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                                                        พระสุตตันตปฎก 
                                                              เลม ๑๕ 
                                                  อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต 
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                                      ปฐมปณณาสก ธนวรรคท่ี ๑ 
                                                            อัปปยสูตรท่ี ๑ 
     [๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นไดทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจ ไมเปนท่ีเคารพ และ 
ไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมุงลาภ ๑ เปนผูมุงสักการะ ๑ เปนผูมุงความมีช่ือเสียง ๑ เปนผูไม 
มีหิริ ๑ เปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ มีความปรารถนาลามก ๑ มีความเหน็ผิด ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ประการนี้แล ยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจ ไมเปนท่ีเคารพ  
และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ  
เปนท่ีเคารพ และเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลายธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมุงลาภ ๑ ไมเปนผูมุงสักการะ ๑ ไมเปนผูมุงความ 
มีช่ือเสียง ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ มีความปรารถนานอย ๑ มีความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลายภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๗ ประการนีแ้ล ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ เปนท่ีเคารพ  
และเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                         อัปปยสูตรท่ี ๒ 
     [๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมไมเปนท่ีรัก ไม 
เปนท่ีชอบใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ธรรม  ๗ 
 ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูมุงลาภ ๑ เปนผูมุงสักการะ ๑ 
 เปนผูมุงความมีช่ือเสียง ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีความริษยา ๑ มีความตระหนี่ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนีแ้ล ยอมไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจ 
ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ  
เปนท่ีเคารพ และเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลายธรรม ๗ ประการเปนไฉน 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมุงลาภ ๑ ไมเปนผูมุงสักการะ ๑ ไมเปนผูมุง 
ความมีช่ือเสียง ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ไมมีความริษยา ๑ ไมตระหนี่ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ เปนท่ีเคารพและเปน 
ท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 3 
                          พลสูตรท่ี ๑ 
     [๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน คือ ศรัทธาพละ  
วิริยพละ หิริพละ โอตตัปปพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๗  
ประการนี้แล ฯ 
        ศรัทธาพละ วิริยพละ หริิพละ โอตตัปปพละ สติพละ 
        สมาธิพละ ปญญาพละเปนที่ ๗ ภิกษุผูมีพละดวยพละ ๗ 
        ประการนี้ เปนบัณฑิตยอมอยูเปนสุข พึงเลือกเฟนธรรม 
        โดยแยบคาย ยอมเห็นอรรถแหงธรรมชัดดวยปญญา ความ 
        หลุดพนแหงจิต (จริมกจิต) คือ ความดับของภิกษุนัน้ 
        ยอมมีได เหมือนความดบัแหงประทีป ฉะนั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                          พลสูตรท่ี ๒ 
     [๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๗ ประการน้ี  ๗ ประการเปนไฉน คือ ศรัทธาพละ  
วิริยพละ หิริพละ   โอตตัปปพละ   สติพละ   สมาธิพละ   ปญญาพละ  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก ็
ศรัทธาพละเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา คือ เช่ือ 
พระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหนัต   
ตรัสรูเองโดยชอบ ฯลฯเปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา ศรัทธาพละ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย   วิริยพละเปนไฉน   ดูกรภกิษุท้ังหลาย   อริยสาวกในธรรมวินยันี้  
เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มี 
ความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย นี้เรียกวา วิริยพละ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กห็ิริพละเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  
เปนผูมีความละอาย คือ   ละอายตอกายทุจริต   วจีทุจริต   มโนทุจริต  ละอายตอการถูกตอง 
อกุศลธรรมอันลามกท้ังหลาย นี้เรียกวา หริิพละ ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็โอตตัปปพละเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  
เปนผูมีความสะดุงกลัว คือ สะดุงกลัวตอกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริต สะดุงกลัวตอการ 
ถูกตองอกุศลธรรมอันลามกท้ังหลาย นี้เรียกวาโอตตัปปพละ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สติพละเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  
เปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเคร่ืองรักษาตนอยางยิ่ง ยอมระลึกนึกถึงแมส่ิงท่ีทําคําท่ีพูดไว 
นานๆ ได นีเ้รียกวา สติพละ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมาธิพละเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี้  
สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน นี้เรียกวา สมาธิพละ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ปญญาพละเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  
เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาท่ีกําหนดความเกดิและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส 
 ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นี้เรียกวาปญญาพละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๗ ประการนี้แล ฯ 
        ศรัทธาพละ วิริยพละ หริิพละ โอตตัปปพละ สติพละ 
        สมาธิพละ ปญญาพละเปนที่ ๗ ภิกษุผูมีพละดวยพละ ๗ 
        ประการนี้ เปนบัณฑิตยอมอยูเปนสุข พึงเลือกเฟนธรรม 
        โดยแยบคาย ยอมเห็นอรรถแหงธรรมชัดดวยปญญา ความ 
        หลุดพนแหงจิต (จริมกจิต) คือ ความดับของภิกษุนัน้ 
        ยอมมีได เหมือนความดบัแหงประทีป ฉะนั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                          ธนสูตรท่ี ๑ 
     [๕] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ทรัพย ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน คือ ทรัพยคือ 
ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทรัพย ๗  
ประการนี้แล ฯ  
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         ทรัพย คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ 
         และปญญาเปนท่ี ๗ ทรัพยเหลานี้มีแกผูใด เปนหญิงหรือ 
         ชายก็ตาม บัณฑิตเรียกผูนั้นวา เปนผูไมยากจน ชีวติของ 
         ผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะฉะนั้น ทานผูมีปญญา เม่ือ 
         ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา พึงประกอบศรัทธา ศีล 
         ความเล่ือมใส และการเห็นธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                          ธนสูตรท่ี ๒ 
     [๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทรัพย ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน คือ ทรัพยคือ 
 ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก ็
ทรัพยคือศรัทธาเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา คือ 
 เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองคนัน้ เปนพระ 
อรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ฯลฯ เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา ทรัพยคือ 
ศรัทธา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทรัพยคือศีลเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินยั  
นี้ เปนผูเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ จากการดืม่น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ประมาท นี้เรียกวา ทรัพยคือศีล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทรัพยคือหิริเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี้  
เปนผูมีความละอาย คือ ละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตละอายตอการถูกตอง 
อกุศลธรรมอันลามก นี้เรียกวา ทรัพยคือหริิ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทรัพยคือโอตตัปปะเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรม 
วินัยนี้ เปนผูมีความสะดุงกลัว คือ สะดุงกลัวตอกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต สะดุงกลัว 
ตอการถูกตองอกุศลธรรมอันลามก นี้เรียกวาทรัพยคือโอตตัปปะ ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทรัพยคือสุตะเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อริยสาวกในธรรม 
วินัยนี้ เปนพหสููต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไวคลองปาก ข้ึนใจ  
แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรมท้ังหลาย อันงามในเบ้ืองตนงามในทามกลาง งามในท่ีสุด  
ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง นี้เรียกวา ทรัพยคือสุตะ ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทรัพยคือจาคะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อริยสาวกในธรรม 
วินัยนี้ เปนผูมีใจอันปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว 
 มีฝามืออันชุม ยินดใีนการสละ ควรแกการขอยินดีในทานและการจําแนกทาน นีเ้รียกวา  
ทรัพยคือจาคะ ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทรัพยคือปญญาเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรม 
วินัยนี้ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาท่ีกําหนดความเกดิและความดับ เปนอริยะ  
ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นี้เรียกวาทรัพยคือปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ทรัพย ๗ ประการน้ีแล ฯ 
      ทรัพย คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ 
      และปญญาเปนท่ี ๗ ทรัพยเหลานี้มีแกผูใด เปนหญิงหรือ 
      ชายก็ตาม บัณฑิตเรียกผูนั้นวา เปนผูไมยากจน ชีวิตของ 
      ผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะฉะน้ัน ทานผูมีปญญา เม่ือ 
      ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย พึงประกอบศรัทธา 
      ศีล ความเล่ือมใส และการเห็นธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                           อุคคสูตร 
     [๗] คร้ังนัน้แล มหาอํามาตยของพระราชาช่ือวาอุคคะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมี  
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พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมา โดยเหตุท่ี 
มิคารเศรษฐีผูเปนหลานโรหณเศรษฐี เปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมากถึงเพยีงนี้ พระ 
ผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรอุคคะ กมิ็คารเศรษฐีหลานโรหณเศรษฐี ม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มี 
โภคสมบัติมากสักเทาไร ฯ 
      อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ มีทองแสนล่ิม จะกลาวไปไยถึงเงิน ฯ 
      พ. ดูกรอุคคะ ทรัพยนัน้มีอยูแล เรามิไดกลาววาไมมี แตทรัพยนั้นแล  เปนของท่ัวไป 
แกไฟ น้ํา พระราชา โจร ทายาทผูไมเปนท่ีรัก ดูกรอุคคะทรัพย ๗ ประการนี้แล ไมท่ัวไป 
แกไฟ น้ํา พระราชา โจร ทายาทผูไมเปนท่ีรัก ๗ ประการเปนไฉน คือ ทรัพยคือ ศรัทธา ๑  
ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑ ดูกรอุคคะ ทรัพย ๗ ประการนี้แล  
ไมท่ัวไปแกไฟ น้ํา พระราชา โจร ทายาทผูไมเปนท่ีรัก ฯ 
         ทรัพย คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ  สุตะ จาคะ 
         และปญญาเปนท่ี ๗ ทรัพยเหลานี้มีแกผูใด เปนหญิงหรือ ชายก็ 
         ตาม เปนผูมีทรัพยมากในโลก อันอะไรๆ พึงผจญ 
         ไมไดในเทวดาและมนุษย เพราะฉะนัน้ ทานผูมีปญญา เม่ือ 
         ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย พึงประกอบศรัทธา 
         ศีล ความเล่ือมใส และการเห็นธรรม ฯ 
                         จบสูตรท่ี  ๗ 
                         สังโยชนสูตร 
     [๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย สังโยชน ๗ ประการน้ี  ๗ ประการเปนไฉน คือ สังโยชน  
คือ ความยินดี ๑ ความยนิราย ๑ ความเหน็ผิด ๑ ความสงสัย ๑ มานะ ๑ ความกําหนัดใน 
ภพ ๑ อวิชชา ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย สังโยชน ๗ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘  
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                          ปหานสูตร 
     [๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน ๗  
ประการ ๗ ประการเปนไฉน คือ สังโยชน คือ ความยินดี ๑ความยนิราย ๑ ความเหน็ผิด ๑ 
 ความสงสัย ๑ มานะ ๑ ความกําหนดัในภพ ๑อวิชชา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุยอมอยู 
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน ๗ ประการน้ีแล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ือใดแล  
ภิกษุละสังโยชน คือความยนิดีเสียได ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี 
ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ละสังโยชน คือความยนิราย ฯลฯ สังโยชนคือความเห็นผิด ฯลฯ  
สังโยชนคือความสงสัย ฯลฯ สังโยชนคือมานะ ฯลฯสังโยชนคือความกําหนดัในภพ ฯลฯ  
สังโยชนคืออวิชชาเสียได ตดัรากขาดแลวทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี ไมใหเกิด 
ข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดาเม่ือนั้น ภกิษุนี้ เรากลาววา ตดัตัณหาไดขาดแลว เพกิถอนสังโยชน 
ไดแลวกระทําท่ีสุดแหงทุกขไดแลว เพราะตรัสรูคือละมานะเสียไดโดยชอบ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                          มัจฉริยสูตร 
     [๑๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย สังโยชน ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน คือสังโยชนคือ  
ความยินดี ๑ ความยินราย ๑ ความเหน็ผิด ๑ ความสงสัย ๑ มานะ ๑ ความริษยา ๑ ความ 
ตระหนี่ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังโยชน ๗ ประการนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบธนวรรคท่ี ๑ 
                  รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. อัปปยสูตรท่ี ๑                  ๒. อัปปยสูตรท่ี ๒   
๓.  พลสูตรท่ี ๑                 ๔. พลสูตรท่ี ๒   
๕. ธนสูตรท่ี ๑                  ๖. ธนสูตรท่ี ๒   
๗. อุคคสูตร                        ๘. สังโยชนสูตร   
๙. ปหานสูตร                  ๑๐. มัจฉริยสูตร 
                      ____________  
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                                อนุสยวรรคท่ี ๒ 
                                อนุสยสูตรท่ี ๑ 
     [๑๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนุสัย ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน คือ อนุสัย คือ 
 กามราคะ ๑ อนุสัย คือ ปฏิฆะ ๑ อนุสัย คือ ทิฏฐิ ๑อนุสัย คือ วิจิกจิฉา ๑ อนุสัย คือ มานะ ๑ 
 อนุสัย คือ ภวราคะ ๑ อนุสัยคือ อวิชชา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนุสัย ๗ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                         อนุสยสูตรท่ี ๒ 
     [๑๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษยุอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัดอนุสัย ๗  
ประการ ๗ ประการเปนไฉน  คือ อนุสัย คือ กามราคะ ๑อนุสัย คือ ปฏิฆะ ๑ อนุสัย  
คือ ทิฏฐิ ๑ อนุสัย คือ วิจิกจิฉา ๑ อนุสัยคือ มานะ ๑ อนุสัย คือ ภวราคะ ๑ อนุสัย คือ  
อวิชชา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลายภิกษยุอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัดอนุสัย ๗ ประการน้ีแล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภิกษุละอนุสัยคือกามราคะเสียได ตัดรากขาดแลว  ทําใหเปน 
เหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ละอนุสัย คือ ปฏิฆะ ... 
 อนุสัย คือ ทิฏฐิ ... อนุสัย คือ วิจิกจิฉา ...อนุสัย คือ มานะ ... อนุสัย คือ ภวราคะ ... อนุสัย คือ  
อวิชชาเสียไดตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไป 
เปนธรรมดา  เม่ือนั้น ภกิษุนีเ้รากลาววา ตดัตัณหาไดแลว เพิกถอนสังโยชนไดแลว กระทํา 
ท่ีสุดทุกขไดแลว เพราะตรัสรูคือละมานะเสียไดโดยชอบ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒  
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                           กุลสูตร 
     [๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สกุลซ่ึงประกอบดวยองค ๗ ประการ ภกิษยุังไมเคยเขาไป  ไม 
ควรเขาไป หรือเขาไปแลว ไมควรนั่ง องค ๗ ประการเปนไฉนคือ ตอนรับดวยไมเต็มใจ ๑  
ไหวดวยไมเต็มใจ ๑ ใหอาสนะดวยไมเต็มใจ ๑ซอนของที่มีอยู ๑ เม่ือมีของมากใหนอย ๑  
เม่ือมีของประณีตใหของเศราหมอง ๑ใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
 สกุลซ่ึงประกอบดวยองค ๗ ประการนี้แล ภิกษยุังไมเคยเขาไป ไมควรเขาไป หรือเขาไปแลว 
ไมควรนั่ง ดกูรภิกษุท้ังหลาย สกุลซ่ึงประกอบดวยองค ๗ ประการ ภกิษุยังไมเคยเขาไป ควรเขาไป 
หรือเขาไปแลว ควรนั่ง องค ๗ ประการเปนไฉน คือ ตอนรับดวยเต็มใจ ๑ ไหวดวยเต็ม 
ใจ ๑ ใหอาสนะดวยเต็มใจ ๑ ไมซอนของท่ีมีอยู ๑เม่ือมีของมากใหมาก ๑ เม่ือมีของประณีต 
ใหของประณตี ๑ ใหโดยเคารพ ไมใหโดยไมเคารพ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สกุลซ่ึงประกอบดวย 
องค ๗ ประการน้ีแลภิกษุยังไมเคยเขาไป ควรเขาไป หรือเขาไปแลวควรน่ัง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                          ปุคคลสูตร 
     [๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของ 
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา 
 ๗ จําพวกเปนไฉน คือ อุภโตภาควิมุติ ๑ ปญญาวิมุติ ๑ กายสักขี ๑ ทิฐปิตตะ ๑ สัทธาวิมุติ ๑ 
 ธัมมานุสารี ๑ สัทธานุสารี ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ีแล เปนผูควรของคํานับ  
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔  
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                          อุทกูปมสูตร 
     [๑๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเปรียบดวยน้ํา ๗ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๗ จําพวก 
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  จมลงแลวคราวเดียวกเ็ปนอันจมอยูนั่นเอง ๑ บางคนโผลข้ึน 
มาแลว กลับจมลงไป ๑ บางคนโผลพนแลวทรงตัวอยู ๑ บางคนโผลข้ึนแลวเหลียวไปมา ๑  
บางคนโผลข้ึนแลวเตรียมตัวจะขาม ๑ บางคนโผลข้ึนแลวไดท่ีพึ่ง ๑ บางคนโผลข้ึนมาไดแลว 
เปนพราหมณขามถึงฝงอยูบนบก ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย กบุ็คคลท่ีจมลงแลวคราวเดียวก็เปนอันจม 
อยูนั่นเองอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูประกอบดวยอกุศลธรรมฝายดําโดยสวนเดียว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลท่ีจมลงแลวคราวเดียวก็เปนอันจมอยูนั่นเองอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดกลับจมลงไปอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้  
โผลข้ึนมาได คือเขามีธรรม คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะวิริยะ ปญญาช้ันดีๆ ในกุศลธรรม 
ท้ังหลาย  แตศรัทธาของเขาน้ันไมคงท่ี ไมเจริญข้ึน เส่ือมไปฝายเดยีว หริิ โอตตัปปะ วริิยะ 
 ปญญาของเขานั้น ไมคงท่ีไมเจริญข้ึน เส่ือมไปฝายเดยีว ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลท่ีโผลข้ึน 
มาแลวกลับจมลงอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาแลวทรงตัวอยูอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้  
โผลข้ึนมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริโอตตัปปะ วิริยะ ปญญาช้ันดีๆ ในกุศล 
ธรรมท้ังหลาย แตศรัทธาของเขาน้ันไมเส่ือมลง ไมเจริญข้ึน คงท่ีอยู หิริ โอตตัปปะ วิริยะ 
 และปญญาของเขานั้นไมเส่ือมลง ไมเจริญข้ึน คงท่ีอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลท่ีโผลข้ึนมาได 
แลวทรงตัวอยูอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวเหลียวไปมาอยางไร  บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี โผลข้ึนมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริโอตตัปปะ วริิยะ ปญญา 
ช้ันดีๆ ในกุศลธรรมท้ังหลาย เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไปเขาเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปน 
ธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนาดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวเหลียว 
ไปมาอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวเตรียมตัวจะขามอยางไร บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี โผลข้ึนมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริโอตตัปปะ วิริยะ ปญญา  
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ช้ันดีๆ ในกุศลธรรมท้ังหลาย เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป เพราะทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบา 
บางลง เขาเปนพระสกทาคามีมาสูโลกน้ีอีกคร้ังเดียวเทานั้น แลวทําท่ีสุดทุกขได บุคคลท่ีโผลข้ึน 
มาไดแลวเตรียมตัวจะขามอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาแลวไดท่ีพึ่งอยางไร  บุคคลบางคนในโลกนี ้โผล 
ข้ึนมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะวิริยะ ปญญา ช้ันดีๆ ในกุศล 
ธรรมท้ังหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ส้ินไป เขาเปนพระอนาคามี จักปรินิพพานในภพนัน้  
มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา บุคคลที่โผลข้ึนมาแลวไดท่ีพึ่งอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวเปนพราหมณ ขามถึงฝงอยูบนบกอยางไร 
 บุคคลบางคนในโลกนี้ โผลข้ึนมาได คือ เขามีธรรมเหลานี้คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ 
 วิริยะ ปญญา ช้ันดีๆ ในกุศลธรรมท้ังหลายเขากระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา 
อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เอง ในปจจุบัน  เขาถึงอยู บุคคลท่ี 
โผลข้ึนมาไดแลวเปนพราหมณ ขามถึงฝงอยูบนบกอยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลเปรียบ 
ดวยน้ํา ๗ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                          อนิจจาสูตร 
     [๑๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ   เปนผูควรของ 
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา 
 ๗ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเท่ียง มีความ 
สําคัญวาไมเท่ียง ท้ังรูวาเปนของไมเท่ียง ในสังขารท้ังปวง ตั้งใจม่ัน  ตดิตอกันไปไมขาดสาย  
มีปญญาหยั่งทราบ ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน เขาถึงอยู นี้เปนบุคคลท่ี ๑ เปนผูควรของ 
คํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเท่ียง ...  
มีปญญาหยั่งทราบ ความส้ินอาสวะ  และความส้ินชีวิตของเขา ไมกอนไมหลังกัน นี้เปนบุคคล 
ท่ี ๒ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเท่ียง ...  
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป  เขาจักปรินิพพานในระหวาง นี้เปน 
บุคคลท่ี ๓ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเท่ียง ...  
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไปเขาจักปรินิพพานในเม่ืออายุเลยก่ึง  
นี้เปนบุคคลท่ี ๔ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเท่ียง ...  
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไปเขาจักปรินิพพานโดยไมตองใชความเพยีร 
นัก นี้เปนบุคคลท่ี ๕ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเท่ียง ...  
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไปเขาจักปรินิพพานโดยตองใชความเพยีร 
เร่ียวแรง นี้เปนบุคคลท่ี ๖ เปนผูควรของคํานับ ... เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไมเท่ียง  
มีความสําคัญวาไมเท่ียง ท้ังรูวาเปนของไมเท่ียง ในสังขารท้ังปวง ตั้งใจม่ัน ติดตอกนัไปไม 
ขาดสาย มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป เขาเปนผูมีกระแสในเบ้ืองบน 
 ไปสูอกนิฏฐภพ นี้เปนบุคคลท่ี ๗ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืน 
ยิ่งกวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ีแล เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ  
เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                           ทุกขสูตร 
     [๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้  เปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญ 
ของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  ๗ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความทุกข  
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 มีความสําคัญวาเปนทุกข ท้ังรูวาเปนทุกข ในสังขารท้ังปวง ฯลฯ ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๗  
จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับเปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทํา 
อัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิง่กวา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                          อนัตตาสูตร 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาเหน็วาเปนอนัตตา 
 มีความสําคัญวาเปนอนตัตา ท้ังรูวาเปนอนตัตา ในธรรมท้ังปวง ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 ๗ จําพวกน้ีแล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                          นิพพานสูตร 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ  
เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี  เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ๗ จําพวก 
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นความเปนสุข สําคัญวาสุข ท้ังรูวาเปนสุข  
ในนิพพาน ตั้งใจม่ัน ตดิตอกนัไปไมขาดสาย มีปญญาหยั่งทราบ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุต ิ
 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน 
เขาถึงอยู นี้เปนบุคคลท่ี ๑ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนสุข ...  
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะความส้ินอาสวะและความส้ินชีวิตของทานผูนั้น ไมกอนไมหลังกัน 
 นี้เปนบุคคลท่ี ๒ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ  เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนสุข ... 
 มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไปจักปรินิพพานในระหวาง นี้เปนบุคคล 
ท่ี ๓ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนสุข ...  
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไปจกัปรินิพพานในเม่ืออายุเลยกึง่ นี้เปน 
บุคคลท่ี ๔ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนสุข ...  
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไปจกัปรินิพพานโดยไมตองใชความเพยีรนัก 
 นี้เปนบุคคลท่ี ๕ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนสุข ...  
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป จักปรินิพพานดวยตองใชความเพียร 
เร่ียวแรง นี้เปนบุคคลท่ี ๖ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนสุข ...  
มีปญญาหยั่งทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไปเปนผูมีกระแสในเบ้ืองบนไปสูอกนิฏฐภพ 
 นี้เปนบุคคลท่ี ๗ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคล ๗จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของ 
ทําบุญเปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                         นิททสวัตถุสูตร 
     [๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิททสวัตถุ ๗ ประการน้ี  ๗ ประการเปนไฉน  คือ  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการสมาทานสิกขาและเปนผูไดความยินด ี
ในการสมาทานสิกขาตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการใครครวญธรรม และเปนผู 
ไดความยินดใีนการใครครวญธรรมตอไป ๑เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในอันท่ีจะกําจดั  
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ความอยาก และเปนผูไดความยินดใีนอันท่ีจะกําจัดความอยากตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยาง 
แรงกลาในการหลีกเรนและเปนผูไดความยินดใีนการหลีกเรนตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจ 
อยางแรงกลาในการปรารภความเพียร และเปนผูไดความยินดใีนการปรารภความเพียรตอไป ๑ 
เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในความเปนผูมีสติรอบคอบ และเปนผูไดความยินดใีนความเปน 
ผูมีสติรอบคอบตอไป ๑ เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการแทงตลอดดวยทิฐิ และเปนผู 
ไดความยินดใีนการแทงตลอดดวยทิฐิตอไป ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นิททสวัตถุ ๗ ประการน้ีแล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบอนุสยวรรคท่ี ๒ 
                       __________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อนุสยสูตรท่ี ๑                  ๒. อนุสยสูตรท่ี ๒   
๓. กุลสูตร                          ๔. ปุคคลสูตร 
๕. อุทกูปมสูตร                  ๖. อนิจจาสูตร   
๗. ทุกขสูตร                   ๘. อนัตตาสูตร 
๙. นิพพานสูตร                  ๑๐. นิททสวัตถุสูตร 
                       ___________  
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                         วัชชีวรรคท่ี ๓ 
                         สารันททสูตร 
     [๑๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สารันททเจดยี ใกลพระนครเวสาลี  
คร้ังนั้นแล เจาลิจฉวีหลายพระองคดวยกนั พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรง 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสกะเจาลิจฉวีเหลานัน้วาดูกรลิจฉวีท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 
 แกทานท้ังหลายทานท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว เจาลิจฉวเีหลานั้นทูลรับพระผูมี 
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรลิจฉวีท้ังหลาย อปริหานยิธรรม ๗ ประการเปน 
ไฉน คือ ชาววชัชีจักหม่ันประชุมกันเนืองนติย เพยีงใด ชาววัชชีพงึหวังความเจริญได 
แนนอน ไมพงึหวังความเส่ือมเลย เพียงนัน้ ชาววัชชีเม่ือประชุมก็จกัพรอมเพรียงกันประชุม 
 เม่ือเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิกประชุมและจักพรอมเพรียงชวยกนัทํากิจท่ีควรทํา เพียงใด  
ชาววัชชีพึงหวงัความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีจกัไม 
บัญญัติส่ิงท่ียังไมบัญญัติ จักไมถอนส่ิงท่ีทานบัญญัติไวแลว ประพฤติม่ันอยูในธรรมของชาววัชชี 
คร้ังโบราณ ตามท่ีทานบัญญัติไว เพยีงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวัง 
ความเส่ือมเลย เพียงนัน้ ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาทานวัชชีผูใหญท้ังหลาย  
และจักสําคัญถอยคําแหงทานเหลานั้น  วาเปนถอยคําอันตนพึงเช่ือฟง เพียงใด ชาววัชชีพึงหวัง 
ความเจริญไดแนนอน ไมพงึหวังความเส่ือมเลย เพียงนัน้ ชาววัชชีจักไมขมขืนบังคับปกครอง 
หญิงในสกุล เพียงใดชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนัน้ 
 ชาววัชชียังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี ท้ังภายในและภายนอก 
 และไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรม ซ่ึงเคยให เคยทําแกเจติยสถานเหลานั้น เพยีงใด ชาว  
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วัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย  เพียงนั้น ชาววัชชีจักถวายความ 
อารักขา ความคุมครอง ปองกันโดยชอบธรรมในพระอรหันตท้ังหลาย เปนอยางดี ดวยหวังวา 
  ไฉนพระอรหันตท้ังหลายที่ยังไมมาพึงมาสูแวนแควน และท่ีมาแลว  พึงอยูเปนสุขเพียงใด  
ชาววัชชีพึงหวงัความเจริญไดแนนอน  ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ดูกรลิจฉวท้ัีงหลาย 
อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี จักต้ังอยูในชาววัชชี และชาววัชชียังปรากฏอยูใน อปริหานิยธรรม 
 ๗ ประการน้ี เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอนไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนัน้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                         วัสสการสูตร 
     [๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห  
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาแผนดินมคธ พระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ทรงพระประสงคจะ 
ยาตราทัพไปย่าํยีชาววัชชี ทาวเธอจึงตรัสอยางนีว้าเราจักตัดเจาวัชชีผูมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก 
อยางนี้ๆ ใหขาดสูญ ใหพินาศ ใหถึงความยอยยับดับสูญ คร้ังนั้นแล พระเจาแผนดินมคธ 
พระนามวาอชาตสัตรูเวเทหบุีตร จึงตรัสเรียกวัสสการพราหมณมหาอํามาตยของแควนมคธมา 
ปรึกษาวา ดูกรทานพราหมณ เชิญทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ จงถวายบังคม 
พระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาตามคําส่ังของเรา จงทูลถามถึงความเปนผูมีพระอาพาธ 
นอย มีพระโรคเบาบาง  กระปร้ีกระเปรา ทรงมีกําลัง ความอยูสําราญวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
พระเจาแผนดนิมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ทรงถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค 
ดวยเศียรเกลา ฯ ทรงทูลถามถึงความเปนผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง กระปร้ีกระเปรา 
 ทรงมีกําลังความอยูสําราญ และจงกราบทลูอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ 
พระนามวาอชาตสัตรูเวเทหบุีตร ทรงพระประสงคจะยาตราทัพไปย่ํายชีาววัชชีทาวเธอตรัส 
อยางนี้วา เราจกัตัดเจาวัชชีผูมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางนี้ๆ  ใหขาดสูญใหพินาศ  ใหถึงความ  
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ยอยยับดับสูญ ดังนี้ ทานจงสําเหนยีกพระดาํรัสท่ีพระผูมีพระภาคทรงพยากรณนั้นไวใหดี แลว 
มาบอกแกเรา พระตถาคตเจาท้ังหลายจะไมตรัสพระดํารัสท่ีคลาดเคล่ือนจากความจริงเลย วัสส 
การพราหมณมหาอํามาตยแหงแควนมคธ รับพระราชโองการพระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรู 
เวเทหีบุตรแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผาน 
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึงนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระเจาแผนดนิมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร 
 ทรงถวายบังคมพระบาทของพระโคดมผูเจริญดวยเศียรเกลา ทรงกราบทูลถามถึงความเปนผูมี 
พระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบางกระปร้ีกระเปรา ทรงมีกําลัง ความอยูสําราญ ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธทรงพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ทรงมีพระประสงคจะยาตราทัพ 
ไปย่ํายีชาววัชชี ทาวเธอตรัสอยางนี้วา จักตดัเจาวัชชีผูมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางนี้ๆ ใหขาดสูญ 
 ใหพินาศ ใหถึงความยอยยบัดับสูญ ฯ 
     ก็สมัยนั้นแล ทานพระอานนทยนืถวายงานพัดพระผูมีพระภาค อยู ณ เบ้ืองพระปฤษฎางค 
 คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอานนทวาดูกรอานนท เธอไดสดับมาแลวดังนี ้
หรือวา ชาววัชชีหม่ันประชุมกันเนืองนิตยพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีหม่ันประชุมกันเนืองนิตย พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักประชุมกันเนืองนิตย เพียงใด ชาววัชชีพงึหวังความ 
เจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย  เพียงนัน้ ดูกรอานนทเธอสดับมาแลวดังนีห้รือวา 
 ชาววัชชีเม่ือประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอม 
เพรียงชวยกนัทํากิจท่ีควรทํา ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีเม่ือประชุมก็พรอมเพรียง 
กนัประชุม เม่ือเลิกประชุมกพ็รอมเพรียงกนัเลิกประชุม พรอมเพรียงชวยกันทํากจิท่ีควรทํา  
พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีเม่ือประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมก ็
พรอมเพรียงกนัเลิกประชุม พรอมเพรียงชวยกันทํากจิท่ีควรทํา เพียงใดชาววัชชีพึงหวังความ 
เจริญไดแนนอน  ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนัน้ ดูกรอานนท เธอไดสดับมาแลวดังนี้  
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หรือวา ชาววัชชีไมบัญญัติส่ิงท่ียังไมไดบัญญัติไมเพิกถอนส่ิงท่ีบัญญัติแลว ประพฤตม่ัินอยู 
ในธรรมของชาววัชชีตามท่ีไดบัญญัติไวในคร้ังกอน ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีไมบัญญัติส่ิงท่ียังไมได 
บัญญัติ ไมเพิกถอนส่ิงท่ีบัญญัติไวแลว ประพฤติม่ันอยูในธรรมของชาววัชชี ตามท่ีไดบัญญัติ 
ไวในคร้ังกอน พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอานนท  ชาววัชชีจักไมบัญญัตส่ิิงท่ียังไมไดบัญญัติ ไมเพิกถอนส่ิงท่ีบัญญัติ 
ไวแลว จักประพฤติม่ันอยูในธรรมของชาววัชชี ตามท่ีบัญญัติไวในครัง้กอนๆ เพียงใด 
 ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย  เพียงนั้น ดูกรอานนท เธอ 
ไดสดับมาดังนี้หรือวา ชาววัชชียังสักการะเคารพ นับถือ บูชา ชาววัชชีผูใหญ และยอม 
สําคัญถอยคําแหงทานเหลานัน้วาเปนถอยคําอันตนพึงเช่ือฟง ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชียังสักการะ เคารพ  
นับถือ บูชา ชาววัชชีผูใหญ และยอมสําคัญถอยคําแหงทานเหลานั้นวาเปนถอยคําอันตนพึง 
เช่ือฟง พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ชาววัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ชาววัชชีผูใหญ และจัก 
สําคัญถอยคําแหงทานเหลานัน้วาเปนถอยคําอันตนพึงเช่ือฟงเพียงใด ชาววัชชีพงึหวังความ 
เจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนัน้ดูกรอานนท เธอไดสดับมาดังนี้หรือวา  
ชาววัชชีไมขมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีไมขมขืนบังคับปกครอง 
หญิงในสกุล พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีไมขมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล เพยีงใด ชาววัชชี 
พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนัน้ ดูกรอานนท เธอไดสดับมา 
ดังนี้หรือวา ชาววัชชียังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี ท้ังภายใน 
ภายนอก และไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรมซ่ึงเคยให เคยทําแกเจติยสถานเหลานั้น ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชียังคงสักการะ เคารพ  
นับถือ บูชา เจติยสถานของชาววัชชีท้ังภายในภายนอก และไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรม 
ซ่ึงเคยใหเคยทําแกเจตยิสถานเหลานั้น พระเจาขา ฯ  
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     พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เจติยสถาน ของชาววัชชี  
ท้ังภายในภายนอก และจักไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรมซ่ึงเคยให เคยทําแกเจติยสถาน 
เหลานั้น เพียงใด ชาววัชชีพงึหวังความเจริญไดแนนอนไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพยีงนั้น  
ดูกรอานนท เธอไดสดับมาดังนี้หรือวาชาววัชชีถวายความอารักขา ความคุมครอง ปองกัน  
อันชอบธรรม ในพระอรหันตท้ังหลาย เปนอยางดี ดวยหวังวา ไฉนพระอรหันตท้ังหลายที่ยัง 
ไมมา พึงมาสูแวนแควน และท่ีมาแลวพึงอยูเปนสุข ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา ชาววัชชีจักถวายความอารักขา  
ความคุมครอง ปองกัน อันชอบธรรมในพระอรหันตท้ังหลายเปนอยางดี ดวยหวังวา ไฉน 
พระอรหันตท้ังหลายท่ียังไมมา พึงมาสูแวนแควนและท่ีมาแลวพึงอยูเปนสุข พระเจาขา 
     พ. ดูกรอานนท ชาววัชชีจักถวายความอารักขา ความคุมครอง ปองกันอันชอบธรรม 
 ในพระอรหันตท้ังหลาย เปนอยางดี ดวยหวังวา ไฉนพระอรหันตท้ังหลายที่ยังไมมา จงมาสู 
แวนแควน ท่ีมาแลวพึงอยูเปนสุข เพียงใด ชาววัชชีพึงหวงัความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวัง 
ความเส่ือมเลย เพียงนัน้ ฯ 
     ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะวัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงแควนมคธวา ดูกร 
พราหมณ สมัยหนึ่ง เราอยู ณ สารันททเจดีย ใกลพระนครเวสาลี ณ ท่ีนั้น เราไดแสดง 
อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี แกเจาวัชชีวา ดูกรพราหมณ อปริหานยิธรรม ๗ ประการนี้  
จักตั้งอยูในชาววัชชี และชาววัชชีจักปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพยีงใด ชาววัชชี 
พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนัน้ ฯ 
     วัสสการพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชาววัชชีประกอบดวยอปริหานิย 
ธรรมแมแตละอยาง ก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพงึหวังความเส่ือมเลย จะกลาวไย 
ถึงชาววัชชีผูประกอบดวยอปริหานิยธรรม ๗ ประการเลา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อนึง่ ชาววัชชี 
อันพระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีบุตร ไมพึงทําการตอยุทธดวยได เวนเสียจาก 
การเกล้ียกลอมเวนเสียจากการยุยงใหแตกกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคผูมีกิจมาก 
มีกรณียมาก ขอกราบลาไป ณ บัดนี้ ฯ  
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     พ. ดูกรพราหมณ บัดนี้ทานจงรูกาลที่ควรเถิด ฯ 
     ลําดับนั้น วสัสการพราหมณมหาอํามาตยแหงแควนมคธช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของ 
พระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                           ภิกขุสูตร 
     [๒๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห  
ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดง 
อปริหานิยธรรม ๗ ประการแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟง จงใสใจไวใหดีเราจักกลาว  
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก ็
อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉน ภกิษท้ัุงหลายหมัน่ประชุมกันเนอืงนิตย เพยีงใด พึงหวัง 
ความเจริญไดแนนอน ไมพงึหวังความเส่ือมเลย เพียงนัน้ ภิกษุท้ังหลายเม่ือประชุมกพ็รอม 
เพรียงกนัประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิก จักพรอมเพรียงชวยกันทํากจิท่ีสงฆพึงทํา 
 เพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลยเพียงนั้น ภกิษุท้ังหลายจัก 
ไมบัญญัติส่ิงท่ียังไมไดบัญญัติ จักไมเพกิถอนส่ิงท่ีบัญญัติแลว จักประพฤติม่ันในสิกขาบทตามท่ี 
บัญญัติไวแลว เพียงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น  
ภิกษุท้ังหลายยังสักการะ เคารพนับถือ บูชา ทานผูเปนเถระ เปนรัตตัญู บวชมานาน 
 เปนสังฆบิดรเปนสังฆปริณายก และจักสําคัญถอยคําแหงทานเหลานั้นวา เปนถอยคําอันตน 
พึงเช่ือฟง เพยีงใด พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ภิกษ ุ
ท้ังหลายไมตกอยูในอํานาจตัณหาที่เกิดข้ึนแลว   อันเปนเหตุใหเกิดในภพตอไป เพยีงใด พึง 
หวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพยีงน้ัน ภิกษุท้ังหลายจักพอใจอยูใน 
เสนาสนะปาเพียงใด พึงหวงัความเจริญไดแนนอนไมพงึหวังความเส่ือมเลย เพียงนัน้   
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ภิกษุท้ังหลายจักเขาไปต้ังความระลึกถึงเฉพาะตนไดวา ไฉนหนอ เพือ่นพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รัก  
ท่ียังไมมา ขอจงมา และท่ีมาแลวพึงอยูเปนสุข เพียงใด พงึหวังความเจริญไดแนนอน ไม 
พึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จกัต้ังอยูใน 
ภิกษุท้ังหลาย และภกิษุท้ังหลายจักปรากฏในอปริหานยิธรรม ๗ ประการน้ีเพยีงใด ภิกษุท้ังหลาย 
พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลยเพียงนัน้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                          กรรมสูตร 
     [๒๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแกเธอท้ังหลาย ฯลฯ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉนคือ ภิกษุท้ังหลายจักไมยนิดีการงาน  
จักไมขวนขวายความยินดกีารงาน เพียงใดภิกษุท้ังหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึง 
หวังความเส่ือมเลย เพียงนั้นภิกษุท้ังหลายจักไมยินดกีารคุย ฯลฯ จกัไมยินดีความหลบั ฯลฯ  
จักไมยินดกีารคลุกคลีดวยหมูคณะ ฯลฯ จกัไมเปนผูมีความปรารถนาลามก จักไมตกอยูในอํานาจ 
แหงความปรารถนาลามก ฯลฯ จักไมคบมิตรช่ัว จักไมมีสหายช่ัว จักไมมีเพื่อนช่ัว ฯลฯ จัก 
ไมถึงความทอถอยเสียในระหวางท่ีบรรลุคุณวิเศษเพยีงเล็กนอยเพียงใด ภิกษุท้ังหลายพึงหวัง 
ความเจริญไดแนนอน ไมพงึหวังความเส่ือมเลยเพียงนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ๗  
ประการนี้ จกัต้ังอยูในภิกษท้ัุงหลาย และภิกษุท้ังหลายจักปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม ๗  
ประการนี้ เพยีงใดภกิษุท้ังหลายพึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย 
 เพียงนัน้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔  
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                          สัทธิยสูตร 
     [๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แกเธอท้ังหลาย ฯลฯ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉนคือ ภิกษุท้ังหลายจักเปนผูมีศรัทธาอยู  
เพียงใด ภกิษท้ัุงหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพยีงนั้น ภิกษ ุ
ท้ังหลาจักเปนผูมีหิริ ฯลฯจักเปนผูมีโอตตัปปะ ฯลฯ จกัเปนพหุสูต ฯลฯ จักปรารภความ 
เพียร ฯลฯ จักเปนผูมีสติ ฯลฯ จักเปนผูมีปญญา เพียงใด ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวังความเจริญได 
แนนอน ไมพงึหวังความเส่ือมเลย เพียงนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้  
จักตั้งอยูในภิกษุท้ังหลาย และภกิษุท้ังหลายจักปรากฏอยูในอปริหานยิธรรม ๗ ประการน้ี เพยีงใด 
 ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอนไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนัน้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
     [๒๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแกเธอท้ังหลาย ฯลฯ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉนคือ ภิกษุท้ังหลายจักเจริญสติ 
สัมโพชฌงคอยู เพยีงใด ภิกษุท้ังหลายก็พงึหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย  
เพียงนัน้ ภกิษท้ัุงหลายจักเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญวิริยสัมโพชฌงค ฯลฯ จัก 
เจริญปติสัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ฯลฯ จักเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ฯลฯ  
จักเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอยู เพียงใด ภิกษุท้ังหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึง 
หวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลายอปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี จักต้ังอยูใน 
ภิกษุท้ังหลาย และภกิษุท้ังหลายจักปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพยีงใด ภกิษ ุ
ท้ังหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพียงนั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖  
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                          สัญญาสูตร 
     [๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แกเธอท้ังหลาย ฯลฯ  
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือภิกษุท้ังหลายจักเจริญอนิจจสัญญา 
อยูเพียงใด ภิกษุท้ังหลายก็พงึหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพยีงนั้น  
ภิกษุท้ังหลายจักเจริญอนัตตสัญญา ฯลฯ จักเจริญอสุภสัญญา ฯลฯ  จักเจริญอาทีนวสัญญา ฯลฯ 
 จักเจริญปหานสัญญา ฯลฯ จักเจริญวิราคสัญญา ฯลฯ จักเจริญนิโรธสัญญาอยู เพียงใด ภิกษ ุ
ท้ังหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเส่ือมเลย เพยีงนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี จักต้ังอยูในภิกษุท้ังหลาย และภกิษุท้ังหลายจักปรากฏอยูใน 
อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี เพียงใด ภิกษุท้ังหลาย ก็พงึหวังความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวัง 
ความเส่ือมเลย เพียงนัน้ ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                           เสขสูตร 
     [๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุผู 
เสขะ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปน 
ผูชอบหลับ ๑ ความเปนผูคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑  
ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑ กจิท่ีสงฆจะพึงทํามีอยูในสงฆ ภิกษไุมสําเหนียกในกิจ 
นั้นอยางนี้วากพ็ระเถระผูรัตตัญู บวชมานาน เปนผูรับภาระ มีอยูในสงฆ ทานเหลานั้นจะ 
รับผิดชอบดวยกิจนี้ ดังนี้ ตองขวนขวายดวยตนเอง ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลายธรรม ๗ ประการน้ีแล  
ยอมเปนไปเพ่ือความเส่ือมแกภิกษุผูเสขะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไป 
เพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบการงาน ๑ ความ 
เปนผูไมชอบคุย ๑ความเปนผูไมชอบหลับ ๑ ความเปนผูไมชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความ  
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เปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูรูจกัประมาณในโภชนะ ๑ กิจท่ีสงฆจะพึง 
ทํามีอยูในสงฆ ภิกษุสําเหนียกในกิจนั้นอยางนีว้า ก็พระเถระผูรัตตัญูบวชมานาน เปนผู 
รับภาระ มีอยูในสงฆ ทานเหลานั้นจะรับผิดชอบดวยกจินั้นดังนี้ ไมตองขวนขวายดวย 
ตนเอง ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ีแลยอมเปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                           หานิสูตร 
     [๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมแกอุบาสก 
 ๗ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกขาดการเยีย่มเยยีนภิกษุ ๑ละเลยการฟงธรรม ๑  ไมศึกษา 
ในอธิศีล ๑ ไมมากดวยความเล่ือมใสในภิกษุท้ังท่ีเปนเถระ ท้ังเปนผูใหม ท้ังปานกลาง ๑  
ตั้งจิตติเตียนคอยเพงโทษฟงธรรม ๑แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ ทําสักการะกอน 
ในเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนไป 
เพื่อความเส่ือมแกอุบาสกดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไปเพื่อความ 
ไมเส่ือมแกอุบาสก๗ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกไมขาดการเย่ียมเยยีนภิกษุ ๑ ไมละเลย 
การฟงธรรม ๑ ศึกษาในอธิศีล ๑ มากดวยความเล่ือมใสในภกิษุท้ังท่ีเปนเถระ ท้ังเปนผูใหม  
ท้ังปานกลาง ๑ ไมตั้งจิตติเตียน ไมคอยเพงโทษฟงธรรม ๑ ไมแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนา 
นี้ ๑ กระทําสักการะกอนในเขตบุญในศาสนาน้ี ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ีแล  
ยอมเปนไปเพือ่ความไมเส่ือมแกอุบาสก ฯ 
          อุบาสกใดขาดการเยี่ยมเยียนภกิษุผูอบรมตน ละเลยการฟง 
          อริยธรรม ไมศึกษาในอธิศีล มีความไมเล่ือมใสเจริญยิ่งๆ 
          ข้ึนไป ในภิกษุท้ังหลาย ตั้งจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม 
          แสวงหาเขตบุญอ่ืนภายนอกศาสนาน้ี และกระทําสักการะ 
          กอนในเขตบุญภายนอกศาสนานี้ อุบาสกนั้นซองเสพธรรม 
          อันเปนท่ีตั้งแหงความเส่ือม อันเราแสดงแลว ๗ ประการ  
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          นี้แล ยอมเส่ือมจากสัทธรรม อุบาสกใดไมขาดการเยี่ยม 
          เยียนภกิษุผูอบรมตน ไมละเลยการฟงอริยธรรม ศึกษาอยู 
          ในอธิศีล มีความเล่ือมใสเจริญยิ่งๆ ข้ึนไปในภิกษุท้ังหลาย 
          ไมตั้งจติติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม ไมแสวงหาเขตบุญอ่ืน 
          ภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะกอนในเขตบุญใน 
          ศาสนาน้ี อุบาสกนั้นซองเสพธรรมอันไมเปนท่ีตัง้แหง 
          ความเส่ือม อันเราแสดงดีแลว ๗ ประการนี้แล ยอมไม 
          เส่ือมจากสัทธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                        วิปตติสัมภวสูตร 
     [๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิบัติของอุบาสก ๗ ประการน้ี ... สมบัติของอุบาสก ๗  
ประการนี้ ... ความเส่ือมของอุบาสก ๗ ประการน้ี ... ความเจริญของอุบาสก ๗ ประการนี้  
๗ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกไมขาดการเย่ียมเยียนภกิษุ ๑ ไมละเลยการฟงสัทธรรม ๑  
ศึกษาในอธิศีล ๑ มากดวยความเล่ือมใสในภิกษุท้ังท่ีเปนเถระ ผูใหม ท้ังปานกลาง ๑ ไม 
ตั้งจิตติเตียน ไมคอยเพงโทษฟงธรรม ๑ ไมแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาน้ี ๑ กระทําสักการะ 
กอนในเขตบุญในศาสนาน้ี ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเจริญของอุบาสก ๗ ประการน้ีแล ฯ 
          อุบาสกใด ขาดการเยี่ยมเยียนภกิษุผูอบรมตน ละเลยการฟง 
          อริยธรรม ไมศึกษาในอธิศีล มีความไมเล่ือมใสเจริญยิ่งๆ 
          ข้ึนไปในภิกษุท้ังหลาย ตั้งจิตติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม 
          แสวงหาเขตบุญอ่ืนภายนอกศาสนาน้ี และกระทําสักการะ 
          กอนในเขตบุญภายนอกในศาสนานี้ อุบาสกนั้นซองเสพ 
          ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความเส่ือม อันเราแสดงแลว ๗ ประการ 
          นี้แล ยอมเส่ือมจากสัทธรรม อุบาสกใดไมขาดการเยี่ยม 
          เยียนภกิษุผูอบรมตน ไมละเลยการฟงอริยธรรม ศึกษาอยูใน  
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          อธิศีล มีความเล่ือมใสเจริญยิ่งๆ ข้ึนไปในภกิษุท้ังหลาย 
          ไมตั้งจติติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม ไมแสวงหาเขตบุญอ่ืน 
          ภายนอกศาสนานี้ และกระทําสักการะกอนในเขตบุญใน 
          ศาสนาน้ี อุบาสกนั้นซองเสพธรรมอันไมเปนท่ีตัง้แหงความ 
          เส่ือม อันเราแสดงดแีลว ๗ ประการนี้แล ยอมไมเส่ือม 
          จากสัทธรรม 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบวัชชีวรรคท่ี ๓ 
                        _________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
              ๑. สารันททสูตร                  ๒. วัสสการสูตร   
๓. ภิกขุสูตร                   ๔. กรรมสูตร 
๕. สัทธิยสูตร                  ๖. โพธิยสูตร   
๗. สัญญาสูตร                  ๘. เสขสูตร   
๙. หานิสูตร                        ๑๐. วิปตติสัมภวสูตร 
                        _________  
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                             เทวตาวรรคท่ี ๔ 
                         อัปปมาทสูตร 
     [๒๙] คร้ังน้ันแล เม่ือปฐมยามลวงไปแลว เทวดาตนหน่ึงมีผิวพรรณงาม ยังพระวิหาร 
เชตวันท้ังส้ินใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายอภวิาทพระผูมีพระภาค 
แลวยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการน้ี  
ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภกิษุ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระ 
ศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ 
ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑ ความเปนผูเคารพในความไมประมาท ๑ ความเปนผูเคารพใน 
ปฏิสันถาร ๑ ธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุ เทวดานัน้กราบทูล 
ดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย ลําดับนั้น เทวดานัน้ทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา 
 ถวายอภวิาท กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ท่ีนั้นเอง คร้ันลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาค 
ตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือคืนนี้ เม่ือปฐมยามลวงไป เทวดาตนหน่ึงมี 
ผิวพรรณงาม ยังวหิารเชตวนัท้ังส้ินใหสวางไสวแลว เขามาหาเราถึงท่ีอยู ไหวเราแลวยืนอยู  
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญธรรม ๗ ประการนี ้
ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภกิษุ ๗ ประการเปนไฉนคือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ 
 ความเปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความ 
เปนผูเคารพในสมาธิ ๑ความเปนผูเคารพในความไมประมาท ๑ ความเปนผูเคารพในปฏิสันถาร ๑ 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภกิษุ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เทวดาน้ันคร้ันกลาวดังนี้แลว ไหวเรา กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ท่ีนั้นเอง ฯ 
           ภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม 
           มีความเคารพอยางแรงกลาในสงฆ มีความเคารพในสมาธิ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 30 
           มีความเพียร มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา มีความ 
           เคารพในความไมประมาท มีความเคารพในปฏิสันถาร 
           เปนผูไมควรเพื่อความเส่ือม ยอมมีในท่ีใกลนิพพานทีเดียว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          หิรีมาสูตร 
     [๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือคืนนี้ เม่ือปฐมยามลวงไปแลว เทวดาตนหน่ึงมีผิวพรรณ 
งาม ยังวหิารเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสวแลว เขามาหาเราถึงท่ีอยูไหวเราแลวยนือยู ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไป 
เพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความ 
เปนผูเคารพในธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผู 
เคารพในสมาธิ ๑ ความเปนผูเคารพในหิริ ๑ ความเปนผูเคารพในโอตตัปปะ ๑ ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภกิษุ เทวดานัน้คร้ันกลาวดังน้ี 
แลว ไหวเรา กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ท่ีนั้นเอง ฯ 
         ภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม  
         มีความเคารพอยางแรงกลาในสงฆ มีความเคารพในสมาธิ  
         มีความเพียร มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา ถึงพรอม 
         ดวยหิริและโอตตัปปะ มีความเคารพ ยําเกรง เปนผูไมควร 
         เพื่อความเส่ือม ยอมมีในท่ีใกลนิพพานทีเดียว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓  
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                         สุวจสูตรท่ี ๑ 
     [๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือคืนนี้ เม่ือปฐมยามลวงไปแลว เทวดาตนหน่ึง ฯลฯ  
ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแก 
ภิกษุ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในธรรม ๑  
ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑  ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑   ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑ ความ 
เปนผูวางาย ๑ความเปนผูมีมิตรดีงาม ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้ ยอมเปนไป 
เพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวดานั้น คร้ันกลาวดังนี้แลวไหวเรา กระทํา 
ประทักษณิแลว หายไป ณ ท่ีนั้นเอง ฯ 
          ภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา มีความเคารพในธรรม  
          มีความเคารพอยางแรงกลาในสงฆ มีความเคารพในสมาธิ  
          มีความเพียร มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา มีมิตรดีงาม 
          เปนผูวางาย มีความเคารพ ยําเกรง เปนผูไมควรเพื่อความ 
          เส่ือม ยอมมีในท่ีใกลนิพพานทีเดียว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                         สุวจสูตรท่ี ๒ 
     [๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือคืนนี้ เม่ือปฐมยามลวงไปแลว เทวดาตนหน่ึง ฯลฯ  
ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแก 
ภิกษุ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในธรรม ๑ 
 ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในสมาธิ ๑  ความ 
เปนผูวางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดีงาม ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๗ ประการนี้แล ยอม  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 32 
เปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภิกษุ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เทวดาน้ันคร้ันกลาวดังนี้แลว ไหวเรา 
กระทําประทักษิณแลว หายไป ณ ท่ีนั้นเอง ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพระองคยอมรูท่ัวถึงเนื้อความแหงภาษิตท่ีพระองคตรัสแลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้วา 
 ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตนเองเปนผูมีความเคารพในพระศาสดา กลาวสรรเสริญความเปนผูเคารพ 
ในพระศาสดา ชักชวนภิกษุเหลาอ่ืนผูไมมีความเคารพในพระศาสดาใหเคารพในพระศาสดา 
 และกลาวสรรเสริญภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา ตามความเปนจริง โดยกาลอันควรตนเอง 
เปนผูเคารพในธรรม ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเคารพในสงฆ ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเคารพใน 
สิกขา ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเคารพในสมาธิ ฯลฯ ตนเองเปนผูวางาย ฯลฯ ตนเองเปนผูมีมิตร 
ดีงาม กลาวสรรเสริญความเปนผูมีมิตรดีงามชักชวนภิกษุเหลาอ่ืนผูไมมีมิตรดีงาม ใหเปนผูมี 
มิตรดีงาม และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอ่ืนผูมีมิตรดีงาม ตามความเปนจริง โดยกาลอันควร  
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมรูท่ัวถึงเนื้อความแหงภาษิตท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอ 
นี้ โดยพิสดารอยางนี้ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร เธอรูท่ัวถึงเนื้อความแหงภาษติท่ีเรา 
กลาวแลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้ เปนการดีแล ดูกรสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ตนเองเปนผูมีความเคารพในพระศาสดา กลาวสรรเสริญความเปนผูมีความเคารพในพระศาสดา  
ชักชวนภิกษุเหลาอ่ืนผูไมมีความเคารพในพระศาสดา ใหเปนผูมีความเคารพในพระศาสดา  และ 
กลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอ่ืนผูมีความเคารพในพระศาสดา ตามความเปนจริง โดยกาลอันควร 
 ตนเองเปนผูมีความเคารพในธรรม ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเคารพในสงฆ ฯลฯ ตนเองเปนผูมี 
ความเคารพในสิกขา ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเคารพในสมาธิ ฯลฯตนเองเปนผูวางาย ฯลฯ  
ตนเองเปนผูมีมิตรดีงาม กลาวสรรเสริญความเปนผูมีมิตรดีงาม ชักชวนภิกษเุหลาอ่ืนผูไมมีมิตร 
ดีงาม ใหเปนผูมีมิตรดีงาม และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอ่ืนผูมีมิตรดีงาม ตามความเปนจริง  
โดยกาลอันควร ดูกรสารีบุตร เธอพึงเห็นเนื้อความแหงภาษิตท่ีเรากลาวแลวโดยยอนี้ โดยพิสดาร 
อยางนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔  
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                          สขสูตรท่ี ๑ 
     [๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงคบมิตรผูประกอบดวยองค ๗ ประการ  
๗ ประการเปนไฉน คือ มิตรผูใหของท่ีใหไดยาก ๑ รับทํากิจท่ีทําไดยาก ๑ อดทนถอยคําท่ี 
อดใจไดยาก ๑ บอกความลับของตนแกเพื่อน ๑ ปดความลับของเพ่ือน ๑ ไมละท้ิงในยามวิบัติ ๑  
เม่ือเพ่ือนส้ินโภคสมบัติก็ไมดูหม่ิน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงคบมิตรผูประกอบดวย 
องค ๗ ประการน้ีแล ฯ 
         มิตรท่ีดีงามยอมใหของที่ดีงามใหไดยาก รับทํากิจท่ีทําไดยาก 
         อดทนถอยคําหยาบคาย แมยากท่ีจะอดใจไวได บอกความ 
         ลับของตนแกเพื่อน ปดบังความลับของเพ่ือน ไมละท้ิง 
         ในยามวบัิติ เม่ือเพ่ือนส้ินโภคสมบัติ ก็ไมดูหม่ิน ฐานะ 
         เหลานี้มีอยูในบุคคลใด  บุคคลนั้นเปนมิตรแท ผูประสงค 
         จะคบมิตร ก็ควรคบมิตรเชนนั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                          สขสูตรท่ี ๒ 
     [๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการควรเสพควรคบเปนมิตร  
ควรเขาไปนั่งใกล แมถูกขับไล ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือภิกษุเปนท่ีรักใครพอใจ ๑  
เปนท่ีเคารพ ๑ เปนผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูฉลาดพูด ๑ เปนผูอดทนตอถอยคํา ๑ พูดถอยคํา 
ลึกซ้ึง ๑ ไมชักนําในทางท่ีไมดี ๑ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล 
 ควรเสพ ควรคบเปนมิตร ควรเขาไปนั่งใกล แมถูกขับไล ฯ  
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           ภิกษเุปนท่ีรักใคร พอใจ เปนท่ีเคารพ ควรสรรเสริญ 
           ฉลาดพูด อดทนตอถอยคํา พูดถอยคําลึกซ้ึง ไมชักนํา 
           ในทางท่ีไมดี ฐานะเหลานี้มีอยูในภิกษใุด ภิกษุนัน้เปน 
           มิตรแท มุงอนุเคราะหแตส่ิงท่ีเปนประโยชน ผูประสงค 
           จะคบมิตร ควรคบมิตรเชนนั้น แมจะถูกขับไล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                       ปฏิสัมภิทาสูตรท่ี ๑ 
     [๓๕] ภิกษผูุประกอบดวยธรรม ๗ ประการ พึงกระทําใหแจงซ่ึงปฏิสัมภิทา ๔ ดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงอยู ตอการไมนานเลย ธรรม ๗ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้ เม่ือจิตหดหู ก็รูชัดตามเปนจริงวาจติของเราหดหู จิตทอแทในภายใน ก็รูชัดตาม 
เปนจริงวา จิตของเราทอแทในภายใน หรือจิตท่ีฟุงซานไปภายนอก กรู็ชัดตามเปนจริงวา  
จิตของเราฟุงซานไปภายนอก เวทนายอมเกิดข้ึน ยอมปรากฏ ยอมถึงการต้ังอยูไมได ภิกษุนั้น 
ทราบแลว สัญญายอมเกิดข้ึน ยอมปรากฏ ยอมถึงการต้ังอยูไมได ภิกษุนัน้ทราบแลว วติก 
ยอมเกิดข้ึน ยอมปรากฏ ยอมถึงการต้ังอยูไมได ภกิษนุัน้ทราบแลว อนึ่ง นิมิตในธรรม 
เปนท่ีสบาย ไมเปนท่ีสบาย เลว ประณีต ดาํขาว และเปนปฏิภาคกัน อันภิกษุนั้นเรียนด ี
แลว มนสิการดีแลว ทรงไวดีแลวแทงตลอดดีแลว ดวยปญญา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๗ประการนี้แล พงึกระทําใหแจงซ่ึงปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเอง  
เขาถึงอยูตอกาลไมนานเลย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗  
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                       ปฏิสัมภิทาสูตรท่ี ๒ 
     [๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สารีบุตรประกอบดวยธรรม ๗ ประการยอมกระทําใหแจง 
ซ่ึงปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงอยู ธรรม ๗ประการเปนไฉน คือ สารีบุตรใน 
ธรรมวินัยนี้ เม่ือจิตหดหู ยอมรูชัดตามเปนจริงวา จิตของเราหดหู จิตทอแทในภายใน ก็รูชัด 
ตามเปนจริงวาจิตของเราทอแทในภายใน หรือจิตท่ีฟุงซานไปภายนอก ก็รูชัดตามเปนจริงวา 
จิตของเราฟุงซานไปภายนอก เวทนายอมเกิดข้ึน ยอมปรากฏ ยอมถึงการต้ังอยูไมได สารีบุตร 
ทราบแลว สัญญายอมเกิดข้ึน ยอมปรากฏ ยอมถึงการต้ังอยูไมได สารีบุตรทราบแลว วิตก 
ยอมเกิดข้ึน ยอมปรากฏ ยอมถึงการต้ังอยูไมไดสารีบุตรทราบแลว จิตในธรรมเปนท่ีสบาย 
 ไมสบาย เลว ประณีต ดํา ขาวและเปนปฏิภาคกัน อันสารีบุตรเรียนดีแลว มนสิการดแีลว  
ทรงไวดแีลวแทงตลอดดีแลว ดวยปญญา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยธรรม ๗  
ประการนี้แล ยอมกระทําใหแจงซ่ึงปฏิสัมภิทา ๔ ดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงอยู ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                          วสสูตรท่ี ๑ 
     [๓๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ยอมยังจิตใหเปนไป 
ในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ ฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ฉลาดในการต้ังอยูแหงสมาธิ ๑  
ฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในความพรอมมูลแหงสมาธิ ๑ ฉลาดรูในอารมณแหงสมาธิ ๑ 
ฉลาดในอภนิหิารแหงสมาธิ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล  
ยอมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙  
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                         วสสูตรท่ี  ๒ 
     [๓๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ  ยอมยังจิตใหเปน 
ไปในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ธรรม ๗ประการเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
 สารีบุตรในธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาดในสมาธิ ๑ ฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ ฉลาดในการตั้งอยู 
แหงสมาธิ ๑ ฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในความพรอมมูลแหงสมาธิ ๑ ฉลาดใน 
อารมณแหงสมาธิ ๑ ฉลาดในอภินหิารแหงสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สารีบุตรผูประกอบดวย 
ธรรม ๗ ประการน้ีแล ยอมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         นิททสสูตรท่ี ๑ 
     [๓๙] คร้ังน้ันแล  เวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจวีร เขาไป 
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ทานคิดวา เราจะเท่ียวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี 
ก็ยังเชานัก อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปยงัอารามของพวกอัญญเดยีรถียปริพาชกเถิด คร้ังนั้น  
ทานพระสารีบุตรเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดสนทนาปราศรัยกับพวก 
อัญญเดียรถียปริพาชก คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
 ก็สมัยนั้นพวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังนั่งประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอายุท้ังหลาย ทานผูใด 
ผูหนึ่งประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณครบ ๑๒ ป ควรจะเรียกวาภิกษุผูนทิทสะ  ทาน 
พระสารีบุตรไมยินดี ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดยีรถียปริพาชกเหลานั้น คร้ันแลวลุกจาก 
ท่ีนั่งหลีกไปดวยต้ังใจวา เราจะรูท่ัวถึงเนื้อความแหงภาษตินี้ในสํานกัของพระผูมีพระภาค ลําดับนัน้ 
 ทานพระสารีบุตรเท่ียวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว กลับจากบิณฑบาต ในเวลาปจฉาภัต   
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เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภวิาทแลวนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ได 
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว  
ถือบาตรและจวีร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ขาพระองคคิดวา เราจะเท่ียวไปบิณฑบาต 
ในพระนครสาวัตถีก็ยังเชานกั อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย 
ปริพาชกลําดบันั้น ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดสนทนาปราศรัย 
กับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง ก็สมัยนั้น พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังนั่งประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอาย ุ
ท้ังหลาย ทานผูใดผูหนึ่งประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณครบ ๑๒ ป ควรเรียกวา ภกิษุผู 
นิททสะ แตขาพระองคไมยนิดี ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น 
คร้ันแลวลุกจากอาสนะหลีกไปดวยต้ังใจวา เราจะรูท่ัวถึงเนื้อความแหงภาษิตนีใ้นสํานักของ 
พระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจหรือหนอ เพื่อทรงบัญญัติภิกษุผูนทิทสะ  
ดวยเหตุเพียงการนับพรรษาอยางเดยีว ในธรรมวินัยนี้ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรสารีบุตร จะไมมีใครๆ อาจเพื่อบัญญัติ  ภิกษุผูนิททสะ 
ดวยเหตุเพียงนับพรรษาอยางเดียว ในธรรมวินัยนี้ ดกูรสารีบุตรวัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการน้ี  
เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว ๗ ประการเปนไฉน ดูกรสารีบุตร ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เปนผูมีฉันทะกลาในการสมาทานสิกขา และมีความรักอยางลึกซ้ึงในการสมาทาน 
สิกขาตอไป ๑มีฉันทะกลาในการฟงธรรม และมีความรักอยางลึกซ้ึงในการฟงธรรมตอไป ๑ 
มีฉันทะกลาในการกําจดัความอยาก และมีความรักอยางลึกซ้ึงในการกาํจัดความอยากตอไป ๑ 
 มีฉันทะกลาในการหลีกออกเรน และมีความรักอยางลึกซ้ึงในการหลีกออกเรนตอไป ๑ มีฉันทะ 
กลาในการปรารภความเพียร  และมีความรักอยางลึกซ้ึงในการปรารภความเพียรตอไป ๑ มีฉันทะ 
กลาในสติเคร่ืองรักษาตัว และมีความรักอยางลึกซ้ึงในสติเคร่ืองรักษาตัวตอไป ๑ มีฉันทะกลา 
ในการแทงตลอดดวยทิฐิ และมีความรักอยางลึกซ้ึงในการแทงตลอดดวยทิฐิตอไป ๑ ดูกร 
สารีบุตรวัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนี้แล เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว  
ดูกรสารีบุตร ภิกษุผูประกอบดวยวัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนี้แล ถาประพฤติพรหมจรรย 
บริสุทธ์ิบริบูรณครบ ๑๒ ป ก็ควรจะเรียกไดวา ภิกษุผูนิททสะ ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิ 
บริบูรณครบ ๒๔ ป กด็ี ... ๓๖ ปก็ดี ...๔๘ ปก็ดี  ก็ควรจะเรียกไดวา ภิกษุผูนทิทสะ ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๑  
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                         นิททสสูตรท่ี ๒ 
     [๔๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี  
คร้ังนั้น เปนเวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร 
โกสัมพี คร้ังนั้นทานคิดวา เราจะเท่ียวไปบิณฑบาตในพระนครโกสัมพี ก็ยงัเชานัก อยากระนั้น 
เลย เราควรเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ลําดับนัน้แล ทานพระอานนท 
เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดสนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดยีรถียปริพาชก 
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงก็สมัยนั้น พวก 
อัญญเดียรถียปริพาชกกําลังนั่งประชุมสนทนากันวา ทานผูมีอายุท้ังหลาย ทานผูใดผูหนึ่งประพฤติ 
พรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณครบ ๑๒ ป ควรจะเรียกวา ภิกษุผูนทิทสะ ทานพระอานนทไมยนิดี  
ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานัน้ คร้ันแลว ลุกจากอาสนะหลีกไปดวย 
ตั้งใจวาเราจะรูท่ัวถึงเนื้อความแหงคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกในสํานกั ของพระผูมี 
พระภาค ลําดบันั้น ทานพระอานนทไดเท่ียวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพีกลับจากบิณฑบาต 
ในเวลาปจฉาภัต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา  
ขาพระองคนุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครโกสัมพี ขาพระองคไดคิดวา 
 เราจะเท่ียวไปบิณฑบาตในพระนครโกสัมพี ก็ยังเชานัก อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปยังอาราม 
ของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ลําดับนั้น ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย 
ปริพาชกไดสนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
ไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนั้นพวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังนั่งประชุม 
สนทนากันวา ทานผูมีอายุท้ังหลายทานผูใดผูหนึ่งประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิ บริบูรณครบ ๑๒ ป  
ควรเรียกวาภกิษุผูนิททสะ แตขาพระองคไมยินดี ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดยีรถีย 
ปริพาชกเหลานั้น คร้ันแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยคิดวา เราจะรูท่ัวถึงเนื้อความของภาษิตนี ้
ในสํานักของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจหรือหนอ เพื่อทรงบัญญัติภิกษ ุ
ผูนิททสะ ดวยเหตุเพยีงนับพรรษาอยางเดยีวในธรรมวนิัยนี้ ฯ  
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ไมมีใครๆ อาจเพื่อบัญญัติภิกษุผูนิททสะ ดวย 
เหตุเพยีงนับพรรษาอยางเดยีวในธรรมวนิัยนี้ ดูกรอานนท วัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการน้ี เรา 
กระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว๗ ประการเปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุใน 
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑ ปรารภความเพยีร ๑  
มีสติ ๑ มีปญญา ๑ดูกรอานนท วัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการน้ีแล เรากระทําใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว ดูกรอานนท ภิกษุผูประกอบดวยวัตถุแหงนิททสะ ๗ประการ 
นี้แล ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิ บริบูรณครบ ๑๒ ปก็ดี ควรจะเรียกไดวา ภกิษุผูนิททสะ 
 ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิ บริบูรณครบ ๒๔ปก็ด ี... ๓๖ ปก็ดี ... ๔๘ ปก็ดี ก็ควรจะ 
เรียกไดวา ภิกษุผูนิททสะ ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๒ 
                       จบเทวตาวรรคท่ี ๔ 
                       ___________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อัปปมาทสูตร                  ๒. หิรีมาสูตร   
๓. สุวจสูตรท่ี ๑                  ๔. สุวจสูตรท่ี ๒   
๕. สขสูตรท่ี ๑                  ๖. สขสูตรท่ี ๒   
๗. ปฏิสัมภิทาสูตรท่ี ๑         ๘. ปฏิสัมภิทาสูตรท่ี ๒   
๙. วสสูตรท่ี ๑                  ๑๐. วสสูตรท่ี ๒   
๑๑. นิททสสูตรท่ี ๑          ๑๒. นิททสสูตรท่ี ๒ 
                                       __________  
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                       มหายัญญวรรคท่ี ๕ 
                           จิตตสูตร 
     [๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิญญาณฐิติ (ภมิูเปนท่ีตั้งแหงวิญญาณ) ๗ ประการนี้ ๗ ประการ 
เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวบางพวกมีกายตางกนัมีสัญญาตางกัน เหมือนมนษุย  
เทวดาบางพวก และวินิปาติกสัตวบางพวกนี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี ๑ สัตวบางพวกมีกายตางกัน  
แตมีสัญญาอยางเดียวกันเหมือนเทวดาช้ันพรหมกายิกา ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เปนวญิญาณ 
ฐิติขอท่ี ๒สัตวบางพวกมีกายอยางเดียวกัน แตมีสัญญาตางกัน เหมือนเทวดาช้ันอาภสัสระ 
นี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี ๓ สัตวบางพวกมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกันเหมือน 
เทวดาชัน้สุภกณิหะ นี้เปนวญิญาณฐิติขอท่ี ๔ สัตวบางพวกเขาถึงอากาสานัญจายตนะ โดย 
มนสิการวา อากาศไมมีท่ีสุด เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา 
เสียได ไมใสใจถึงนานัตตสัญญานี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี ๕ สัตวบางพวกเขาถึงช้ันวิญญาณัญ 
จายตนะ โดยมนสิการวา วญิญาณไมมีท่ีสุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง 
 นี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี ๖ สัตวบางพวกเขาถึงช้ันอากิญจญัญายตนะ โดยมนสิการวาไมมีอะไรๆ  
เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี ๗ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
 วิญญาณฐิติ ๗ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          ปริกขารสูตร 
     [๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย องคแหงสมาธิ ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน คือ  
สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมา  
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วายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายเอกัคคตาจิตประกอบดวยองค ๗ ประการน้ี เรียกวา 
อริยสมาธิ ท่ีเปนไปกับดวยอุปนิสัยก็มี ท่ีเปนไปกับดวยบริขารก็มี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                         อัคคิสูตรท่ี ๑ 
     [๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฟ ๗ กองนี้ ๗ กองเปนไฉน คือ ไฟคือราคะ ๑ ไฟคือ 
โทสะ ๑ ไฟคือโมหะ ๑ ไฟคืออาหุไนยบุคคล ๑ ไฟคือคหบดี ๑ ไฟคือทักขิไณยบุคคล ๑  
ไฟเกิดแตไม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายไฟ ๗ กองนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                         อัคคิสูตรท่ี ๒ 
     [๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อุคคตสรีรพราหมณตระเตรียมมหายัญ  
โคผู ๕๐๐ ลูกโคผู ๕๐๐ ลูกโคเมีย ๕๐๐ แพะ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ ถูกนําเขาไปผูกไวท่ีหลัก 
เพื่อบูชายัญ ลําดับนั้น อุคคตสรีรพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา  
การกอไฟ การปกหลักบูชายญั ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก พระผูมีพระภาคตรัสวา  
ดูกรพราหมณ แมเราก็ไดฟงมาวา การกอไฟ การปกหลักบูชายัญ มีผลมาก มีอานิสงสมาก 
 แมคร้ังท่ี ๒ ฯลฯ แมคร้ังท่ี ๓อุคคตสรีรพราหมณกไ็ดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
ขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา การกอไฟ การปกหลักบูชายัญ มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ  
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     พ. ดูกรพราหมณ แมเราก็ไดฟงมาวา การกอไฟ การปกหลักบูชายญัมีผลมาก  
มีอานิสงสมาก ฯ 
     อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอความท้ังหมดของขาพระองค สมกันกับขอความของ 
ทานพระโคดม ฯ 
     เม่ืออุคคตสรีรพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว ทานพระอานนท ไดกลาวกะอุคคตสรีร 
พราหมณวา ดกูรพราหมณ ทานไมควรถามพระตถาคตอยางนี้วาขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ขาพระองคไดสดับมาดังนีว้า การกอไฟ การปกหลักบูชายัญ มีผลมาก มีอานิสงสมาก  
แตทานควรถามพระตถาคตอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ขาพระองคประสงคจะกอไฟ  
ปกหลักบูชายญั ขอพระผูมีพระภาคโปรดตักเตือนส่ังสอนขอท่ีจะพึงเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล 
 เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แกขาพระองคเถิด ลําดับนั้น อุคคตสรีรพราหมณไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคประสงคจะกอไฟ ปกหลักบูชายญั 
ขอทานพระโคดมโปรดตักเตือนส่ังสอนขอท่ีจะพึงเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุข 
ตลอดกาลนาน แกขาพระองคเถิด ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ บุคคลเมื่อจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญเบ้ืองตนยอมเง้ือ 
ศาตรา ๓ ชนิด อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวบิาก ศาตรา ๓ ชนิดเปนไฉน  
คือ ศาตราทางกาย ๑ ศาตราทางวาจา ๑ ศาตราทางใจ ๑ ดูกรพราหมณ บุคคลเม่ือจะกอไฟ 
 ปกหลักบูชายญั ในการบูชายัญเบ้ืองตนทีเดียว ยอมเกิดความคิดอยางนีว้า ตองฆาโคผูเทานี้ตัว  
ลูกโคผูเทานี้ตวัลูกโคเมียเทานี้ตัว แพะเทานี้ตัว แกะเทานี้ตัว เพื่อบูชายัญ เขาคิดวาจะทําบุญ 
แตกลับทําบาป คิดวาจะทํากุศล กลับทําอกุศล คิดวาจะแสวงหาทางสุคติ กลับแสวงหาทางทุคติ  
ดูกรพราหมณ บุคคลเม่ือจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญเบ้ืองตนทีเดยีว ยอมเง้ือศาตรา 
ทางใจขอท่ี ๑ นี้ อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกาํไรมีทุกขเปนวิบาก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลเม่ือจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญเบ้ืองตนที่เดียว  
ยอมกลาววาจา (ส่ัง) อยางนีว้า จงฆาโคผูเทานี้ตัว ลูกโคผูเทานี้ตัวลูกโคเมียเทานี้ตวั แพะ 
เทานี้ตัว แกะเทานี้ตัว เพื่อบูชายัญ เขาส่ังวาจะทําบุญกลับทําบาป เขาส่ังวาจะทํากุศล  
กลับทําอกุศล เขาส่ังวาจะแสวงหาทางสุคติกลับแสวงหาทางทุคติ ดูกรพราหมณ เม่ือบุคคล  
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จะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ เบ้ืองตนทีเดียว ยอมเง้ือศาตราทางวาจาขอท่ี ๒ นี้  
อันเปนอกุศลมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวบิาก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลเม่ือจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญเบ้ืองตนทีเดียว  
ยอมลงมือดวยตนเองกอน คือตองฆาโคผู ลูกโคผู ลูกโคเมียแพะ แกะ เพื่อบูชายัญ  
เขาลงมือวาจะทําบุญ กลับทําบาป ลงมือวาจะทํากุศล กลับทําอกุศล ลงมือวาจะแสวงหา 
ทางสุคติ กลับแสวงหาทางทุคติ ดูกรพราหมณ บุคคลเม่ือจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการ 
บูชายัญ เบ้ืองตนทีเดยีวยอมเง้ือศาตราทางกายขอท่ี ๓ นี้ อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร 
 มีทุกขเปนวิบากดูกรพราหมณ บุคคลเม่ือจะกอไฟ ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ เบ้ืองตน 
ทีเดียว ยอมเง้ือศาตรา ๓ อยางนี้ อันเปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ดูกรพราหมณ 
 ทานพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟ ๓ กองนี้ ๓ กองเปนไฉนไฟคือราคะ ๑ ไฟคือโทสะ ๑ 
 ไฟคือโมหะ ๑ ดูกรพราหมณ ก็เพราะเหตุไรจึงพึงละพึงเวน ไมพึงเสพไฟคือราคะน้ี เพราะ 
บุคคลผูกําหนัดอันราคะครอบงําย่ํายีจติยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจได คร้ัน 
ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแลว เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  
ฉะนั้น จึงพึงละพึงเวน ไมพึงเสพไฟคือราคะน้ี ก็เพราะเหตุไร จึงพึงละพึงเวน ไมพึงเสพ 
ไฟคือโทสะน้ี เพราะบุคคลผูโกรธ อันโทสะครอบงําย่ํายจีิต ยอมประพฤติทุจริตทางกาย  
ทางวาจา   ทางใจได   คร้ันประพฤติทุจริตทางกาย   ทางวาจา   ทางใจแลว   เม่ือตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินบิาต   นรก   ฉะนั้น   จึงพึงละ   พึงเวน   ไมพึงเสพ   ไฟคือ 
โทสะนี้ ก็เพราะเหตุไร จึงพงึละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟคือโมหะน้ี เพราะบุคคลผูหลง 
อันโมหะครอบงําย่ํายีจติ ยอมประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจได คร้ันประพฤติทุจริต 
ทางกาย ทางวาจา ทางใจแลว เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ฉะนัน้  
จึงพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟคือโมหะน้ี ดูกรพราหมณทานพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟ ๓  
กองนี้แล ดกูรพราหมณ ไฟ ๓ กองนี้ควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารให 
เปนสุขโดยชอบ ๓ กองเปนไฉนคือ ไฟคืออาหุไนยบุคคล ๑ ไฟคือคหบดี ๑ ไฟคือ 
ทักขิไณยบุคคล ๑ ดูกรพราหมณ ก็ไฟคืออาหุไนยบุคคลเปนไฉน ดกูรพราหมณ คนในโลกน้ี 
 คือมารดาหรือบิดา เรียกวาไฟคืออาหุไนยบุคคล ขอนั้นเพราะอะไร เพราะบุคคลเกิดมาแต  
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มารดาบิดานี้ ฉะนั้น ไฟคืออาหุไนยบุคคล จึงควรสักการะ เคารพ  นบัถือ บูชา บริหารให 
เปนสุขโดยชอบ ก็ไฟคือคหบดีเปนไฉน คนในโลกนี้  คือ บุตร ภรรยา ทาส หรือคนใช  
นี้เรียกวาไฟคือคหบดี ฉะนัน้ ไฟคือคหบดจีึงควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารให 
เปนสุขโดยชอบ ก็ไฟคือทักขิไณยบุคคลเปนไฉน สมณพราหมณในโลกนี้ งดเวนจากความ 
มัวเมาประมาทต้ังอยูในขันติและโสรัจจะ ฝกฝนจิตใจใหสงบ ดับรอนไดเปนเอก นี้เรียกวา 
ไฟคือทักขิไณยบุคคล ฉะนัน้ ไฟคือทักขิไณยบุคคลนี้ จึงควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา  
บริหารใหเปนสุขโดยชอบ ดกูรพราหมณ ไฟ ๓ กองนี้แลควรสักการะ เคารพ นับถือ 
 บูชา บริหารใหเปนสุขโดยชอบ สวนไฟที่เกิดแตไม พงึกอใหโพลงข้ึน พึงเพงดู พึงดับ  
พึงเก็บไวตามกาลท่ีสมควร ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อุคคตสรีรพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯขอทานพระโคดมผูเจริญ โปรดทรง 
จําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนีเ้ปนตนไป ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
ขาพระองคนี้จะปลอยโคผู ๕๐๐ลูกโคผู ๕๐๐ ลูกโคเมีย ๕๐๐ แพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ ใหชีวิต 
มัน พวกมันจะไดพากันไปกินหญาอันเขียวสด ดื่มน้ําเยน็สะอาด และรับลมอันเย็นสดช่ืน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                         สัญญาสูตรท่ี ๑ 
     [๔๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๗ ประการน้ี อันภกิษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ๗ ประการเปนไฉน คือ  
อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑  
อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัญญา ๗ ประการน้ีแล อัน 
ภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ 
เปนท่ีสุด ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕  
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                         สัญญาสูตรท่ี ๒ 
     [๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๗ ประการน้ี อันภกิษเุจริญแลวกระทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ๗ ประการเปนไฉน คือ อสุภ 
สัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑  
อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา อสุภสัญญา  
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน 
ท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศยัอะไร ดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอสุภ 
สัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากการรวมเมถุนธรรม ไมยื่นไปรับ 
การรวมเมถุนธรรม อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยู เปรียบเหมือนขนไกหรือ 
เสนเอ็นท่ีเขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขาหากัน ไมคล่ีออก ฉะนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถาเม่ือ 
ภิกษุมีใจอบรมแลวดวยอสุภสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมไหลไปในการรวมเมถุนธรรม หรือความ 
เปนของไมปฏิกูลต้ังอยูไซร ภิกษพุึงทราบขอนั้นดังนีว้า อสุภสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวเิศษ 
ท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายของเราก็ไมมี ผลแหงภาวนาของเราไมถึงท่ี เพราะฉะน้ัน ภกิษุนั้นจึง 
ตองเปนผูรูท่ัวถึงในอสุภสัญญานั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาหากวา เม่ือภกิษุมีใจอันอบรมแลว 
ดวยอสุภสัญญาอยูโดยมากจติยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับ จากการรวมเมถุนธรรม ไม 
ยื่นไปรับการรวมเมถุนธรรม อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร ภิกษุพงึทราบขอ 
นั้นดังน้ีวา อสุภสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายของเรามีอยู ผลแหง 
ภาวนาของเราถึงท่ีแลว เพราะฉะนัน้ ภกิษนุั้นยอมเปนผูรูท่ัวถึงในอสุภสัญญานั้น ขอท่ีกลาว 
ดังนี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสุภสัญญาอันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก  
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
     ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย มรณสัญญาอันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมาก 
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะ 
อาศัยอะไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุมีใจอันอบรมแลวดวยมรณสัญญาอยูโดยมาก จิตยอม  
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หวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากการรักชีวติไมยื่นไปรับความรักชีวติ อุเบกขาหรือความเปน 
ของปฏิกูลยอมต้ังอยูเปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็นท่ีเขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขาหากัน 
ไมคล่ีออกฉะนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ถาเม่ือภิกษุมีใจอันไมอบรมแลวดวยมรณสัญญาอยูโดย 
มาก จิตยอมไหลไปในความรักชีวิต หรือความเปนของไมปฏิกูลยอมตั้งอยูไซร ภิกษุพึงทราบ 
ขอนั้นดังนีว้า มรณสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวเิศษท้ังเบ้ืองตนและเบื้องปลายของเราก็ไมมี  
ผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงท่ี เพราะฉะนัน้ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูท่ัวถึงในมรณสัญญาน้ัน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ถาเม่ือภกิษุมีใจอันอบรมแลวดวยมรณสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ 
 งอกลับ ถอยกลับจากการรักชีวิต ไมยื่นไปรับความรักชีวติ อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูล 
ยอมต้ังอยูไซร ภิกษพุึงทราบขอนั้นดังนีว้า มรณสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตน 
และเบ้ืองปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงท่ีแลว เพราะฉะน้ันภิกษุนั้นเปนผูรูท่ัวถึง 
ในมรณสัญญานั้น ขอท่ีกลาวดังนี้วา มรณสัญญาอันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมี 
ผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะมีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
     ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทํา 
ใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะมีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลว 
เพราะอาศัยอะไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุมีใจอันอบรมแลวดวยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยูโดย 
มาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับถอยกลับจากตัณหาในรส ไมยื่นไปรับตัณหาในรส อุเบกขา 
หรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยู เปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็นท่ีเขาใสลงในไฟ ยอมหด 
งอเขาหากันไมคล่ีออก ฉะนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภกิษุมีใจอันอบรมแลวดวยอาหาเร 
ปฏิกูลสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมไหลไปในตัณหาในรส หรือความเปนของไมปฏิกูลยอมต้ังอยู 
ไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนี้วา อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราไมไดเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตน 
และเบ้ืองปลายของเราไมมี ผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงท่ี เพราะฉะนัน้ ภิกษุนั้นจึงตองเปน 
ผูรูท่ัวถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ถาเม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอาหาเร 
ปฏิกูลสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากตัณหาในรส ไมยื่นไปรับ 
ตัณหาในรส อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนีว้า อาหาเร 
ปฏิกูลสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนา  
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ของเราถึงท่ีแลว เพราะฉะน้ัน ภิกษุนั้นเปนผูรูท่ัวถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้น ขอท่ีกลาวดังน้ีวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลายอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก 
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
     ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันภิกษเุจริญแลว  
กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก อานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาว 
แลว เพราะอาศัยอะไร ดกูรภิกษุท้ังหลายเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยสัพพโลเกอนภิรต 
สัญญาอยูโดยมาก จติยอมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากความวิจิตรแหงโลก ไมยืน่ไปรับ 
ความวิจติรแหงโลกอุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยู เปรียบเหมือนขนไกหรือเสน 
เอ็นท่ีเขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขาหากัน ไมคล่ีออก ฉะนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภกิษุมี 
ใจอันไมอบรมแลวดวยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมไหลไปในความวิจิตรแหงโลก 
 หรือความเปนของไมปฏิกลูยอมต้ังอยูไซร ภิกษพุึงทราบขอนั้นดังนีว้า สัพพโลเกอนภิรตสัญญา 
อันเราไมเจริญแลว คุณวิเศษทั้งเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายของเราก็ไมมี ผลแหงภาวนาของเรายัง 
ไมถึงท่ี เพราะฉะน้ัน ภิกษุนัน้จึงตองเปนผูรูท่ัวถึงในสัพพโลเกอนภิรตสัญญาน้ัน ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ถาหากวาเม่ือภิกษมีุใจอันอบรมแลวดวยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยูโดยมาก จิตยอม 
หวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากความวิจิตรแหงโลก ไมยืน่ไปรับความวิจิตรแหงโลก อุเบกขา 
หรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร ภกิษุพึงทราบขอนั้นดังนีว้า สัพพโลเกอนภริตสัญญาอัน 
เราเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงท่ีแลว  
เพราะฉะนั้นภกิษุนั้นจึงเปนผูรูท่ัวถึงในสัพพโลเกอนภริตสัญญาน้ัน ขอท่ีกลาวดังนี้วา ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลวยอมมีผลมาก 
 มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
     ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนิจจสัญญาอันภิกษุเจริญแลวกระทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจจสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ งอกลับ 
 ถอยกลับ ไมยืน่ไปรับในลาภสักการะ และความสรรเสริญ อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูล 
ยอมต้ังอยู เปรียบเหมือนขนไก หรือเสนเอ็นท่ีเขาใสลงในไฟ ยอมหดงอเขาหากัน ไมคล่ีออก  
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 ฉะนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจจสัญญาอยูโดยมาก จิตยอม 
ไหลไปในลาภสักการะ และความสรรเสริญ หรือความเปนของไมปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร ภิกษ ุ
พึงทราบขอนั้นดังนีว้า อนิจจสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนเบ้ืองปลายของเรา 
ไมมีผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงท่ี เพราะฉะน้ัน ภิกษุนัน้จึงตองเปนผูรูท่ัวถึงในอนิจจสัญญาน้ัน 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนจิจสัญญาอยูโดยมาก จิตยอมหวลกลับ  
งอกลับ ถอยกลับ ไมยื่นไปรับลาภ สักการะและความสรรเสริญ อุเบกขาหรือความเปนของ 
ปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร ภิกษุพงึทราบขอนั้นดังนี้วา อนิจจสัญญาอันเราเจริญแลว คุณวเิศษท้ัง 
เบ้ืองตนและเบื้องปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงท่ีแลว เพราะฉะน้ัน ภกิษนุั้นจึง 
เปนผูรูท่ัวถึงในอนิจจสัญญานั้น ขอท่ีกลาวดังนี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนิจจสัญญาอันภิกษ ุ
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด  
เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
     ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนิจเจทุกขสัญญาอันภิกษเุจริญแลว กระทําให 
มากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยัง่ลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะ 
อาศัยอะไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจเจทุกขสัญญาอยูโดยมาก  
ภยสัญญา (ความสําคัญเปนภัย) อยางแรงกลาในความเฉ่ือยชา ในความเกียจคราน ในความ 
ทอถอย ในความประมาท ในการไมประกอบความเพียร ในการไมพิจารณา ยอมปรากฏ  
เปรียบเหมือนความสําคัญวาเปนภยั ยอมปรากฏในเม่ือเพชฌฆาตเง้ือดาบข้ึน ฉะนั้น ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจเจทุกขสัญญาอยูโดยมากภยสัญญาอยางแรงกลา 
ในความเฉ่ือยชา ในความเกยีจคราน ในความทอถอย ในความประมาท ในการไมประกอบ 
ความเพยีร ในการไมพิจารณา ยอมไมปรากฏเปรียบเหมือนความสําคัญวาเปนภัย ยอมไม 
ปรากฏในเม่ือเพชฌฆาตเง้ือดาบข้ึนฉะน้ัน ภิกษพุึงทราบขอนั้นดังนีว้า อนิจเจทุกขสัญญาอัน 
เราไมเจริญแลว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายของเราไมมี ผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงท่ี  
เพราะฉะนั้น ภิกษนุั้นจึงตองเปนผูรูท่ัวถึงในอนิจเจทุกขสัญญาน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็ถาวา  
เม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนจิเจทุกขสัญญาอยูโดยมาก ภยสัญญาอยางแรงกลาในความ 
เฉ่ือยชา ในความเกียจคราน ในความทอถอย ในความประมาท ในการไมประกอบความเพียร  
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 ในการไมพิจารณา ยอมปรากฏ เหมือนความสําคัญวาเปนภัย ยอมปรากฏในเม่ือเพชฌฆาต 
เง้ือดาบข้ึน ฉะนั้นไซรภิกษุพงึทราบขอนั้นดังนี้วา อนิจเจทุกขสัญญา อันเราเจริญแลว คุณวิเศษ 
ท้ังเบ้ืองตนเบ้ืองปลายของเรามีอยู ผลแหงภาวนาของเราถึงท่ีแลว เพราะฉะนัน้ภกิษุนัน้จึง 
เปนผูรูท่ัวถึงในอนิจเจทุกขสัญญานั้น ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนิจเจทุกขสัญญา 
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก หยัง่ลงสูอมตะ มีอมตะ 
เปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
     ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทุกเขอนัตตสัญญาอันภิกษเุจริญแลว กระทําให 
มากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยัง่ลงสูอมตะมีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะ 
อาศัยอะไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุมีใจอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูโดยมาก 
 ยอมมีใจปราศจากทิฐวิาเราตัณหาวาของเรา และมานะทั้งในรางกายท่ีมีใจครองนี้และสรรพนิมิต 
ในภายนอกเสียได กาวลวงกเิลส ๓ ประการ สงบระงับ หลุดพนไดเปนอยางดี ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูโดยมาก ใจยอมไมปราศจากทิฐ ิ
วาเรา ตัณหาวาของเรา และมานะท้ังในรางกายท่ีมีใจครองนี้และสรรพนิมิตในภายนอก ไมกาว 
ลวงกิเลส ๓ ประการ ไมสงบระงับ ยังไมหลุดพนดวยดไีซร ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังนี้วา ทุกเข 
อนัตตสัญญาอันเราไมเจริญแลว คุณวเิศษท้ังเบ้ืองตนและเบื้องปลายของเราก็ไมมี ผลแหง 
ภาวนาของเรายังไมถึงท่ี เพราะฉะน้ัน ภกิษนุั้นจึงตองเปนผูรูท่ัวถึงในทุกเขอนัตตสัญญานั้นดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ถาวาเม่ือภกิษุมีใจอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูโดยมาก ยอมมีใจปราศ 
จากทิฐวิาเรา ตัณหาวาของเรา และมานะทั้งในรางกายท่ีมีใจครองนี้และสรรพนิมิตในภายนอก 
เสียได กาวลวงกิเลส ๓ ประการ สงบระงับ หลุดพนไดเปนอยางดีไซร ภิกษพุึงทราบขอนั้น 
ดังนี้วา ทุกเขอนัตตสัญญาอันเราเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก  
หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด เรากลาวแลวเพราะอาศยัขอนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลายสัญญา ๗  
ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก หยัง่ลงสู 
อมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖  
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                          เมถุนสูตร 
     [๔๗] คร้ังน้ันแล ชานุสโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา แมทานพระโคดมก็ทรงปฏิญาณวาเปนพรหมจารี 
หรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ บุคคลเม่ือจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวผูใดวา 
ประพฤติพรหมจรรย ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย บริสุทธ์ิ บริบูรณ บุคคลนั้น เม่ือจะ 
กลาวโดยชอบ พึงกลาวเรานัน่แล เพราะเราประพฤติพรหมจรรยไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย  
บริสุทธ์ิ บริบูรณเต็มท่ี ฯ 
     ชา. ขาแตทานพระโคดม ก็อะไรช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ถูกแลว สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  ปฏิญาณวา  เปนพรหม 
จารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ กับมาตุคาม แตยังยินดกีารขัดสี ลูบไล ใหอาบน้ํา และ 
นวดฟนของมาตุคาม พอใจ ชอบใจ ถึงความปล้ืมใจ ดวยการบําเรอนั้น แมขอนี้ก็ช่ือวาขาด  
ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ดูกรพราหมณ ผูนี้เรากลาววา ประพฤติพรหมจรรย 
ไมบริสุทธ์ิ ประกอบดวยเมถุนสังโยค ไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
และอุปายาส เรากลาววา ไมหลุดพนไปจากกองทุกขได ฯ 
     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  ปฏิญาณตนวา 
เปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ  กับมาตุคาม และไมยินดกีารขัดสี ลูบไล ใหอาบน้ํา  
และการนวดฟนของมาตุคาม แตยังกระซิกกระซ้ี เลนหวั สัพยอกกับมาตุคาม พอใจ ชอบใจ  
ถึงความปล้ืมใจดวยการเสสรวลนั้น แมขอนี้ก็ช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ 
     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญาณตนวา 
เปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ  กับมาตุคาม และไมกระซิกกระซ้ี เลนหวั สัพยอกกับ 
มาตุคาม แตเพงดู จองดูจกัษแุหงมาตุคามดวยจกัษุของตน พอใจ ชอบใจ ถึงความปล้ืมใจดวย 
การเล็งแลนั้น แมขอนี้ก็ช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ  
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     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญาณตนวา 
เปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ  กับมาตุคาม ไมกระซิกกระซ้ี เลนหัว สัพยอกกับ 
มาตุคามและไมเพงดู จองดจูกัษุแหงมาตุคามดวยจักษุของตน แตไดฟงเสียงมาตุคามหวัเราะอยูก็ดี  
ขับรองอยูก็ดี รองไหอยูกด็ี ขางนอกฝาก็ด ีขางนอกกําแพงก็ดี พอใจ ชอบใจ ถึงความปล้ืม 
ใจดวยเสียงนัน้แมขอนี้ก็ช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ 
     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญาณตนวา 
เปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ  กับมาตุคาม ไมกระซิกกระซ้ี เลนหัว สัพยอกกับ 
มาตุคาม ไมเพงดู จองดูจกัษแุหงมาตุคามดวยจกัษุของตน และไมไดฟงเสียงแหงมาตุคามหัวเราะ 
อยูก็ดี พูดอยูกด็ี ขับรองอยูกด็ีรองไหอยูก็ด ีขางนอกฝากด็ี ขางนอกกําแพงก็ดี แตตามนึกถึงการ  
หัวเราะ พูดเลนหัว กับมาตุคามในกาลกอน พอใจ ชอบใจ ถึงความปล้ืมใจดวยอาการนั้น 
แมขอนี้ก็ช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ 
     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ ปฏิญาณตนวา 
เปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ  กับมาตุคาม ไมกระซิกกระซ้ี เลนหัว สัพยอกกับ 
มาตุคาม ไมเพงดู จองดูจกัษแุหงมาตุคามดวยจกัษขุองตน ไมไดฟงเสียงแหงมาตุคามหัวเราะอยู 
ก็ดี พูดอยูกด็ี ขับรองอยูก็ดี รองไหอยูกด็ี ขางนอกฝาก็ด ีขางนอกกําแพงก็ดี และไมไดตาม 
นึกถึงการหวัเราะ การพูด การเลนหัวกับมาตุคามในกาลกอน แตไดเหน็คฤหบดีก็ดี บุตรแหง 
คฤหบดีก็ดี ผูเอิบอ่ิมพร่ังพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู พอใจ ชอบใจ ถึงความปล้ืมใจ 
ดวยการบําเรอนั้น แมขอนีก้ช่ื็อวาขาด ทะลุ ดาง พรอย แหงพรหมจรรย ฯลฯ 
     ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  ปฏิญาณตนวา 
เปนพรหมจารีโดยชอบ ไมรวมความเปนคูๆ  กับมาตุคาม ไมกระซิกกระซ้ี เลนหัว สัพยอกกับ 
มาตุคาม ไมเพงดู จองดูจกัษมุาตุคามดวยจกัษุของตนเอง ไมไดฟงเสียงแหงมาตุคามหวัเราะอยู 
ก็ดี พูดอยูกด็ี ขับรองอยูก็ดี รองไหอยูกด็ี ขางนอกฝาก็ด ีขางนอกกําแพงก็ดี ไมไดตามนึก 
ถึงการหัวเราะ การพูด การเลนหัวกับมาตุคามในกาลกอน และไมไดเหน็คฤหบดีก็ดี บุตรแหง 
คฤหบดีก็ดีผูเอิบอ่ิมพร่ังพรอมดวยกามคุม ๕ บําเรอตนอยู แตประพฤติพรหมจรรย ตัง้ปรารถนา 
เพื่อเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่งวา เราจักไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล 
 พรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ พอใจ ชอบใจถึงความปล้ืมใจ ดวยความปรารถนาน้ัน แม  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 52 
ขอนี้ก็ช่ือวาขาด ทะลุ ดาง พรอยแหงพรหมจรรย ดูกรพราหมณ ผูนี้เรากลาววา ประพฤติ 
พรหมจรรยไมบริสุทธ์ิประกอบดวยเมถุนสังโยค ไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ  
ทุกขโทมนัส และอุปายาส เรากลาววา ไมหลุดพนไปจากกองทุกขได ฯ 
     ดูกรพราหมณ เรายังพจิารณาเห็นเมถุนสังโยค ๗ ประการน้ี อยางใดอยางหนึ่งวา ยังละ 
ไมไดในตน เพียงใด เรากย็งัไมปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก 
 พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย 
 เพียงนัน้ แตเม่ือใด เราไมพจิารณาเหน็เมถุนสังโยค ๗ ประการน้ี อยางใดอยางหน่ึงวา ยังละ 
ไมไดในตนเม่ือนั้น เราจึงปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ัง 
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย กญ็าณ 
ทัสสนะเกิดข้ึนแกเราวา วิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้มีในท่ีสุด บัดนีภ้พใหมไมมีอีก ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชานุสโสณีพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯขอทานพระโคดมผูเจริญ โปรด 
ทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตัง้แตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                          สังโยคสูตร 
     [๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมบรรยายอันเปนสังโยคะท้ังวิสังโยคะแกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลายก็ธรรมบรรยายอันเปนสังโยคะท้ังวิสังโยคะเปนไฉน 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็หญิงยอมสนใจสภาพแหงหญิงในภายใน กิริยา ทาทาง ความไวตวั ความ 
พอใจเสียง และเคร่ืองประดับของหญิง เขายอมยินดี พอใจ ในสภาพของตนน้ันๆเขายินดี  
พอใจในสภาพของตนน้ันๆ แลว ยอมสนใจถึงสภาพของชายในภายนอก กิริยา ทาทาง ความ 
ไวตวั ความพอใจ เสียง และเคร่ืองประดับของชาย ยอมยนิดี พอใจในสภาพของชายนัน้ๆ  
เขายินดี พอใจในสภาพของชายนั้นๆ แลว ยอมมุงหวังการสมาคมกับชาย และสุขโสมนัสท่ี 
เกิดเพราะการสมาคมกับชายเปนเหตุ ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวผูพอใจในภาวะแหงหญิงก็ถึงความ  
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เกี่ยวของในชาย ดวยอาการอยางนี้แล หญิงจึงไมลวงพนภาวะแหงหญิงไปได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
 ชายยอมสนใจสภาพแหงชายในภายใน กิริยา ทาทางความไวตวั ความพอใจ เสียงและ 
เคร่ืองประดับของชาย เขายอมยินดี พอใจในสภาพของตน เขายินดีพอใจในสภาพของตนน้ันๆ  
แลว ยอมสนใจถึงสภาพของหญิงในภายนอก กิริยา ทาทาง ความไวตวั ความพอใจ เสียง 
 และเคร่ืองประดับของหญิง ยอมยินดี พอใจในสภาพของหญิงนั้นๆ แลวยอมมุงหวังการสมาคม 
กับหญิง และสุขโสมนัสท่ีเกิดเพราะการสมาคมกับหญิงเปนเหตุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวผูพอใจ 
ในภาวะแหงชายก็ถึงความเกีย่วของในหญิง ดวยอาการอยางน้ีแล ชายจึงไมลวงพนภาวะแหงชาย 
ไปได ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเกี่ยวของยอมมีดวยอาการอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนความไมเกี่ยวของเปนอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย  หญิงยอม 
ไมสนใจในสภาพของหญิงในภายใน กิริยา ทาทาง ความไวตวั ความพอใจ เสียงและ 
เคร่ืองประดับของหญิง เขาไมยินดี ไมพอใจในสภาพแหงหญิงยอมไมสนใจถึงสภาพแหงชาย 
ในภายนอก กริิยา ทาทาง ความไวตวั ความพอใจ เสียงและเคร่ืองประดับแหงชาย 
 เขาไมยินดี ไมพอใจในสภาพแหงชายน้ันๆ แลว ยอมไมมุงหวังการสมาคมกับชายในภายนอก  
และสุขโสมนัสท่ีเกิดเพราะการสมาคมกับชาย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย สัตวผูไมพอใจในสภาพแหง 
หญิงก็ถึงความไมเกี่ยวของในชาย ดวยอาการอยางนีแ้ล หญิงจึงลวงพนสภาพแหงหญิงไปได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชายยอมไมสนใจในสภาพแหงชาย กิริยา ทาทางความไวตวั  
ความพอใจ เสียงและเคร่ืองประดับของชาย เขาไมยนิดี ไมพอใจในสภาพแหงชายน้ันๆ แลว  
ยอมไมสนใจถึงสภาพแหงหญิงในภายนอก กิริยาทาทาง ความไวตวั ความพอใจ เสียงและ 
เคร่ืองประดับของหญิง เขาไมยินดีไมพอใจในสภาพแหงหญิงนั้นๆ แลว ยอมไมมุงหวังการ 
สมาคมกับหญิงในภายนอก และสุขโสมนัสท่ีเกิดเพราะการสมาคมน้ันเปนเหตุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
สัตวผูไมพอใจในสภาพแหงชาย ก็ถึงความไมเกี่ยวของในหญิง ดวยอาการอยางนีแ้ล ชายจึง 
ลวงพนภาวะแหงชายไปได ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความไมเกี่ยวของยอมมีดวยอาการอยางนี้แล 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้แลช่ือวาธรรมบรรยายอันเปนท้ังสังโยคะและวิสังโยคะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘  
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                           ทานสูตร 
     [๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีฝงสระโบกขรณีช่ือคัคคราใกลจัมปานคร  
คร้ังนั้นแล อุบาสกชาวเมืองจมัปามากดวยกนั เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู อภิวาทแลว 
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานผูเจริญ ธรรมีกถา 
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค พวกกระผมไดฟงมานานแลว ขอไดโปรดเถิด พวกกระผม 
พึงไดฟงธรรมีกถาของพระผูมีพระภาค ทานพระสารีบุตรกลาววา ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย 
ถาอยางนั้นทานท้ังหลายพึงมาในวันอุโบสถ ทานท้ังหลายพึงไดฟงธรรมีกถาในสํานกัพระผูมี 
พระภาคแนนอน อุบาสกชาวเมืองจัมปารับคําทานพระสารีบุตรแลวลุกจากท่ีนั่ง อภวิาทกระทํา 
ประทักษณิแลวหลีกไป ตอมา ถึงวันอุโบสถ อุบาสกชาวเมืองจัมปาพากนัเขาไปหาพระสารีบุตร 
ถึงท่ีอยู อภิวาทแลวยนือยู ณ ท่ีควรขางหนึง่ ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรพรอมดวยอุบาสก 
ชาวเมืองจัมปา เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ถวายอภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหนึ่ง  
คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานเชนนั้นนั่นแลท่ีบุคคลบางคน 
ในโลกน้ีใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก พึงมีหรือหนอแลและทานเชนนัน้แล ท่ีบุคคล 
บางคนในโลกนี้ใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมากพึงมีหรือพระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา  
ดูกรสารีบุตร ทานเชนนัน้นัน่แลที่บุคคลบางคนในโลกนีใ้หแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก 
 พึงมี และทานเชนนัน้นั่นแล ท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ีใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก  
พึงมี ฯ 
     สา. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจยั เคร่ืองใหทานเชนนั้นแล  
ท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี ใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมากอะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย  
เคร่ืองใหทานเชนนั้นนัน่แล ท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี ใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ 
     พ. ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกน้ี ยังมีความหวังใหทาน มีจิตผูกพันในผล 
ใหทาน มุงการส่ังสมใหทาน ใหทานดวยคิดวา เราตายไปจักไดเสวยผลทานนี้ เขาใหทาน 
 คือ ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีปและเคร่ือง  
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อุปกรณ แกสมณะหรือพราหมณ ดกูรสารีบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุคคล 
บางคนในโลกนี้ พึงใหทานเห็นปานนี้หรือ ฯ 
     สา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรสารีบุตร ในการใหทานนัน้ บุคคลมีความหวังใหทาน มีจิตผูกพันในผลใหทาน 
 มุงการส่ังสมใหทาน ใหทานดวยคิดวาตายไปแลวจักไดเสวยผลทานน้ี เขาผูนั้นใหทานน้ันแลว  
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันจาตุมมหาราช ส้ินกรรม ส้ินฤทธ์ิ ส้ินยศ 
 หมดความเปนใหญแลว ยังมีผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ดูกรสารีบุตร สวนบุคคล 
บางคนในโลกนี้ ไมมีหวังใหทาน ไมมีจิตผูกพันในผลใหทาน ไมมุงการส่ังสมใหทาน ไมคิดวา 
 ตายไปแลวจกัไดเสวยผลทานน้ี แลวใหทาน แตใหทานดวยคิดวาทานเปนการดี เขาใหทาน 
 คือ   ขาว   น้ํา   ผา   ยาน   ดอกไม   ของหอมเคร่ืองลูบไล   ท่ีนอน   ท่ีพัก   ประทีปและ 
เคร่ืองอุปกรณแกสมณะหรือพราหมณดูกรสารีบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุคคล 
บางคนในโลกนี้พึงใหทานเห็นปานนี้หรือ ฯ 
     สา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรสารีบุตร ในการใหทานนัน้ บุคคลไมมีความหวังใหทาน ไมมีจิตผูกพันในผล 
ใหทาน ไมมุงการส่ังสมใหทาน ไมไดใหทานดวยคิดวา ตายไปแลวจกัไดเสวยผลทานน้ี 
 แตใหทานดวยคิดวา ทานเปนการดี เขาผูนัน้ใหทานน้ันแลว เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความ 
เปนสหายแหงเทวดาช้ันดาวดึงส เขาส้ินกรรม ส้ินฤทธ์ิ ส้ินยศ หมดความเปนใหญแลว 
 ยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ 
     ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกน้ี ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวาทานเปนการดี แตใหทาน 
ดวยคิดวา บิดามารดาปูยาตายายเคยใหเคยทํามา เราก็ไมควรทําใหเสียประเพณี เขาใหทาน  
คือ ขาว ฯลฯ ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันยามา เขาส้ินกรรม ส้ินฤทธ์ิ ส้ินยศ  
หมดความเปนใหญแลวยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ 
     ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกน้ี ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา บิดา  มารดา ปู  ยา   
ตา  ยายเคยใหเคยทํามา เรากไ็มควรทําใหเสียประเพณี แตใหทานดวยคิดวา เราหุงหากิน 
 สมณะและพราหมณเหลานี ้ไมหุงหากิน เราหุงหากนิไดจะไมใหทานแกสมณะหรือพราหมณ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 56 
ผูไมหุงหาไมสมควร เขาใหทาน คือ ขาว ฯลฯ ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันดุสิต 
 เขาส้ินกรรม ส้ินฤทธ์ิ ส้ินยศหมดความเปนใหญ แลวยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปน 
อยางนี้ ฯ 
     ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกน้ี ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวาเราหุงหากนิได  
สมณะและพราหมณเหลานีหุ้งหากนิไมได เราหุงหากินได จะไมใหทานแกสมณะหรือพราหมณ 
ผูหุงหากินไมได ไมสมควร แตใหทานดวยคิดวา เราจักเปนผูจําแนกแจกทาน เหมือนฤาษีแตคร้ังกอน  
คือ อัฏฐกฤาษี  วามกฤาษี  วามเทวฤาษี  เวสสามิตรฤาษี  ยมทัคคิฤาษี  อังคีรสฤาษี ภารทวาชฤาษ ี
วาเสฏฐฤาษี กสัสปฤาษี และภคุฤาษี บูชามหายัญ ฉะนั้น เขาใหทาน คือ ขาว ฯลฯ  
ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันนมิมานรดี เขาส้ินกรรม ส้ินฤทธ์ิ ส้ินยศ หมดความ 
เปนใหญแลว ยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ 
     ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกน้ี ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา เราจักเปนผูจําแนก 
แจกทาน เหมือนอยางฤาษีแตคร้ังกอน คือ อัฏฐกฤาษี ฯลฯและภคุฤาษี แตใหทานดวยคิดวา 
 เม่ือเราใหทานอยางนี้ จิตจะเล่ือมใส เกิดความปล้ืมใจและโสมนัส เขาใหทาน คือ ขาว ฯลฯ 
 ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดี เขาส้ินกรรม ส้ินฤทธ์ิ ส้ินยศ  
หมดความเปนใหญแลว ยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้ ฯ 
     ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกน้ี ฯลฯ ไมไดใหทานดวยคิดวา เม่ือเราใหทานอยางนี้  
จิตจะเล่ือมใส เกิดความปล้ืมใจและโสมนัส แตใหทานเปนเคร่ืองปรุงแตงจิต เขาใหทาน คือ 
 ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอมเคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีปและเคร่ืองอุปกรณ  
แกสมณะหรือพราหมณดูกรสารีบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  
พึงใหทานเหน็ปานนีห้รือ ฯ 
     สา. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรสารีบุตร ในการใหทานนัน้ บุคคลผูไมมีความหวังใหทาน ไมมีจิตผูกพัน 
ในผลใหทาน ไมมุงการส่ังสมใหทาน ไมไดใหทานดวยคิดวา เราตายไปแลวจกัไดเสวยผลทานน้ี  
ไมไดใหทานดวยคิดวา การใหทานเปนการดีไมไดใหทานดวยคิดวา บิดา  มารดา  ปู  ยา   ตา  ยาย 
เคยใหเคยทํามา เราไมควรทําใหเสียประเพณี ไมไดใหทานดวยคิดวา เราหุงหากนิได สมณะ  
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หรือพราหมณเหลานี้หุงหากนิไมได จะไมใหทานแกผูท่ีหุงหากนิไมได ไมสมควร ไมไดใหทาน 
ดวยคิดวา เราจักเปนผูจําแนกแจกทาน เหมือนอยางฤาษแีตคร้ังกอน คือ อัฏฐกฤาษี  วามกฤาษี  
วามเทวฤาษี เวสสามิตรฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาชฤาษี วาเสฏฐฤาษี กัสสปฤาษี  
และภคุฤาษี ผูบูชามหายัญ ฉะนั้น และไมไดใหทานดวยคิดวา เม่ือเราใหทานนี้ จิตจะเล่ือมใส  
จะเกดิความปล้ืมใจและโสมนัส แตใหทานเปนเคร่ืองปรุงแตงจิต เขาใหทานเชนนัน้แลว เม่ือ 
ตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหม เขาส้ินกรรม ส้ินฤทธ์ิ ส้ินยศ หมดความ 
เปนใหญแลว เปนผูไมตองกลับมา คือ ไมมาสูความเปนอยางนี้ ดกูรสารีบุตร นี้แลเหตุปจจัย  
เปนเคร่ืองใหทานเชนนัน้ท่ีบุคคลบางคนในโลกนี้ใหแลว มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก และเปน 
เคร่ืองใหทานเชนนั้นท่ีบุคคลบางคนในโลกนี้ใหแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                          มาตาสูตร 
     [๕๐] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานมหาโมคคัลลานะจาริกไปในทักษิณาคีรีชนบท 
 พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ ก็สมัยนั้นแล นันทมารดาอุบาสิกา ชาวเมืองเวฬกุัณฏกะ ลุกข้ึน 
ในเวลาใกลรุง สวดปารายนสูตร ทํานองสรภัญญะ สมัยนั้น ทาวเวสสวัณมหาราชมีกรณียกิจ 
บางอยาง เสดจ็จากทิศอุดรไปยังทิศทักษณิ ไดทรงสดับนนัทมารดาอุบาสิกาสวดปารายนสูตร 
ทํานองสรภัญญะประทับรอฟงจนจบ ขณะนั้น นันทมารดาอุบาสิกา สวดปารายนสูตรทํานอง 
สรภัญญะจบแลวนิ่งอยู ทาวเวสสวัณมหาราชทรงทราบวา กถาของนันทมารดาอุบาสิกาจบแลว 
 จึงทรงอนุโมทนาวา สาธุ นองหญิง สาธุ นองหญิง นันทมารดาอุบาสิกาถามวา ดูกรทานผูมี 
พักตรอันเจริญ ทานนี้คือใครเลา ฯ 
     เว. ดกูรนองหญิง เราคือทาวเวสสวณัมหาราช ภาดาของเธอ ฯ 
     น. ดูกรทานผูมีพักตรอันเจริญ ดีละ ถาเชนนั้น ขอธรรมบรรยายท่ีดิฉันสวดแลวนี ้
เปนเคร่ืองตอนรับแดทาน ฯ  
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     เว. ดกูรนองหญิง ดีแลว นั่นจงเปนเคร่ืองตอนรับแกฉันพรุงนี้ ภกิษุสงฆมีทานพระ 
สารีบุตรและทานมหาโมคคัลลานะเปนประมุข ยังไมไดฉันเชา จกัมาถึงเวฬกุัณฏกนคร เธอพึง 
อังคาสภิกษุสงฆหมูนั้น แลวพึงอุทิศทักษณิาทานใหฉันดวย ก็การทําอยางนี้ จักเปนเคร่ืองตอนรับ 
ฉัน ฯ 
     ลําดับนั้น คร้ันลวงราตรีนั้นไป นันทมารดาอุบาสิกาส่ังบุรุษผูหนึ่ง ใหจัดแจงขาทนีย 
โภชนียาหารอันประณีตไวในนิเวศนของตน คร้ังนั้น ภกิษุสงฆมีทานพระสารีบุตรและทานพระมหา 
โมคคัลลานะเปนประมุข ยังไมไดฉันเชา เดินทางมาถึงเวฬกุัณฏกนคร นันทมารดาอุบาสิกาจึงเรียก 
บุรุษผูหนึ่งมาส่ังวา ดูกรบุรุษผูเจริญ มาเถิดทาน จงไปยงัอาราม บอกภัตตกาลแดภกิษุสงฆวา ขาแต 
ทานผูเจริญ กาลนี้เปนภัตตกาล ภัตตาหารในนิเวศนของแมเจา นันทมารดาสําเร็จแลว บุรุษนั้น 
รับคํานันทมารดาอุบาสิกาแลว ไปยังอาราม บอกภัตตกาลแกภกิษุสงฆวา ขาแตทานผูเจริญ กาลนี้ 
เปนภัตตกาล ภัตตาหารในนิเวศนของแมเจานันทมารดาสําเร็จแลว คร้ังน้ัน เวลาเชา ภกิษ ุ
สงฆมีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข นุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไป 
ยังนิเวศนของนันทมารดาอุบาสิกา นั่งเหนืออาสนะท่ีเขาจัดไว ลําดับนั้น นันทมารดาอุบาสิกา 
อังคาสภิกษุสงฆ มีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข ใหอ่ิมหนาํสําราญ  
ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตน คร้ันทราบวาทานพระสารีบุตรฉันเสร็จ  
ลดมือลงจากบาตรแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลว ทานพระสารีบุตรไดถามวา ดูกร 
นันทมารดา ใครบอกกาลมาถึงของภิกษุสงฆแกทานเลา นันทมารดาอุบาสิกากราบเรียนวา ขาแต 
ทานผูเจริญ ขอโอกาสเจาคะ ดิฉันลุกข้ึนในเวลาใกลรุง สวดปารายนสูตรทํานองสรภัญญะจบ 
แลวนิ่งอยู ลําดับนั้น ทาวเวสสวัณมหาราชทราบถึงการจบคาถาของดิฉันแลวทรงอนุโมทนาวา 
 สาธุ นองหญิง สาธุ นองหญิง ดิฉันถามวา ดูกรทานผูมีพักตรอันเจริญ ทานนี้คือใครเลา  
ทาวเวสสวณัตอบวา ดูกรนองหญิง เราคือทาวเวสสวณัมหาราช ภาดาของเธอ ดิฉันกลาววา 
 ดูกรทานผูมีพกัตรอันเจริญ ดีละถาเชนนั้น ขอธรรมบรรยายท่ีดิฉันสวดแลวนี้ จงเปนเคร่ือง 
ตอนรับแดทาน ทาวเวสสวณักลาววา ดกูรนองหญิง ดีแลว นั่นจงเปนเคร่ืองตอนรับฉันดวย พรุงนี ้
ภิกษุสงฆมีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข ยังไมไดฉันเชา  จักมาถึง 
เวฬกุัณฏกนคร เธอพึงอังคาสภิกษุสงฆหมูนั้น แลวพึงอุทิศทักษิณาทานใหฉันดวย กก็ารทําอยางนี้  
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 จักเปนเคร่ืองตอนรับฉัน ขาแตทานผูเจริญ กิจท่ีนับวาเปนบุญในทานท้ังนี้ จงเปนไปเพื่อความ 
สุขแดทาวเวสสวัณมหาราชเถิด ฯ 
     สา. ดูกรนนัทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลวท่ีทานเจรจากนัตอ 
หนาไดกับทาวเวสสวณัมหาราช ซ่ึงเปนเทพบุตรผูมีฤทธ์ิมีศักดิ์มากอยางนี้ ฯ 
     น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว มิใชเพียงเทานี้  
ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออ่ืนยังมีอีก ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันมีบุตรนอย 
อยูคนหนึ่งช่ือนันทะ เปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจพระราชาไดขมข่ีปลงเธอเสียจากชีวิตในเพราะเหตุ 
เพียงนหินอย ขาแตทานผูเจริญเม่ือบุตรของดิฉันนั้น ถูกจบัแลวกด็ี ถูกประหารแลวก็ด ี 
กําลังถูกจับก็ด ีถูกฆาแลวกด็ี กําลังจะถูกฆาก็ดี ถูกประหารแลวก็ดี กําลังจะถูกประหารก็ดี  
ดิฉันไมรูสึกความเปล่ียนแปลงแหงจิตเลย ฯ 
     สา. ดูกรนนัทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ท่ีทานชําระแม 
เพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธ์ิ ฯ 
     น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว  มิใชเพียงเทานี้ ธรรม 
ของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออ่ืนยังมีอีกขาแตทานผูเจริญ สามีของดิฉันกระทํา 
กาละแลว เกิดเปนยักษตนหนึ่ง มาแสดงตนแกดิฉันดวยรูปรางอยางคร้ังกอนนั้นทีเดยีว ขาแต 
ทานผูเจริญ ดฉัินไมรูสึกความเปล่ียนแปลงแหงจิตเพราะขอนั้นเปนเหตุเลย ฯ 
     สา. ดูกรนนัทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ท่ีทานชําระแม 
เพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธ์ิ ฯ 
     น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลวมิใชเพียงเทานี้ ธรรม 
ของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออ่ืนยังมีอีกขาแตทานผูเจริญ ดิฉันยังสาวถูกสงตัว 
มาใหแกสามีหนุม ไมเคยคิดท่ีจะนอกใจเลย ไฉนจะประพฤตินอกใจดวยกายเลา ฯ 
     สา. ดูกรนนัทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ท่ีทานชําระแม 
เพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธ์ิ ฯ 
     น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว มิใชเพียงเทานี้ ธรรม 
ของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออ่ืนยังมีอีกขาแตทานผูเจริญ เม่ือดิฉันแสดงตน 
เปนอุบาสิกาแลว ไมรูสึกวาไดแกลงลวงสิกขาบทอะไรๆ เลย ฯ  
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     สา. ดูกรนนัทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว  ท่ีทานชําระแม 
เพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธ์ิ ฯ 
     น. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว มิใชเพียงเทานี้ ธรรม 
ของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออ่ืนยังมีอีกขาแตทานผูเจริญ ดิฉันหวังอยูเพียงใด 
 ดิฉันสงัดจากกาม สงัดอกุศลธรรมเขาปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู 
 เขาทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะ 
วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดจากสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวย สุขดวย 
นามกาย เพราะปติส้ินไป เขาตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้ เปนผูมี 
อุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เขาจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุขละทุกขและดบัโสมนัส 
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยูเพียงนั้น ฯ 
     สา. ดูกรนนัทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ฯ 
     น. ขาแตทานเจริญ ธรรมดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว มิใชเพียงเทานี้ ธรรม 
ของดิฉันนาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว แมขออ่ืนยังมีอีก ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันไมพิจารณาเห็น 
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ขอใดขอหนึ่ง อันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวบางขอ ท่ียังละไมไดในตน ฯ 
     สา. ดูกรนนัทมารดา นาอัศจรรย ดูกรนันทมารดา ไมเคยมีมาแลว ฯ 
     ลําดับนั้นแล ทานพระสารีบุตรช้ีแจงใหนันทมารดาอุบาสิกาเห็นแจง  ใหสมาทาน  
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                      จบมหายัญญวรรคที่ ๕ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. จิตตสูตร                         ๒. ปริกขารสูตร  
๓. อัคคิสูตรท่ี ๑                 ๔. อัคคิสูตรท่ี ๒ 
๕. สัญญาสูตรท่ี ๑                 ๖. สัญญาสูตรท่ี ๒  
๗. เมถุนสูตร                 ๘. สังโยคสูตร 
๙. ทานสูตร                         ๑๐. มาตาสูตร 
                          จบปณณาสก 
                        _________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 61 
                 วรรคท่ีไมสงเคราะหเขาในปณณาสก 
                       อัพยากตวรรคท่ี ๑ 
                         อัพยากตสูตร 
     [๕๑] คร้ังน้ันแล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลว 
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ อะไร 
หนอเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหความสงสัยในวัตถุท่ีพระองคไมทรงพยากรณ ไมเกดิข้ึนแก 
อริยสาวกผูไดสดับแลว ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เพราะทิฐิดับ ความสงสัยในวัตถุท่ีเราไมพยากรณ  
จึงไมเกดิข้ึนแกอริยสาวกผูไดสดับแลว ดกูรภิกษุ ทิฐนิี้วาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปน 
อีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีกสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกกมี็ ยอม 
ไมเปนอีกก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิได ดูกร 
ภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับยอมไมรูชัดทิฐิ เหตุเกิดทฐิิ ความดับทิฐิปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความ 
ดับทิฐิ ทิฐินั้นเจริญแกปุถุชนนั้น เขายอมไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ยอมทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ไมพนไปจากทุกข สวนอริยสาวกผูไดสดบัแลว  
ยอมรูชัดทิฐิ เหตุเกิดทฐิิ ความดับทิฐิ ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับทิฐิ ทิฐิของอริยสาวก 
นั้นยอมดับ อริยสาวกนั้นยอมพนจากชาติ ชรา มรณะโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและ 
อุปายาส เรากลาววา ยอมพนไปจากทุกขดูกรภกิษุอริยสาวกผูไดสดบั รูเห็นอยูอยางนี้  
ยอมไมพยากรณวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
เปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ดกูรภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับ รูเห็นอยูอยางนี้ ยอม 
เปนผูไมพยากรณในวัตถุท่ีเราไมพยากรณเปนธรรมดาอยางนี้ อริยสาวกผูไดสดับ รูเหน็อยูอยางนี ้
 ยอมไมพร่ัน ไมหวัน่ ไมไหว ไมถึงความสะดุงในวัตถุท่ีเราไมพยากรณ ฯ  
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     ดูกรภกิษุ ความทะยานอยาก ความหมายรู ความสําคัญ ความซึมซาบ ความถือม่ันวา  
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกกห็ามิได ยอม 
ไมเปนอีกก็หามิได นี้เปนความเดือดรอนดกูรภิกษ ุปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมไมรูชัดความ 
เดือดรอน เหตุเกิดความเดือดรอน ความดับ ความเดือดรอน ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับ 
ความเดือดรอนความเดือดรอนยอมเจริญแกเขา เขายอมไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ยอมไมพนไปจากทุกขสวนอริยสาวกผูได 
สดับ ยอมรูชัดความเดือดรอน เหตุเกิดความเดือดรอน ความดับความเดือดรอน ปฏิปทา 
เคร่ืองใหถึงความดับความเดือดรอน ความเดือดรอนของอริยสาวกน้ันยอมดับ ฯลฯ อริยสาวกผู 
ไดสดับ รูเห็นอยูอยางนีแ้ล ยอมไมพร่ัน ไมหวั่น ไมไหว ไมถึงความสะดุงในวัตถุท่ีเราไม 
พยากรณ ดูกรภิกษนุี้แลเปนเหตุเปนปจจัญเคร่ืองใหถึงความสงสัยในวัตถุท่ีเราไมพยากรณ ไม 
เกิดข้ึนแกอริยสาวกผูไดสดบั ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          ปุริสคติสูตร 
     [๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงปริุสคติ ๗ ประการและอนุปาทาปรินิพพาน  
เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ปุริสคติ๗ ประการเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
เปนผูปฏิบัติอยางนี้ คือ ไดความวางเฉยวา ถากรรมในอดตีไมไดมีแลวไซร อัตตภาพในปจจุบัน 
ก็ไมพึงมีแกเรา ถากรรมในปจจุบันไมมีไซร อัตตภาพในอนาคตก็จกัไมมีแกเรา เบญจขันธท่ี 
กําลังเปนอยู ท่ีเปนมาแลว เรายอมละได เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธอันเปนอดตี ไม 
ของในเบญจขันธอันเปนอนาคต ยอมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอยางยิ่งซ่ึงมีอยู ดวยปญญา 
อันชอบ ก็บทนั้นแล ภกิษนุัน้ยังทําใหแจงไมไดโดยอาการท้ังปวง อนสัุยคือมานะ อนุสัยคือ 
ภวราคะ อนุสัยคืออวิชชา เธอก็ยังละไมไดโดยอาการท้ังปวง เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ิน 
ไป ภิกษุนั้นยอมปรินิพพานในระหวาง ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติ  
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อยางนี้ คือ ไดความวางเฉยวา ถากรรมในอดีตไมมีแลวไซร ... เบญจขันธท่ีกําลังเปนอยู ท่ี 
เปนมาแลว เรายอมละได เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธอันเปนอดตี ... ยอมพิจารณาเหน็บท 
อันสงบระงับอยางยิ่งซ่ึงมีอยู ดวยปญญาอันชอบ ก็บทนัน้แล ภกิษุนัน้ยังทําใหแจงไมไดโดย 
อาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะ ...อนุสัยคืออวิชชา เธอก็ยงัละไมไดโดยอาการท้ังปวง เพราะ 
โอรัมภาคิยสังโยชน๕ ส้ินไป เธอยอมปรินิพพานในระหวาง เปรียบเหมือนเม่ือนายชางตีแผน 
เหล็กท่ีถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนออกแลวดับไป ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิย 
สังโยชน ๕ ส้ินไป เธอยอมปรินิพพานในระหวาง เปรียบเหมือนเม่ือนายชางตีแผนเหล็กท่ีถูก 
เผาอยูตลอดวนั สะเกด็รอนลอยข้ึนไป ตกยังไมถึงพื้นกด็ับ ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิย 
สังโยชน ๕ ส้ินไป เธอยอมปรินิพพานในเม่ืออายุเลยก่ึง เปรียบเหมือนเม่ือนายชางตีแผนเหล็ก 
ท่ีถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนลอยข้ึนไป ตกถึงพื้นแลวก็ดับ ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิย 
สังโยชน ๕ ส้ินไป เธอยอมปรินิพพานโดยไมตองใชความเพียรนกัเปรียบเหมือนเม่ือนายชางตี 
แผนเหล็กท่ีถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนข้ึนไปแลวตกลงท่ีกองหญาหรือกองไมเล็กๆ 
 สะเก็ดนั้นพึงใหไฟและควนัเกิดข้ึนไดท่ีหญาหรือกองไมเล็กๆ นั้น คร้ันใหเกิดไฟและควัน  
เผากองหญาหรือกองไมเล็กๆนั้นใหหมดไป ไมมีเช้ือแลวก็ดับ ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิย 
สังโยชน ๕ ส้ินไป เธอยอมปรินิพพานโดยตองใชความเพียรเร่ียวแรงเปรียบเหมือนเมื่อนาย 
ชางตีแผนเหล็กท่ีถูกเผาอยูตลอดวัน สะเกด็รอนลอยข้ึนไปแลวพึงตกลงท่ีกองหญาหรือกองไม 
ยอมๆ สะเก็ดนั้นพึงใหเกดิไฟและควนัท่ีกองหญาหรือกองไมยอมๆ นัน้ คร้ันใหเกิดไฟและ 
ควันแลว เผากองหญาหรือกองไมยอมๆ นัน้ใหหมดไป ไมมีเช้ือแลวดับ ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิย 
สังโยชน ๕ ส้ินไป เธอเปนผูมีกระแสในเบ้ืองบนไปสูอกนิฏฐภพเปรียบเหมือนนายชางตีแผน 
เหล็กท่ีถูกเผาอยูตลอดวัน สะเก็ดรอนลอยขึ้นไปแลวพึงตกลงท่ีกองหญาหรือกองไมใหญๆ  
คร้ันใหเกิดไฟและควนัแลว เผากองหญาหรือกองไมใหญๆ นั้นใหหมดไป แลวพึงลามไปไหม  
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ไมกอและปาไมคร้ันไหมไมกอและปาไมแลว ลามมาถึงท่ีสุดหญาเขียว ท่ีสุดภูเขาท่ีสุดชายน้ํา 
หรือภูมิภาคอันนาร่ืนรมย หมดเช้ือแลวก็ดบั ฉะนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ปุริสคติ ๗ ประการ 
นี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนอนุปาทาปรินิพพานเปนอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลายภกิษใุน 
ธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติอยางนี้ คือ ยอมไดความวางเฉยวา ถากรรมในอดีตไมไดมีแลวไซร  
อัตตภาพในปจจุบันกไ็มพึงมีแกเรา ถากรรมในปจจุบันยอมไมมีไซร อัตตภาพในอนาคตก็จักไมมี 
แกเรา เบญจขันธท่ีกําลังเปนอยูท่ีเปนมาแลวเรายอมละได เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธอัน 
เปนอดีต ไมของอยูในเบญจขันธอันเปนอนาคต ยอมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอยางยิ่งดวย 
ปญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล อันภิกษุนั้นทําใหแจงแลว โดยอาการท้ังปวง อนุสัยคือมานะ ...  
อนุสัยคืออวิชชา เธอยังละ ไมไดโดยอาการท้ังปวง เธอยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา 
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอนุปาทาปรินิพพาน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปุริสคติ ๗ ประการน้ี  
และอนุปาทาปรินิพพาน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                           ติสสสูตร 
     [๕๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห  
คร้ังนั้นแล เม่ือปฐมยามลวงไป เทวดา ๒ ตนมีรัศมีงาม ยังภูเขาคิชฌกฏูท้ังส้ินใหสวางไสว  
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
เทวดาตนหนึ่งไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุณีเหลานี้หลุดพนแลว  
เทวดาอีกตนหนึ่งกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษณุีเหลานีห้ลุดพนดวยดแีลว เพราะไม 
มีอุปาทานขันธเหลืออยู เทวดาเหลานั้นไดกราบทูลดังนีแ้ลว พระศาสดาทรงพอพระทัย ลําดับ 
นั้น เทวดาเหลานั้นทราบวา พระศาสดาทรงพอพระทัย จงึถวายอภวิาทกระทําประทักษิณแลว 
หายไป ณ ท่ีนัน้ คร้ันลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาคตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
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 เม่ือคืนนี้ เม่ือปฐมยามลวงไป มีเทวดา ๒ ตนมีรัศมีงาม ยังภูเขาคิชฌกฏูท้ังส้ินใหสวางไสว 
 เขามาหาเราถึงท่ีอยู อภวิาทแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนหน่ึง คร้ันแลว เทวดาตนหนึง่ได 
กลาวกะเราวาขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษณุเีหลานี้หลุดพนแลว เทวดาอีกตนหนึ่งกลาววา 
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษณุเีหลานี้หลุดพนดวยดแีลว เพราะไมมีอุปาทานขันธเหลืออยู เทวดา 
เหลานั้นคร้ันกลาวแลว อภิวาทเรา กระทําประทักษณิแลวหายไป ณ ท่ีนัน้นั่นแล ก็สมัยนั้นแล  
ทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งอยูในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ทานคิดเห็นวา เทวดาเหลาไหนหนอ  
มีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูยังมีอุปานขันธเหลือวา ยังมีอุปาทานขันธเหลือหรือในบุคคล 
ผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ก็ในสมัยนั้นแล ภิกษุช่ือติสสะมรณภาพ 
แลวไมนาน เขาถึงพรหมโลกช้ันหนึ่ง แมในพรหมโลกน้ันก็รูกันอยางนี้วาทาวติสสพรหม  
เปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก คร้ังนั้นแล ทานพระมหามโคคัลลานะหายจากภเูขาคิชฌกูฏ 
ไปปรากฏ ณ พรหมโลกน้ัน เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยยีดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น  
ทาวติสสพรหมไดเหน็ทานพระมหาโมคคัลลานะกําลังมาแตไกล จึงกลาวกะทานวา ขาแตทาน 
โมคคัลลานะผูนิรทุกขนิมนตมาเถิด ทานมาดีแลวนานแลวท่ีทานกระทําปริยายเพื่อมาท่ีนี้ ขอ 
นิมนตทาน นัง่เถิด นี่อาสนะปูไวดีแลว ฯ 
     ทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไวแลว แมติสสพรหม  อภิวาททาน 
พระมหาโมคคัลลานะแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ไดถามวา ดกูรติสสะ เทวดาเหลาไหนแล มีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคมผูยังมีอุปาทานขันธเหลือวา 
 ยังมีอุปาทานขันธเหลือ หรือในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ฯ 
     ติสสพรหมกลาววา ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาช้ันพรหม ยอมมีญาณหยั่งรู 
อยางนี้ในบุคคลผูยังมีอุปาทานขันธเหลือ วายังมีอุปาทานขันธเหลือหรือในบุคคลผูไมมี 
อุปาทานขันธเหลือวาไมมีอุปาทานขันธเหลือ ฯ 
     ม. เทวดาช้ันพรหมทั้งหมดหรือ ท่ีมีญาณหยั่งรูอยางนีใ้นบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา  
ยังมีอุปาทานขันธเหลือ หรือในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ฯ  
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     ต. ขาแตพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาช้ันพรหมไมใชท้ังหมด ท่ีมีญาณหยั่งรู 
อยางนี้ ... ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นพรหมเหลาใดผูยินดดีวยอายุ วรรณะ 
 สุข ยศ และความเปนอธิบด ีอันเปนของพรหม แตไมรูชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปน 
เคร่ืองสลัดออกไปอยางยิ่งแหงอายุเปนตนนั้น เทวดาช้ันพรหมเหลานัน้ ไมมีญาณหยั่งรูอยางนี ้
ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา ยังมีอุปาทานขันธเหลือ หรือในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธ 
เหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ สวนเทวดาชั้นพรหมเหลาใด ไมยนิดดีวยอายุ วรรณะ สุข 
ยศ และความเปนอธิบดี อันเปนของพรหม และรูชัดตามความเปนจริง ซ่ึงอุบายเปนเคร่ือง 
สลัดออกไปอยางยิ่งแหงอายเุปนตนนัน้ เทวดาช้ันพรหมเหลานั้น ยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ ...  
ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนอุภโตภาควมุิติ เทวดาเหลานั้นยอมรู 
ภิกษนุั้นอยางนี้วา ทานผูนีแ้ล เปนอุภโตภาควิมุติ กายของทานจักตั้งอยูเพยีงใด เทวดาและ 
มนุษยท้ังหลายจักเห็นทานเพียงนัน้เพราะกายสลายไป เทวดาและมนษุยท้ังหลายจักไมเห็นทาน  
ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาเหลานั้นยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูไมมีอุปาทาน 
ขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
 เปนปญญาวิมุติ เทวดาเหลานั้นยอมรูภิกษนุั้นอยางนี้วา ทานผูนี้แลเปนปญญาวิมุติ กายของทาน 
จักตั้งอยูเพียงใด เทวดาและมนุษยท้ังหลายจักเหน็ทานเพยีงนั้น เพราะกายสลายไป เทวดาและ 
มนุษยท้ังหลายจักไมเหน็ทานขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาเหลานั้นยอมมีญาณหยั่งรู 
อยางนี้ ในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ขาแตทานโมคคัลลานะ 
ผูนิรทุกข อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนกายสักขี (ผูบรรลุฌานแลวกระทําใหแจงซ่ึงนิพพาน)  
เทวดาเหลานัน้ ยอมรูภกิษุนัน้อยางนีว้า ทานผูนี้แลเปนกายสักขีแมไฉน ทานผูนี้เสพเสนาสนะ 
ท่ีสมควรอยู คบกัลยาณมิตร อบรมอินทรีย พึงกระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอัน 
ยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาเหลานั้นยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้  
ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา มีอุปาทานขันธเหลือ ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข อนึ่ง  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนทิฏฐิปตตะ (ผูถึงที่สุดทิฐิ) ฯลฯ เปนสัทธาวิมุติ(ผูหลุดพนเพราะ  
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ศรัทธา) ฯลฯ ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข อนึ่ง ภกิษุในธรรมวินยันี้ เปนธัมมานุสารี  
(ผูดําเนินตามกระแสธรรม) เทวดาเหลานัน้ยอมรูภกิษุนัน้อยางนีว้า ทานผูนี้แลเปนธัมมานุสารี 
 แมไฉน ทานผูนี้เสพเสนาสนะท่ีสมควรอยู คบกัลยาณมิตร อบรมอินทรีย พึงกระทําใหแจง 
ซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น 
 ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกขเทวดาเหลานั้น 
ยอมมีญาณหยัง่รูอยางนี้ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา มีอุปาทานขันธเหลือ ฯ 
     ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะช่ืนชมยินดีภาษิตของทาวติสสพรหมแลว หาย 
จากพรหมโลกไปปรากฏที่เขาคิชฌกูฏ เหมือนบุรุษผูมีกาํลังเหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยยีด  
ฉะนั้น แลวทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลถอยคําสนทนาปราศรัยกับทาวติสสพรหมท้ังหมด 
 แดพระผูมีพระภาค ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมคคัลลานะ ก็ทาวติสสพรหมไมไดแสดงบุคคลอนิมิตต 
วิหารี (ผูมีปรกติบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิไดอยู) ท่ี ๗ แกเธอหรือ ฯ 
     ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูสุคต บัดนี้ เปนการควรท่ี 
พระผูมีพระภาคจะพึงทรงแสดงถึงบุคคลอนิมิตตวหิารีท่ี ๗ ขาแตพระสุคต ภิกษุท้ังหลายไดฟง 
พระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ 
     พ. ดูกรโมคคัลลานะ ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ฯ 
     ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร 
โมคคัลลานะ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิไดเพราะไมใสใจถึงนิมิต 
ท้ังปวงอยู เทวดาเหลานั้นยอมรูภิกษนุั้นอยางนี้วา ทานผูนี้แลบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิได  
เพราะไมใสใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู แมไฉน ทานผูนี้เสพเสนาสนะท่ีสมควรอยู คบกัลยาณมิตร  
อบรมอินทรีย พึงกระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวช 
เปนบรรพชิตโดยตองการนัน้ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรโมคคัลลานะ 
เทวดาเหลานัน้ยอมมีญาณหยั่งรูอยางนี้ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา มีอุปาทานขันธเหลือ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓  
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                           สีหสูตร 
     [๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลพระนคร 
เวสาลี คร้ังนั้นแล สีหเสนาบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนัง่ ณ ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจทรง 
บัญญัติผลแหงทานท่ีประจักษในปจจุบันไดหรือไม ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสีหะ ถาอยางนั้น จักยอนถามทานในปญหาขอนี้กอน  
ทานพึงพยากรณปญหาขอนัน้ตามชอบใจทาน ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
ในเมืองเวสาลีนี้ มีบุรุษอยู ๒ คน คนหน่ึงไมมีศรัทธาตระหน่ี ถ่ีเหนียว พูดเสียดสี  
คนหน่ึงมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ดกูรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้น 
เปนไฉน พระอรหันตท้ังหลายเม่ือจะอนุเคราะหพึงอนเุคราะหคนไหนกอน จะเปนคนไมมีศรัทธา  
ตระหนี่ ถ่ีเหนยีวพดูเสียดสี หรือคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน ฯ 
     สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหนี่ถ่ีเหนียว พดูเสียดสี พระอรหันต 
ท้ังหลายเม่ืออนุเคราะห จักอนุเคราะหคนนัน้กอนอยางไรได สวนคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี  
ยินดใีหความสนับสนุน พระอรหันตท้ังหลายเม่ืออนุเคราะห พึงอนุเคราะหคนนั้นกอนเทียว ฯ 
     พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตท้ังหลายเม่ือเขาไป  
พึงเขาไปหาใครกอน จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา ตระหนี่ถ่ีเหนยีว พดูเสียดสี หรือคนท่ีมีศรัทธา  
เปนทานบดี ยนิดีใหความสนับสนุน ฯ 
     สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหนี่ถ่ีเหนียว พดูเสียดสี พระอรหันต 
ท้ังหลายเม่ือเขาไปหา จกัเขาไปหาคนน้ันกอนอยางไรได สวนคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี  
ยินดใีหความสนับสนุน พระอรหันตท้ังหลายเม่ือเขาไปหา พึงเขาไปหาคนน้ันกอนเทียว ฯ 
     พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตท้ังหลาย เม่ือรับ พึงรับ 
ของใครกอน จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา ตระหนี่ถ่ีเหนยีว พูดเสียดสี หรือคนท่ีมีศรัทธา  
เปนทานบดี ยนิดีใหความสนับสนุน ฯ  
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     สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหนี่ถ่ีเหนียว พดูเสียดสี พระอรหันต 
ท้ังหลายเม่ือรับ จักรับของคนนั้นกอนอยางไรได สวนคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยนิดีใหความ 
สนับสนุน พระอรหันตท้ังหลายเม่ือรับ พึงรับของคนนั้นกอนเทียว ฯ 
     พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระอรหันตท้ังหลายเม่ือแสดงธรรม  
พึงแสดงแกคนไหนกอน จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา ตระหนี่ถ่ีเหนียว พดูเสียดสี หรือคนที่มี 
ศรัทธา เปนทานบดี ยนิดีใหความสนับสนนุ ฯ 
     สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหนี่ถ่ีเหนียว พดูเสียดสี พระอรหันต 
ท้ังหลายเม่ือแสดงธรรม จักแสดงแกคนนัน้กอนอยางไรได สวนคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี  
ยินดใีหความสนับสนุน พระอรหันตท้ังหลายเม่ือแสดงธรรม พึงแสดงแกคนนัน้กอนเทียว ฯ 
     พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กติติศัพทอันงามของคนไหน พึง 
ขจรไป จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา ตระหนี่ถ่ีเหนยีว พดูเสียดสี หรือคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี  
ยินดใีหความสนับสนุน ฯ 
     สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหนี่ถ่ีเหนียว พดูเสียดสี กิตติศัพท 
อันงามของคนน้ัน จกัขจรไปไดอยางไร สวนคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดีใหความสนับสนุน 
กิตติศัพทอันงามของคนน้ันเทียวพึงขจรไป ฯ 
     พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนไหนท่ีจะพึงเขาไปสูบริษัทใดๆ  
ก็ตาม เชน กษตัริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท พึงเปนผูแกลวกลา  
ไมเกอเขิน เขาไป จะเปนคนที่ไมมีศรัทธา ตระหนี่ถ่ีเหนยีว พดูเสียดสี หรือคนท่ีมีศรัทธา  
เปนทานบดี ยนิดี ใหความสนับสนุน ฯ 
     สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหนี่ถ่ีเหนียว พดูเสียดสี จักเขาไปสู 
บริษัทใดๆ ก็ตาม เชน กษัตริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท จกัเปนผู 
แกลวกลา ไมเกอเขิน เขาไปอยางไรได สวนคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยินดใีหความสนับ 
สนุน เขาผูนั้นพึงเขาไปสูบริษัทใดๆก็ตาม เชน กษัตริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดี 
บริษัท สมณบริษัท พึงเปนผูแกลวกลา ไมเกอเขิน เขาไป ฯ 
     พ. ดูกรสีหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คนไหนเม่ือตายไปจะพึงเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา ตระหนี่ถ่ีเหนียว พดูเสียดสีหรือคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี  
ยินดใีหความสนับสนุน ฯ  
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     สี. ขาแตพระองคผูเจริญ คนท่ีไมมีศรัทธา ตระหนี่ถ่ีเหนียว พดูเสียดสี เม่ือตายไป  
จักเขาถึงสุคติโลกสวรรคอยางไรได สวนคนท่ีมีศรัทธา เปนทานบดี ยนิดีใหความสนับสนุน 
 เม่ือตายไป พงึเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาแตพระองคผูเจริญ ในผลแหงทาน ๖ ประการ ท่ีเห็น 
ประจักษในปจจุบัน อันพระผูมีพระภาคตรัสแลว ขาพระองคมิไดดําเนนิไปดวยความเชื่อตอพระผู 
มีพระภาค แมขาพระองคเองก็รูผลแหงทานเหลานี้ ขาพระองคเปนทายก เปนทานบดีพระ 
อรหันตท้ังหลายเม่ืออนุเคราะห ยอมอนุเคราะหขาพระองคกอน เม่ือเขาไปหายอมเขาไปหา 
ขาพระองคกอน เม่ือรับ ยอมรับของขาพระองคกอน เม่ือแสดงธรรมยอมแสดงแกขาพระองค 
กอน กิตติศัพทอันงามของขาพระองคขจรไปแลววา สีหเสนาบดีเปนทายก เปนการกบุคคล 
 เปนผูอุปฏฐากพระสงฆ ขาพระองคผูเปนทายก เปนทานบดี เขาไปสูบริษัทใดๆ ก็ตาม เชน 
 กษัตริยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท ยอมเปนผูแกลวกลา ไมเกอเขิน  
เขาไปขาแตพระองคผูเจริญ ในผลแหงทาน ๖ ประการท่ีเห็นประจักษในปจจุบัน อันพระผูมี 
พระภาคตรัสแลว ขาพระองคมิไดดําเนนิไปดวยความเช่ือตอพระผูมีพระภาคแมขาพระองคเอง 
ก็รูผลแหงทานเหลานี้ แตพระผูมีพระภาคตรัสผลแหงทานใดกะขาพระองคอยางนีว้า ดูกรสีหะ 
 ทายก ทานบดี เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพระองคยังไมรูผลแหงทานน้ัน และ 
ในผลแหงทานขอน้ี ขาพระองคขอดําเนินไปดวยความเชื่อตอพระผูมีพระภาค ฯ 
     พ. อยางนัน้ สีหะ อยางนั้น สีหะ ดูกรสีหะ ทายก ทานบดี เม่ือตายไป ยอมเขา 
ถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                          รักขิตสูตร 
     [๕๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้ ตถาคตไมตองรักษา และตถาคตไมพึง 
ถูกติเตียนดวยฐานะ ๓ ประการ ฐานะ ๔ ประการท่ีตถาคตไมตองรักษาเปนไฉน ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ตถาคตมีกายสมาจารบริสุทธ์ิ ตถาคตไมมีกายทุจริตท่ีจะตองรักษาวา คนอ่ืนอยารูขอนี้ 
ของเราเลย ตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธ์ิตถาคตไมมีวจีทุจริตท่ีจะตองรักษาวา คนอ่ืนอยารูขอนี ้
ของเราเลย ตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธ์ิ ไมมีมโนทุจริตท่ีจะตองรักษาวา คนอ่ืนอยารูขอนี้ของ  
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เราเลยตถาคตมีอาชีวบริสุทธ์ิ ไมมีมิจฉาชีพที่จะตองรักษาวา คนอ่ืนอยารูขอนี้ของเราเลย  ฐานะ  
๔ ประการนี้ ตถาคตไมตองรักษา ตถาคตไมพึงถูกติเตียนดวยฐานะ ๓ ประการเปนไฉน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ตถาคตมีธรรมอันกลาวดแีลว สมณะก็ดีพราหมณกด็ี เทวดาก็ดี มารก็ดี พรหมก็ด ี
 หรือใครๆ ในโลกก็ดี จักคัดคานเราในธรรมนั้นโดยชอบธรรมวา แมเพราะเหตุนี้ ทานมิใชเปน 
ผูมีธรรมอันกลาวดีแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเล็งเหน็นิมิตนั้น เม่ือไมเห็น ยอมถึงความ 
เกษมไมมีภัย มีความแกลาอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ปฏิปทาอันเปนเคร่ืองยังสัตวใหถึงนิพพาน 
 ท่ีสาวกของเราผูปฏิบัติตามแลว ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู อันเราบัญญัติไวดแีลว 
แกสาวกท้ังหลาย สมณะกด็ ีพราหมณก็ดี เทวดากด็ี มารก็ดี พรหมก็ดี หรือใครๆ ในโลก 
ก็ดี จักคัดคานเราในปฏิปทานั้นโดยชอบธรรมวา แมเพราะเหตุนี้ ปฏิปทาอันเปนเคร่ืองยังสัตว 
ใหถึงนิพพาน ท่ีสาวกของทานปฏิบัติแลว ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ฯลฯ ไมเปนปฏิปทา 
อันทานบัญญัติไวดแีลวแกสาวกทั้งหลาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมเล็งเห็นนิมิตนั้น เม่ือไมเห็น 
 ยอมถึงความเกษม ไมมีภัย แกลวกลาอยู อนึ่งสาวกบริษัทของเราเปนรอยๆ ยอมกระทําใหแจง 
ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบัน เขาถึงอยู สมณะก็ดี พราหมณก็ดี เทวดากด็ี มารก็ดี พรหมก็ดี หรือใครๆ ใน 
โลกก็ดี จักคัดคานเราในขอนั้นโดยชอบธรรมวา แมเพราะเหตุนี้ สาวกบริษัทเปนรอยๆ ไมได 
กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เราไมเล็งเห็นนิมิตนั้น เม่ือไมเหน็ ยอมถึงความเกษม  
ไมมีภัย แกลวกลาอยู ตถาคตไมพึงถูกติเตียนเพราะฐานะ ๓ ประการเหลานี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ฐานะ ๔ ประการนี้แลตถาคตไมจําเปนตองรักษา และตถาคตไมพึงถูกติเตียนดวยฐานะ ๓ 
 ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                          กิมมิลสูตร 
     [๕๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬวุัน ใกลเมืองกิมมิลา คร้ัง 
นั้นแล ทานพระกิมมิละเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน  
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ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ 
เปนปจจยัเคร่ืองใหสัทธรรมไมตั้งอยูนานในเม่ือพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกิมมิละ เม่ือตถาคตปรินิพพานแลว ภกิษุ  ภกิษณุี อุบาสก  
อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดา ... ในธรรม ... ในสงฆ ... ใน 
สิกขา ... ในสมาธิ ... ในความไมประมาท... ในปฏิสันถาร ดูกรกิมมิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจยั  
เคร่ืองใหสัทธรรมไมตั้งอยูนาน ในเม่ือตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
     กิ. ขาแตพระองคผูเจริญ กอ็ะไรเปนเหตุเปนปจจยั เคร่ืองใหสัทธรรมต้ังอยูนาน ใน 
เม่ือพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว ฯ 
     พ. ดูกรกิมมิละ เม่ือตถาคตปรินิพพานแลว ภิกษุ ภกิษณุี อุบาสก  อุบาสิกา ใน 
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในพระศาสดา ...ในธรรม ... ในสงฆ ... ในสิกขา ... 
 ในความไมประมาท ... ในปฏิสันถาร ดูกรกิมมิละ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัย เคร่ืองใหสัทธรรม 
ตั้งอยูนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                         สัตตธรรมสูตร 
     [๕๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ ไมนานนัก พึงกระทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอัน 
ยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู ธรรม ๗ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัย 
นี้ เปนผูมีศรัทธา ๑มีศีล ๑ เปนพหูสูต ๑ เปนผูหลีกออกเรน ๑ ปรารภความเพียร ๑ มี 
สติ ๑มีปญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล ไมนานนกั 
พึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗  
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                        โมคคัลลานสูตร 
     [๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาเภสกลา มิคทายวันใกลสุงสุมาร 
คีรนคร แควนภัคคะ ก็สมัยนัน้แล ทานมหาโมคคัลลานะนั่งโงกงวงอยู ณ บานกัลลวาลมุตตคาม  
แควนมคธ พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งโงกงวงอยู ณ บาน 
กัลลวาลมุตตคาม แควนมคธดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุมนุษย คร้ันแลวทรงหายจาก 
เภสกลามิคทายวันใกลสุงสุมารคีรนคร แควนภัคคะ เสด็จไปปรากฏเฉพาะหนาทานพระมหา 
โมคคัลลานะ ณ บานกัลลวาลมุตตคาม แควนมคธ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยยีดแขนท่ีคู  
หรือคูแขนท่ีเหยยีด ฉะนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดแลว คร้ันแลวไดตรัส 
ถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ดูกรโมคคัลลานะ เธองวงหรือ ดกูรโมคคัลลานะ เธองวงหรือ 
 ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
     ดูกรโมคคัลลานะ เพราะเหตุนั้นแหละ เม่ือเธอมีสัญญาอยางไรอยู ความงวงนั้นยอม 
ครอบงําได เธอพึงทําไวในใจซ่ึงสัญญานั้นใหมาก ขอนีจ้ะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได  
ถาเธอยังละไมได แตนั้นเธอพึงตรึกตรองพจิารณาถึงธรรมตามท่ีตนไดสดับแลว ไดเรียนมาแลว 
ดวยใจ ขอน้ีจะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได ถายังละไมได แตนัน้เธอพึงสาธยายธรรมตาม 
ท่ีตนไดสดับมาแลวไดเรียนมาแลวโดยพิสดาร ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได ถายัง 
ละไมได แตนัน้เธอพึงยอนชองหูท้ังสองขาง เอามือลูบตัว ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวง 
นั้นได ถายังละไมได แตนัน้เธอพึงลุกข้ึนยนื เอาน้ําลางตา เหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดาว 
นักษัตรฤกษ ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นไดถายังละไมได แตนั้นเธอพึงทําในใจถึง 
เอาโลกสัญญา ตั้งความสําคัญในกลางวนัวา กลางวนัอยางไร กลางคืนอยางนั้น กลางคืนอยางไร 
 กลางวันอยางนั้น มีใจเปดเผยอยูฉะนี้ ไมมีอะไรหุมหอ ทําจิตอันมีแสงสวางใหเกิด ขอน้ีจะ 
เปนเหตุใหเธอละความงวงนัน้ได ถายังละไมได แตนั้นเธอพึงอธิษฐานจงกรม กําหนดหมาย 
เดินกลับไปกลับมา สํารวมอินทรีย มีใจไมคิดไปในภายนอก ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความ 
งวงนั้นได ถายงัละไมได แตนั้นเธอพึงสําเร็จสีหไสยา คือนอนตะแคงเบ้ืองขวา ซอนเทา 
เหล่ือมเทา มีสติสัมปชัญญะ ทําความหมายในอันจะลุกข้ึน พอต่ืนแลวพึงรีบลุกข้ึนดวยต้ังใจวา   
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เราจักไมประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอนขาง ความสุขในการเคล้ิมหลับ ดูกร 
โมคคัลลานะเธอพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรโมคคัลลานะ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงศึกษาอยางนี้อีกวา เราจักไมชูงวง [ถือตัว]  
เขาไปสูตระกูล ดูกรโมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แลถาภิกษุชูงวงเขาไปสูตระกูล และ 
ในตระกูลมีกรณียกิจหลายอยาง ซ่ึงจะเปนเหตุใหมนุษยไมใสใจถึงภกิษผูุมาแลว เพราะเหตุนั้น  
ภิกษยุอมมีความคิดอยางน้ีวา เดี๋ยวนี้ใครหนอยุยงใหเราแตกในสกุลนี้ เดี๋ยวนี้ดูมนุษยพวกนี้  
มีอาการอิดหนาระอาใจในเรา เพราะไมไดอะไร เธอจึงเปนผูเกอเขิน เม่ือเกอเขิน ยอมคิด 
ฟุงซาน เม่ือคิดฟุงซาน ยอมไมสํารวม เม่ือไมสํารวม จิตยอมหางจากสมาธิ ฯ 
     เพราะฉะนัน้แหละ โมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักไมพดูถอยคําซ่ึงจะเปน 
เหตุใหทุมเถียงกัน ดกูรโมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล เม่ือมีถอยคําซ่ึงจะเปนเหตุใหทุม 
เถียงกัน ก็จําตองหวังการพูดมาก เม่ือมีการพูดมาก ยอมคิดฟุงซาน เม่ือคิดฟุงซาน ยอมไม 
สํารวม เม่ือไมสํารวม จิตยอมหางจากสมาธิ ฯ 
     ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง เราหาสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการทั้งปวงไม แตมิใชวา 
จะไมสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการทั้งปวงกห็ามิได คือ เราไมสรรเสริญความคลุกคลีดวย 
หมูชนท้ังคฤหสัถและบรรพชิต ก็แตวา เสนาสนะอันใดเงียบเสียง ไมอ้ืออึง  ปราศจากการ 
สัญจรของหมูชน ควรเปนท่ีประกอบกิจของผูตองการความสงัด ควรเปนท่ีหลีกออกเรน เรา 
สรรเสริญความคลุกคลีดวยเสนาสนะเหน็ปานนั้น ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลถามพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ โดยยอ ดวยขอปฏิบัติเพียงไรหนอภิกษจุึงเปนผูหลุดพนแลวเพราะส้ิน 
ตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน มีธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน 
 มีท่ีสุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ 
     พ. ดูกรโมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินยันี้ ไดสดับวา ธรรมท้ังปวงไมควรถือม่ัน คร้ัน 
ไดสดับดังนัน้แลว เธอยอมรูชัดธรรมท้ังปวงดวยปญญาอันยิ่งคร้ันรูชัดธรรมท้ังปวงดวยปญญา 
อันยิ่งแลว ยอมกําหนดรูธรรมท้ังปวง คร้ันกําหนดรูธรรมท้ังปวงแลว ไดเสวยเวทนาอยางใด 
อยางหนึ่ง สุขก็ดี ทุกขกด็ี มิใชสุขมิใชทุกขก็ดี ยอมพิจารณาเห็น ความไมเท่ียงในเวทนา 
เหลานั้น พจิารณาเห็นความคลายกําหนดั พิจารณาเห็นความดับ พจิารณาเหน็ความสละคืน เม่ือ  
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เธอพิจารณาเห็นอยางนั้นๆ อยู ยอมไมยึดม่ันอะไรๆ ในโลก เม่ือไมยึดม่ัน ยอมไมสะดุง  
เม่ือไมสะดุง ยอมปรินิพพานเฉพาะตัวทีเดยีว ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลวพรหมจรรยอยูจบแลว 
 กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรโมคคัลลานะ โดยยอดวยขอ 
ปฏิบัติเพียงเทานี้แล ภกิษุจึงเปนผูหลุดพนแลวเพราะส้ินตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน เปนผู 
เกษมจากโยคะลวงสวนเปนพรหมจารีลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย 
ท้ังหลาย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                         ปุญญวิปากสูตร 
     [๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยากลัวตอบุญเลย คําวาบุญนี้  เปนช่ือของความสุข  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมรูชัดซ่ึงผลแหงบุญอันนาปรารถนานาใคร นาพอใจ ท่ีเราเสวยแลว 
ตลอดกาลนาน เราเจริญเมตตาจิตตลอด ๗ ปคร้ันแลว เราไมไดกลับมายังโลกนี้ตลอด ๗  
สังวัฏฏวิวัฏฏกัป ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ไดยนิวา เม่ือโลกถึงความพินาศ [ถูกไฟไหม] เราเขาถึง 
พรหมโลกช้ันอาภัสสระ เม่ือโลกยังไมถึงความพินาศ เรายอมเขาถึงวิมานพรหมอันวางเปลา 
ไดยินวา ในวมิานพรหมนัน้ เราเปนพรหม เปนทาวมหาพรหม เปนใหญใครๆ ครอบงําไมได  
มีความเหน็แนนอน มีอํานาจเต็ม เปนทาวสักกะผูเปนใหญแหงทวยเทพ ๓๖ คร้ัง เปนพระเจา 
จักรพรรดิ ตั้งอยูในธรรม เปนธรรมราชามีสมุทรท้ัง ๔ เปนขอบเขต ผูชนะสงคราม มีชนบท 
ถึงความสถาพรต้ังม่ันประกอบดวยรัตนะ ๗ ประการ รัตนะ ๗ ประการของเราน้ันคือ จักรแกว 
ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ขุนพลแกวเปนท่ี ๗ อน่ึงเราเคยมีบุตรมาก 
กวาพนัคน ลวนแตเปนคนกลาหาญชาญชัย ย่ํายีขาศึกได เราครอบครองปฐพีมณฑลนี้ อันม ี
มหาสมุทรเปนขอบเขต โดยธรรม ไมตองใชอาชญาไมตองใชศาตรา ฯ 
           เชิญดูผลแหงบุญกุศลของบุคคลผูแสวงหาความสุข ดูกรภิกษ ุ
           ท้ังหลาย เราเจริญเมตตาจิตมาแลว ๗ ป ไมตองกลับมาสู 
           โลกน้ี ตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัป เม่ือโลกถึงความพินาศ 
           เราเขาถึงพรหมโลกช้ันอาภัสสระ เม่ือโลกยังไมถึงความพินาศ   
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เราเขาถึงวิมานอันวางเปลา ในกาลนัน้ เราเปนทาวมหา 
พรหมผูมีอํานาจเต็ม ๗ คร้ัง เปนทาวสักกะจอมเทพเสวย 
สมบัติในเทวโลก ๓๖ คร้ัง เปนพระเจาจักรพรรดิผูเปนใหญ 
ในหมูชนชาวชมพูทวีป เปนกษัตริยไดรับมุรธาภิเศกแลว  
เปนใหญในหมูมนุษยปกครองปฐพีมณฑลนี้ โดยไมตองใช 
อาชญา ไมตองใชศาตรา ส่ังสอนคนในปฐพีมณฑลนัน้โดย 
ธรรมสมํ่าเสมอ ไมผลุนผลัน คร้ันไดเสวยราชในปฐพีมณฑล 
นี้โดยธรรมแลว ไดเกิดในตระกูลม่ังค่ัง มีทรัพยสมบัติมาก 
มาย ท้ังบริบูรณพรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ อันอํานวย 
ความประสงคใหทุกอยาง ฐานะดังท่ีกลาวมานี้พระพุทธเจา 
ท้ังหลายผูสงเคราะหประชาชาวโลกทรงแสดงไวดแีลว เหตุ 
ท่ีทานเรียกวาเปนเจาแผนดิน เพราะความเปนใหญ เราเปน 
พระราชาผูเรืองเดช มีอุปกรณเคร่ืองใหปล้ืมใจมากมาย มี 
ฤทธ์ิ มียศ เปนใหญ ในหมูชนชาวชมพูทวปี ใครบาง 
ไดฟงแลวจะไมเล่ือมใสแมจะเปนคนมีชาติต่ํา เพราะฉะนัน้ 
           แหละ ผูมุงประโยชน จํานงหวังความเปนใหญ ระลึกถึง 
           คําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย พงึเคารพสัทธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                          ภริยาสูตร 
     [๖๐] คร้ังนัน้ เม่ือเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสดจ็ 
เขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดแลว ก็สมัยนั้นมนุษย 
ท้ังหลายในนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีสงเสียงอ้ืออึง ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระ 
ภาคไดตรัสถามวา ดูกรคฤหบดี เหตุไรหนอ มนุษยท้ังหลายในนิเวศนของทานจึงสงเสียงอ้ืออึง  
เหมือนชาวประมงแยงปลากนั อนาถบิณฑกิเศรษฐีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นางสุชาดา  
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คนนี้ขาพระองคนํามาจากตระกูลม่ังค่ังมาเปนสะใภในเรือน นางไมเช่ือถือ แมผัว พอผัว สามี  
แมแตพระผูมีพระภาคนางกไ็มสักการะเคารพนับถือบูชา ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกนาง 
สุชาดาหญิงสะใภในเรือนวา มาน่ีแนะนางสุชาดา นางสุชาดาหญิงสะใภในเรือนทูลรับพระผูมี 
พระภาคแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลว พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรนางสุชาดาภริยาของบุรุษ ๗ จําพวกนี้ ๗ จําพวก 
เปนไฉน คือ ภริยาเสมอดวยเพชฌฆาต๑ เสมอดวยโจร ๑ เสมอดวยนาย ๑ เสมอดวย 
แม ๑ เสมอดวยพี่สาวนองสาว๑ เสมอดวยเพื่อน ๑ เสมอดวยทาสี ๑ ดูกรนางสุชาดา  
ภริยาของบุรุษ ๗จําพวกนีแ้ล เธอเปนจําพวกไหนใน ๗ จาํพวกนั้น 
     นางสุชาดากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันยังไมรูท่ัวถึงความแหงพระดํารัส 
ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้ไดโดยพิสดาร ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส  
ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแกหมอมฉัน โดยท่ีหมอมฉันจะพึงรูท่ัวถึงเนื้อความแหง 
พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสโดยยอนี้ โดยพิสดารเถิด ฯ 
     พ. ดูกรนางสุชาดา   ถาอยางนั้น   เธอจงฟง   จงใสใจใหดี   เราจกักลาว นางสุชาดา 
หญิงสะใภในเรือนทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนีว้า 
         ภริยาผูมีจิตประทุษราย ไมอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล 
         ยินดใีนชายอ่ืน ดหูม่ินสามี เปนผูอันเขาซ้ือมาดวยทรัพย 
         พยายามจะฆาผัว ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา วธกาภริยา 
         ภริยาเสมอดวยเพชฌฆาต สามีของหญิงประกอบดวย 
         ศิลปกรรม พาณิชยกรรม และกสิกรรม ไดทรัพยใดมา ภริยา 
         ปรารถนาจะยักยอกทรัพย แมมีอยูนอยนั้นเสีย ภริยาของ 
         บุรุษเห็นปานนี้เรียกวา โจรภริยา ภริยาเสมอดวยโจร ภริยา 
         ท่ีไมสนใจการงาน เกียจคราน กินมาก ปากราย ปากกลา 
         รายกาจ กลาวคําหยาบ ขมข่ีผัวผูขยันขันแข็ง ภริยาของ 
         บุรุษเห็นปานนี้เรียกวา อัยยาภริยา ภริยาเสมอดวยนาย 
         ภริยาใดอนุเคราะหดวยประโยชนเกือ้กูลทุกเม่ือ ตามรักษา 
         สามีเหมือนมารดารักษาบุตร รักษาทรัพยท่ีสามีหามาไดไว  
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         ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา มาตาภริยา ภริยาเสมอดวย 
         มารดา ภริยาท่ีเปนเหมือนพี่สาวนองสาว มีความเคารพใน 
         สามีของตน เปนคนละอายบาป เปนไปตามอํานาจสามี ภริยา 
         ของบุรุษเห็นปานน้ีเรียกวา ภคินีภริยา ภริยาเสมอดวยพี่สาว 
         นองสาว ภริยาใดในโลกนี้เหน็สามีแลวช่ืนชมยนิดี เหมือน 
         เพื่อนผูจากไปนานแลวกลับมา เปนหญิงมีตระกูล มีศีล 
         มีวัตรปฏิบัติสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา สขีภริยา 
         ภริยาเสมอดวยเพื่อน ภริยาใดสามีเฆ่ียนตี ขูตะคอก 
         ก็ไมโกรธ ไมคิดพิโรธโกรธตอบสามี อดทนได เปนไป 
         ตามอํานาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกวา ทาสีภริยา 
         ภริยาเสมอดวยทาสี ภริยาท่ีเรียกวาวธกาภริยา ๑ โจรี 
         ภริยา ๑ อัยยาภริยา ๑ ภริยาท้ัง ๓ จําพวกนั้น ลวนแตเปน 
         คนทุศีลหยาบชา ไมเอ้ือเฟอ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงนรก 
         สวนภริยาท่ีเรียกวา มาตาภริยา ๑ ภคินีภริยา ๑ สขีภริยา ๑ 
         ทาสีภริยา ๑ ภริยาท้ัง ๔ จําพวกน้ัน เพราะต้ังอยูในศีล 
         ถนอมรักไวยั่งยนื เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติ 
     ดูกรนางสุชาดา ภริยาของบุรุษ ๗ จําพวกน้ีแล เธอเปนภริยาจําพวกไหน ใน ๗  
จําพวกนั้น ฯ 
     ส.  ขาแตพระองคผูเจริญ ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจํา 
หมอมฉันวา เปนภริยาของสามีผูเสมอดวยทาสี ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                          โกธนาสูตร 
     [๖๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกนั  
เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ธรรม ๗ ประการ  
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เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย คนผูเปนขาศึกกันในโลกนี้ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน 
อยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้มีผิวพรรณทรามเถิดหนอ ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึกกัน 
ยอมไมยนิดีใหคนท่ีเปนขาศึกกันมีผิวพรรณงาม ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธ 
ครอบงําย่ํายีแลว แมจะอาบน้ํา ไลทา ตัดผม โกนหนวด นุงผาขาวสะอาดแลวก็ตาม แตถูก 
ความโกรธครอบงําแลว ยอมเปนผูมีผิวพรรณทราม ดูกรภิกษุท้ังหลายนี้เปนธรรมขอท่ี ๑ เปน 
ความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิง 
หรือชายผูมีความโกรธ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนท่ีเปนขาศึกกันอยางนี้วา ขอ 
ใหบุคคลผูนี้พงึนอนเปนทุกขเถิดหนอ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึกกนั ยอมไม 
ยินดใีหคนท่ีเปนขาศึกกันอยูสบาย ดกูรภกิษุท้ังหลายคนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายแีลว 
 แมจะนอนบนบัลลังคอันลาดดวยผาขนสัตว ลาดดวยผาขาวเน้ือออน ลาดดวยเคร่ืองลาดอยางด ี
ทําดวยหนังชะมด มีผาดาดเพดาน มีหมอนหนุนศีรษะและหนุนเทาแดงท้ังสองขางก็ตาม แตถูก 
ความโกรธครอบงําแลว ยอมนอนเปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๒ เปนความ 
มุงหมายของคนผูเปนขาศึกกนั เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชาย 
ผูมีความโกรธ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง คนเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา ขอให 
บุคคลผูนี้อยามีความเจริญเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคน 
ท่ีเปนขาศึกกนัมีความเจริญ ดูกรภกิษุท้ังหลายคนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะ 
ถือเอาส่ิงท่ีไมเปนประโยชนก็สําคัญวาเราถือเอาส่ิงท่ีเปนประโยชน แมถือเอาส่ิงท่ีเปนประโยชน 
 ก็สําคัญวาเราถือเอาส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ธรรมเหลานี้อันคนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา 
ถือเอาแลว เปนขาศึกแกกันและกัน ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข 
ตลอดกาลนาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๓ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน  
เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกนัอยางนีว้า ขอ 
ใหบุคคลผูนี้อยามีโภคะเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนท่ีเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนท่ี  
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เปนขาศึกกนัมีโภคะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย คนผูโกรธ  ถูกความโกรธครอบงําย่ํายแีลว แมจะมี 
โภคะท่ีตนหามาไดดวยความขยันหม่ันเพยีรส่ังสมไดดวยกําลังแขน อาบเหง่ือตางน้ํา เปนของ 
ชอบธรรม ไดมาโดยธรรมพระราชาท้ังหลายยอมริบโภคะของคนข้ีโกรธเขาพระคลังหลวง ดกูร 
ภิกษุท้ังหลายนี้เปนธรรมขอท่ี ๔ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกนั เปนความตองการ 
ของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกนัอยางนีว้า ขอ 
ใหบุคคลผูนี้อยามียศเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึกกนัยอมไมยินดใีหคนท่ี 
เปนขาศึกกนัมียศ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายแีลว แมจะไดยศ 
มาเพราะความไมประมาท ก็เส่ือมจากยศนัน้ได ดกูรภกิษท้ัุงหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๕ เปนความ 
มุงหมายของคนผูเปนขาศึกกนัเปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกนั ยอมมาถึงหญิงหรือชาย 
ผูมีความโกรธ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกนัอยางนีว้า ขอ 
ใหบุคคลนี้อยามีมิตรเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนท่ีเปนขาศึกกนัยอมไมยินดใีหคนท่ีเปน 
ขาศึกกันมีมิตร ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมเขาจะมีมิตร 
อํามาตยญาติสาโลหิต มิตรอํามาตยญาติสาโลหิตเหลานัน้ ก็เวนเขาเสียหางไกล ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เปนธรรมขอท่ี ๖ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปน 
ขาศึกกันยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกนัอยางนีว้า ขอ 
ใหบุคคลนี้ เม่ือตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะคน 
ท่ีเปนขาศึกกนัยอมไมยินดใีหคนท่ีเปนขาศึกกันไปสุคติดูกรภกิษุท้ังหลาย คนผูโกรธ ถูกความ 
โกรธครอบงําย่ํายแีลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ คร้ันตายไป ยอมเขา 
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๗ เปนความมุงหมายของ 
คนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการ 
นี้แล เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกนั ยอม 
มาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ ฯ  
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          คนโกรธมีผิวพรรณทราม ยอมนอนเปนทุกข ถือเอาส่ิงท่ีเปน 
          ประโยชนแลว กลับปฏิบัติส่ิงอันไมเปนประโยชน ทํา 
          ปาณาตบิาตดวยกายและวาจา ยอมถึงความเส่ือมทรัพย ผู 
          มัวเมาเพราะความโกรธ ยอมถึงความไมมียศ ญาติมิตร 
          และสหาย ยอมเวนคนโกรธเสียหางไกล คนผูโกรธยอมไม 
          รูจักความเจริญ ทําจิตใหกําเริบ ภัยท่ีเกิดมาจากภายในน้ัน 
          คนผูโกรธยอมไมรูสึก คนโกรธยอมไมรูอรรถ ไมเห็นธรรม 
          ความโกรธยอมครอบงํานรชนในขณะใด ความมืดตื้อยอมมี 
          ในขณะนั้น คนผูโกรธยอมกอกรรมท่ีทําไดยากเหมือนทําได 
          งาย ภายหลังเม่ือหายโกรธแลว เขายอมเดือดรอนเหมือน 
          ถูกไฟไหม คนผูโกรธยอมแสดงความเกอยากกอน เหมือน 
          ไฟแสดงควันกอน ในกาลใด ความโกรธเกิดข้ึน คนยอม 
          โกรธ ในกาลนั้น คนนั้นไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ และไม 
          มีความเคารพ คนท่ีถูกความโกรธครอบงํายอมไมมีความ 
          สวางแมแตนอยเลย กรรมใดยังหางไกลจากธรรม อันให 
          เกิดความเดือดรอน เราจักบอกกรรมเหลานั้น เธอท้ังหลาย 
          จงฟงธรรมน้ันไปตามลําดับ คนโกรธฆาบิดาก็ได ฆามารดา 
          ของตนก็ได ฆาพระขีณาสพก็ได ฆาปุถุชนก็ได ลูกท่ี 
          มารดาเล้ียงไวจนไดลืมตาดูโลกน้ี ลูกเชนนัน้กิเลสหยาบชา 
          โกรธข้ึนมายอมฆาแมมารดานั้นผูใหชีวิตความเปนอยูได จริง 
          อยู สัตวเหลานั้นมีตนเปนเคร่ืองเปรียบเทียบ เพราะตนเปน 
          ท่ีรักอยางยิ่ง คนโกรธหมกมุนในรูปตางๆ ยอมฆาตัวเอง 
          ไดเพราะเหตุตางๆ ยอมฆาตัวเองดวยดาบบาง กนิยาพิษ 
          บาง เอาเชือกผูกคอตายบาง โดดเขาตายบาง คนเหลานั้น 
          เม่ือกระทํากรรมอันมีแตความเส่ือมและทําลายตนก็ไมรูสึก  
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          ความเส่ือมเกิดแตความโกรธ ตามท่ีกลาวมานี้ เปนบวงของ 
          มัจจุราช มีถํ้าเปนท่ีอยูอาศัย บุคคลผูมักโกรธ มีการฝกตน 
          คือมีปญญา ความเพียรและสัมมาทิฐิ พึงตัดความโกรธนั้น 
          ขาดได บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแตละอยางเสียใหขาด พึง 
          ศึกษาในธรรมเหมือนอยางนัน้ เธอท้ังหลายปรารถนาอยูวา 
          ขอความเปนผูเกอยากอยาไดมีแกเราท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
          เปนผูปราศจากความโกรธ ไมมีความคับแคนใจ ปราศจาก 
          ความโลภ ไมมีความริษยา ฝกฝนตนแลว ละความโกรธได 
          เปนผูไมมีอาสวะ จกัปรินิพพาน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๑ 
                      จบอัพยากตวรรคที่ ๑ 
                         ______ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อัพยากตสูตร                  ๒. ปุริสคติสูตร   
๓. ติสสสูตร                  ๔. สีหสูตร 
๕. รักขิตสูตร                  ๖. กิมมิลสูตร   
๗. สัตตธรรมสูตร                  ๘. โมคคัลลานสูตร   
๙. ปุญญวิปากสูตร                  ๑๐. ภริยาสูตร   
๑๑. โกธนาสูตร 
                      ___________  
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              มหาวรรคท่ี ๒ 
                           หิริสูตร 
     [๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือไมมีหิริและโอตตัปปะ อินทรียสังวรของบุคคลผูมีหิริ 
และโอตตัปปะวิบัติ ยอมมีนสัิยถูกกําจัด เม่ือไมมีอินทรียสังวร ศีลของบุคคลผูมีอินทรียสังวร 
วิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจดั เม่ือไมมีศีล สัมมาสมาธิของบุคคลผูมีศีลวิบัติ ยอมมีอุปนสัิยถูก 
กําจัด เม่ือไมมีสัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะของบุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมมีอุปนิสัย 
ถูกกําจัด เม่ือไมมียถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและวิราคะ ของบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะ 
วิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจดั เม่ือไมมีนิพพิทาและวิราคะ วมุิตติญาณทัสสนะของบุคคลผูมี 
นิพพิทาและวิราคะวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด ดกูรภกิษุท้ังหลายเปรียบเหมือนตนไมมีกิ่ง 
และใบวิบัติ กระเทาะก็ดี เปลือกก็ดี กระพีก้็ดี แกนกด็ีของตนไมนั้นยอมไมถึงความบริบูรณ  
ฉะนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือมีหิริและโอตตัปปะ อินทรียสังวรของบุคคลผูสมบูรณดวยหิริ 
และโอตตัปปะ ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย เม่ือมีอินทรียสังวร ศีลของบุคคลผูสมบูรณดวย 
อินทรียสังวร ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย เม่ือมีศีล สัมมาสมาธิของบุคคลผูสมบูรณดวยศีลยอม 
สมบูรณดวยอุปนิสัย เม่ือมีสัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ 
ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย เม่ือมียถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและวิราคะของบุคคลผูสมบูรณ 
ดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัยเม่ือมีนิพพิทาและวิราคะ วิมุตติญาณทัสสนะ 
ของบุคคลผูสมบูรณดวยนพิพิทาและวิราคะ ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เปรียบเหมือนตนไมสมบูรณดวยกิ่งและใบ กะเทาะก็ดี เปลือกก็ดี กระพีก้็ดี แกนกด็ี ของ 
ตนไมนั้น ยอมถึงความสมบูรณ ฉะนัน้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑  
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                           สุริยสูตร 
     [๖๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัมพปาลีวัน ใกลพระนครเวสาลี ณ ท่ี 
นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี 
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายไมเท่ียง ไมยัง่ยืน ไม 
นาช่ืนชม นี้เปนกําหนดควรเบ่ือหนาย ควรคลายกําหนดั ควรหลุดพน ในสังขารท้ังปวง ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายขุนเขาสิเนรุ โดยยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน โดยกวาง ๘๔,๐๐๐ โยชน หยั่งลงใน 
มหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน สูงจากมหาสมุทรข้ึนไป ๘๔,๐๐๐ โยชน มีกาลบางคราวท่ีฝนไมตก 
หลายป หลายรอยป หลายพนัป หลายแสนป เม่ือฝนไมตก พืชคาม ภตูคามและติณชาติท่ี 
ใชเขายา ปาไมใหญ ยอมเฉา เหี่ยวแหง เปนอยูไมได ฉันใด สังขารก็ฉันนั้น เปนสภาพ 
ไมเท่ียง ไมยั่งยืน ไมนาช่ืนชม นี้เปนกําหนดควรเบื่อหนาย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพน 
 ในสังขารท้ังปวง ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลบางคร้ังบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน  พระอาทิตยดวง 
ท่ี ๒ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงท่ี ๒ ปรากฏ แมน้ําลําคลองท้ังหมด ยอมงวดแหง ไมมีน้ํา 
 ฉันใด สังขารก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเท่ียง ...ควรหลุดพน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลบางคร้ังบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน  พระอาทิตยดวง 
ท่ี ๓ ปรากฏ เพราะอาทิตยดวงท่ี ๓ ปรากฏ แมน้ําสายใหญๆคือ แมน้าํคงคา ยมุนา  
อจิรวดี สรภู มหี ท้ังหมดยอมงวดแหง ไมมีน้ํา ฉันใดดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลาย 
ก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเท่ียง ... ควรหลุดพน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลบางคร้ังบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตยดวง 
ท่ี ๔ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงท่ี ๔ ปรากฏ แมน้ําสายใหญๆ ท่ีไหลมารวมกันเปนแมน้ํา 
ใหญ คือแมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภูมห ีท้ังหมดยอมงวดแหง ไมมีน้าํ ฉันใด ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายก็ฉันนัน้ เปนสภาพไมเท่ียง ... ควรหลุดพน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลบางคร้ังบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตยดวง 
ท่ี ๕ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงท่ี ๕ ปรากฏ น้ําในมหาสมุทรลึก ๑๐๐ โยชนก็ดี ๒๐๐ โยชน  
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ก็ดี ๓๐๐ โยชนก็ดี ๔๐๐ โยชนก็ดี ๕๐๐โยชนกด็ี ๖๐๐ โยชนก็ดี ๗๐๐ โยชนก็ดี ยอมงวดลง 
เหลืออยูเพยีง ๗ ช่ัวตนตาลกมี็ ๖ ช่ัวตนตาลก็มี ๕ ช่ัวตนตาลก็มี ๔ ช่ัวตนตาลก็มี ๓ ช่ัวตนตาล 
ก็มี ๒ ช่ัวตนตาลก็มี ช่ัวตนตาลเดียวก็มี แลวยังจะเหลืออยู ๗ ช่ัวคน๖ ช่ัวคน ๕ ช่ัวคน 
 ๔ ช่ัวคน  ๓ ช่ัวคน ๒ ช่ัวคน ช่ัวคนเดียว คร่ึงช่ัวคน เพยีงเอว เพยีงเขา เพียงแคขอเทา  
เพียงในรอยเทาโค ดูกรภิกษท้ัุงหลาย น้ําในมหาสมุทรยงัเหลืออยูเพยีงในรอยเทาโคในท่ีนั้นๆ 
 เปรียบเหมือนในฤดูแลง เม่ือฝนเมล็ดใหญๆ  ตกลงมา น้ําเหลืออยูในรอยเทาโคในท่ีนัน้ๆ 
ฉะนั้น เพราะพระอาทิตยดวงท่ี ๕ ปรากฏ น้ําในมหาสมุทรแมเพียงขอนิ้วกไ็มมี ฉันใด ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายก็ฉันนัน้ เปนสภาพไมเท่ียง ...ควรหลุดพน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลบางคร้ังบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน  พระอาทิตย 
ดวงที่ ๖ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงท่ี ๖ ปรากฏ แผนดนิใหญนีแ้ละขุนเขาสิเนรุ ยอมมี 
กลุมควันพลุงข้ึน เปรียบเหมือนนายชางหมอเผาหมอท่ีปนดีแลว ยอมมีกลุมควันพลุงข้ึน ฉะนั้น  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเท่ียง ... ควรหลุดพน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลบางคร้ังบางคราว โดยลวงไปแหงกาลนาน พระอาทิตย 
ดวงที่ ๗ ปรากฏ เพราะพระอาทิตยดวงท่ี ๗ ปรากฏ แผนดินใหญนีแ้ละขุนเขาสิเนรุ ไฟจะติด 
ท่ัวลุกโชติชวง มีแสงเพลิงเปนอันเดยีวกัน เม่ือแผนดินใหญและขุนเขาสิเนรุไฟเผาลุกโชน  
ลมหอบเอาเปลวไฟฟุงไปจนถึงพรหมโลก เม่ือขุนเขาสิเนรุไฟเผาลุกโชนกําลังทะลาย ถูกกอง 
เพลิงใหญเผาทวมตลอดแลว ยอดเขาแมขนาด ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน  
๔๐๐ โยชน  ๕๐๐ โยชน ยอมพังทะลาย เม่ือแผนดินใหญและขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาผลาญอยู 
ยอมไมปรากฏข้ีเถาและเขมา เปรียบเหมือนเม่ือเนยใสหรือน้ํามันถูกไฟเผาผลาญ อยู ยอมไม 
ปรากฏขี้เถาและเขมา ฉะนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเท่ียง 
 ไมยั่งยนื ไมนาช่ืนชม ควรจะเบ่ือหนาย ควรคลายกําหนดั ควรหลุดพน ในสังขารท้ังปวง  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในขอนั้น ใครจะรูใครจะเช่ือวา แผนดนินี้และขุนเขาสิเนรุจักถูกไฟไหม 
พินาศไมเหลืออยู นอกจากอริยสาวกผูมีบทอันเห็นแลว (โสดาบัน) ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ศาสดาช่ือสุเนตตะเปนเจาลัทธิปราศจากความ 
กําหนดัในกาม ก็ศาสดาช่ือสุเนตตะนัน้ มีสาวกอยูหลายรอย เธอแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลาย   
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เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก และเม่ือสุเนตตศาสดาแสดงธรรมเพ่ือความเปน 
สหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก สาวกเหลาใดรูท่ัวถึงคําสอนไดหมดทุกอยาง สาวกเหลานั้น 
 เม่ือตายไป กเ็ขาถึงสุคติ พรหมโลก สวนสาวกเหลาใดยังไมรูท่ัวถึงคําสอนไดหมดทุกอยาง 
 สาวกเหลานัน้เม่ือตายไป บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดี  
บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันนิมมานรดี บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา 
ช้ันดุสิต บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันยามา บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหง 
เทวดาชัน้ดาวดึงส บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันจาตุมมหาราช บางพวกเขาถึง 
ความเปนสหายแหงกษัตริยมหาศาล บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงพราหมณมหาศาล  
บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงคฤหบดมีหาศาล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล สุเนตตศาสดามีความคิดเห็นวา การท่ีเราจะพึงเปนผู 
มีสติเสมอกับสาวกท้ังหลายในสัมปรายภพไมสมควรเลย ผิฉะนั้นเราควรจะเจริญเมตตาใหยิง่ 
ข้ึนไปอีก คร้ังน้ันแล สุเนตตศาสดาจึงไดเจริญเมตตาจิตตลอด ๗ ป แลวไมมาสูโลกน้ีตลอด ๗  
สังวัฏฏวิวัฏฏกัลป เม่ือโลกวิบัติเขาถึงพรหมโลกช้ันอาภัสสระ เม่ือโลกเจริญ เขาถึงวิมานพรหม 
ท่ีวาง ในวิมานน้ัน สุเนตตศาสดาเปนพรหม เปนทาวมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครยิง่กวา  
รูเห็นเหตุการณโดยถองแท เปนผูมีอํานาจมาก เกิดเปนทาวสักกะจอมเทวดา๓๖ คร้ัง เปน 
พระเจาจักรพรรดิผูตั้งอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา มีสมุทรท้ัง ๔ เปนขอบเขต ผูไดชัยชนะ 
สงคราม สถาปนาประชาชนไวเปนปกแผนม่ันคง พร่ังพรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ หลายรอยคร้ัง  
พระราชโอรสของพระเจาจกัรพรรดินั้น ลวนแตองอาจ กลาหาญ ชาญชัย ย่ํายีศัตรูได  
พระเจาจักรพรรดินั้นทรงปกครองปฐพีมณฑล อันมีมหาสมุทรเปนขอบเขต ไมตองใชอาชญา  
ไมตองใชศัสตรา ใชธรรมปกครอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุเนตตศาสดาน้ันแล มีอายยุืนนาน 
ดํารงม่ันอยูอยางนี้ แตกไ็มพนจากชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ไมพนจากทุกขได ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะยังไมตรัสรู  
ไมไดแทงตลอดธรรม ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน คือ อริยศีล ๑ อริยสมาธิ ๑ อริยปญญา ๑  
อริยวิมุติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยศีลอริยสมาธิ อริยปญญา อริยวิมุติ เราตรัสรูแลว  
แทงตลอดแลว เราถอนตัณหาในภพไดแลว ตัณหาอนัเปนเคร่ืองนําไปสูภพส้ินแลว บัดนี ้
ภพใหมไมมี ฯ  
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     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปอีกวา 
          ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญาและวิมุติอยางยิ่ง 
          พระโคดมผูมียศตรัสรูแลว พระพุทธเจาผูเปนศาสดา ผูมี 
          พระจักษุ ทรงรูยิ่งดวยประการดังนีแ้ลว ตรัสบอกธรรม ๔  
ประการแกภิกษุท้ังหลาย ทรงกระทําท่ีสุดทุกขแลว 
          ปรินิพพาน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                           นครสูตร 
     [๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใด ปจจันตนครของพระราชา ปองกันไวดีดวย 
เคร่ืองปองกัน ๗ ประการ และหาอาหาร ๔ ประการไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก 
 ในกาลนัน้ เรากลาววา ศัตรูหมูปจจามิตรภายนอกทําอันตรายปจจนัตนครของพระราชาน้ันไมได  
เคร่ืองปองกัน ๗ ประการเปนไฉนคือในปจจันตนครของพระราชา มีเสาระเนียดขุดหลุมฝงลึก  
ไมหวัน่ไหว นีเ้ปนเคร่ืองปองกันนครประการท่ี ๑ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตราย 
ภายนอก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มีคูขุดลึกและกวาง นี้เปนเคร่ืองปองกนันครประการที่ ๒ สําหรับ 
คุมภัยภายในและปองกนัอันตรายภายนอก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มีทางเดินตามคูไดรอบ ท้ังสูงและกวางนี้เปนเคร่ืองปองกันนคร 
ประการท่ี ๓ สําหรับคุมภัยภายในและปองอันตรายภายนอก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มีการสะสมอาวุธไวมาก ท้ังท่ีเปนอาวุธแหลมยาวและอาวุธคม นี้เปน 
เคร่ืองปองกันนครประการท่ี ๔ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตั้งกองทัพไวมาก คือ พลชาง พลมา พลรถ พลธนู กองถือธง  
กองจัดกระบวนทัพ กองสัมภาระ กองเสนาธิการ กองตะลุมบอนเหมือนชางท่ีวิ่งเขาสูสงคราม  
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 กองทหารหาญ กองทหารโลหะ กองเกราะหนัง กองทหารทาส นี้เปนเคร่ืองปองกันนคร 
ประการท่ี ๕ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มีทหารยามฉลาดสามารถดี หามไมใหคนท่ีไมรูจกัเขาอนุญาตใหคนท่ี 
รูจักเขา นี้เปนเคร่ืองปองกันนครประการท่ี ๖ สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มีกําแพงท้ังสูงและกวาง พรอมดวยปอมกออิฐถือปูนดีนี้เปนเคร่ือง 
ปองกันนครประการที่ ๗ สําหรับคุมภัยภายในและปองกนัอันตรายภายนอก ปจจนัตนครมีการ 
ปองกันดี ดวยเคร่ืองปองกัน ๗ ประการน้ีแล ฯ 
     ปจจันตนครหาอาหาร ๔ ประการ  ไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก 
 เปนไฉน คือในปจจันตนครของพระราชามีการสะสมหญา ไม และนํ้าไวมาก เพื่อความอุนใจ 
 ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และปองกันอันตรายภายนอก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มีการสะสมขาวสาลี (ขาวเจา) และขาวเหนียวไวมาก เพื่อความอุนใจ 
 ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และปองกันอันตรายภายนอก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มีการสะสมงา  ถ่ัวเขียว  ถ่ัวทอง  และอปรัณชาติไวมาก   เพื่อความ 
อุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และปองกันอันตรายภายนอก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มีการสะสมเภสัชไวมาก คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย  
เกลือ เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และปองกันอันตราย 
ภายนอก ฯ 
     ปจจันตนคร หาอาหาร ๔ ประการไดตามปรารถนา   ไดโดยไมยาก  ไมลําบาก   ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ในกาลใด ปจจันตนครของพระราชาปองกันไวดีดวยเคร่ืองปองกัน ๗ ประการนี ้
 และอาหาร ๔ ประการไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ในกาลนัน้ เรากลาววา  
ศัตรูหมูปจจามิตรไมทําอันตรายได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกนัแล ในกาลใด อริยสาวกประกอบพรอมดวย 
สัทธรรม ๗ ประการ และเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔  
อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจบัุน ในกาลนั้น เรากลาววามารผูมีบาปทําอันตราย  
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อริยสาวกไมได สัทธรรม ๗ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อริยสาวกเปนผูมีศรัทธา 
 เช่ือพระปญญาเคร่ืองตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ 
เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีเสาระเนยีด 
ขุดหลุมฝงลึก ไมหวัน่ไหว สําหรับคุมภัยภายในและปองกนัอันตรายภายนอก ฉะนัน้ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูมีศรัทธาเปรียบเหมือนเสาระเนียด ยอมละอกุศล เจริญกุศล ละกรรม 
ท่ีมีโทษ เจริญกรรมอันไมมีโทษบริหารตนใหบริสุทธ์ิ นี้เปนสัทธรรมประการท่ี ๑ ฯลฯ 
     อริยสาวกเปนผูมีหิริ ละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอายตอการเขาถึง 
อกุศลธรรมอันช่ัวชาลามก เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีคู (สนามเพลาะ) ท้ังลึก 
และกวาง สําหรับคุมภัยภายในและปองกนัอันตรายภายนอก ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริย 
สาวกผูมีหิริเปรียบเหมือนคู ยอมละอกุศล ... บริหารตนใหบริสุทธ์ิ นี้เปนสัทธรรมประการท่ี ๒ ฯ 
     อริยสาวกมีโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตสะดุงกลัวตอการ 
เขาถึงอกุศลธรรมอันช่ัวชาลามก เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีทางเดินตามคูไดรอบ 
 ท้ังสูงและกวาง สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอกฉะนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
อริยสาวกผูมีโอตตัปปะเปรียบเหมือนทางเดินตามคู ยอมละอกุศลธรรม ... ยอมบริหารตนให 
บริสุทธ์ินี้เปนสัทธรรมประการท่ี ๓ ฯ 
     อริยสาวกเปนพหูสูต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ ไดสดับตรับฟงมาก ทรงจําไว คลองปาก 
 ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรมท้ังหลายอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามใน 
ท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ ส้ินเชิง เปรียบ 
เหมือนในปจจนัตนครของพระราชา มีการสะสมอาวุธไวมาก ท้ังท่ีเปนอาวุธแหลมยาวและอาวุธคม 
สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลายอริยสาวกผู 
มีสุตะเปรียบเหมือนอาวุธ ยอมละอกุศลธรรม ... บริหารตนใหบริสุทธ์ินี้เปนสัทธรรมประการท่ี ๔ ฯ 
     อริยสาวกปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อใหกุศลธรรมถึงพรอม  มีกําลัง  มีความ 
บากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา ตั้งกองทัพ 
ไวมาก คือพลมา ฯลฯ กองทหารทาส สําหรับคุมภัยภายในและปองกนัอันตรายภายนอก ฉะนั้น  
ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อริยสาวกมีความเพยีรเปรียบเหมือนกองทัพ ยอมละอกุศลธรรม ... บริหารตน 
ใหบริสุทธ์ิ นี้เปนสัทธรรมประการท่ี ๕ ฯ  
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     อริยสาวกเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติเปนเคร่ืองรักษาตนอยางยิ่ง ยอมตามระลึกถึงกรรม 
ท่ีไดทําและคําท่ีไดพูดแลวแมนานได เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีทหารยามฉลาด 
สามารถดี หามไมใหคนท่ีไมรูจักเขาอนุญาตใหคนท่ีรูจกัเขา สําหรับคุมภัยภายในและปองกัน 
อันตรายภายนอก ฉะนั้นดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูมีสติเปรียบเหมือนทหารยาม ยอมละ 
อกุศลธรรม... บริหารตนใหบริสุทธ์ิ นี้เปนสัทธรรมประการท่ี ๖ ฯ 
     อริยสาวกเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาความเกิดและความดับ เปน 
อริยะ ชําแรกกเิลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา  
มีกําแพงท้ังสูงท้ังกวางพรอมดวยปอมกออิฐถือปูนดี เพื่อคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก  
ฉะนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลายอริยสาวกผูมีปญญาเปรียบเหมือนกําแพงอันพรอมดวยปอมกอ 
อิฐถือปูนดี ยอมละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ เจริญกรรมท่ีไมมีโทษ บริหารตนให 
บริสุทธ์ินี้เปนสัทธรรมประการท่ี ๗ อริยสาวกเปนผูประกอบดวยสัทธรรม ๗ ประการน้ี ฯ 
     อริยสาวกเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมี 
ในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบันเปนไฉน อริยสาวกสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล 
ธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติ และสุขเกิดแตวิเวกอยู เพื่อความอุนใจ ไมสะดุง 
กลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงตนและเพ่ือหยั่งลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา 
 มีการสะสมหญา ไมและนํ้าไวมาก เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน  
และเพื่อปองกนัอันตรายภายนอก ฉะนัน้ ฯ 
     อริยสาวกบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก  
ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดจากสมาธิอยูเพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว  
เพื่ออยูเปนสุขแหงตน และเพื่อหยั่งลงสูนพิพานเปรียบเหมือนในปจจนัตนครของพระราชา มี 
การสะสมขาวสาลี (ขาวเจา) และขาวเหนยีวไวมาก เพื่อความอุนใจภายใน ไมสะดุงกลัว เพื่อ 
อยูเปนสุขแหงชนภายใน และเพื่อปองกนัอันตรายภายนอก ฉะนัน้ ฯ 
     อริยสาวกมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติส้ินไป บรรลุ 
ตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เพื่อความ 
อุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงตน และเพื่อหยั่งลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนใน 
ปจจันตนครของพระราชา มีการสะสมงา ถ่ัวเขียว ถ่ัวทอง และอปรัณชาติไวมาก เพื่อความ 
อุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และเพือ่ปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ฯ  
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     อริยสาวกบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนสั 
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เพื่อความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพื่ออยู 
เปนสุขแหงตนและเพื่อหยั่งลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนในปจจนัตนครของพระราชามีการสะสม 
เภสัชไวมาก คือ เนยใส เนยขนน้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย เกลือ เพื่อความอุนใจ ไมสะดุง 
กลัว เพื่ออยูเปนสุขแหงชนภายใน และปองกันอันตรายภายนอก ฉะนั้น ฯ 
     อริยสาวกเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ นี ้
อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจบัุน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ในกาลใด อริยสาวกประกอบดวย 
สัทธรรม ๗ ประการนี้ และมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ นี ้
อันมีในจิตยิ่งเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจบัุน ในกาลนั้นแล มารผูมีบาปก็ทําอันตรายอริยสาวก 
ไมได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                          ธัมมัญูสูตร 
     [๖๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ  
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนธัมมัญู รูจักธรรม๑ อัตถัญู รูจักอรรถ ๑ อัตตัญู รูจักตน ๑  
มตตัญู รูจักประมาณ ๑กาลัญู รูจักกาล ๑ ปริสัญู รูจักบริษัท ๑  ปุคคลปโรปรัญู รู 
จักเลือกคบคน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนธัมมัญูอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูธรรม  
คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะอัพภูตธรรม เวทัลละ  
หากภกิษไุมพงึรูจักธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ เราก็ไมพึงเรียกวาเปนธัมมัญู แตเพราะภกิษ ุ
รูธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละฉะนั้นเราจึงเรียกวาเปนธัมมัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ 
     ก็ภิกษุเปนอัตถัญูอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักเนื้อความแหงภาษิตนัน้ๆ  
วา นี้เปนเนื้อความแหงภาษิตนี้ๆ หากภิกษไุมพึงรูเนื้อความแหงภาษิตนัน้ๆ วา นี้เปนเนื้อความ 
แหงภาษิตนี้ๆ เราก็ไมพึงเรียกวาเปนอัตถัญู แตเพราะภกิษุรูเนื้อความแหงภาษิตนัน้ๆ วา   
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นี้เปนเนื้อความแหงภาษิตนี้ๆ  ฉะนั้น เราจงึเรียกวาเปนอัตถัญู ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู 
ดวยประการฉะนี้ ฯ 
     ก็ภิกษุเปนอัตตัญูอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักตนวา เราเปนผูมีศรัทธา  
ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพยีงเทานี้ ถาภิกษุไมพึงรูจักตนวา เราเปนผูมีศรัทธา ศีล  
สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพียงเทานี้เราก็ไมพึงเรียกวาเปนอัตตัญู แตเพราะภิกษรูุจัก 
ตนวา เราเปนผูมีศรัทธา ศีลสุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เพียงเทานี้ ฉะนั้น เราจึงเรียกวา 
เปนอัตตัญูภกิษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ 
     ก็ภิกษุเปนมัตตัญูอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ รูจักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต  
เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร หากภิกษุไมพึงรูจักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต  
เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร เราก็ไมพึงเรียกวาเปนมัตตัญู แตเพราะภิกษรูุจัก 
ประมาณในการรับจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ฉะนั้น เราจึงเรียกวา 
เปนมัตตัญูภกิษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ 
     ก็ภิกษุเปนกาลัญูอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักกาลวา นี้เปนกาลเรียน นี ้
เปนกาลสอบถาม นี้เปนกาลประกอบความเพียร นี้เปนกาลหลีกออกเรน หากภิกษุไมพึงรูจักกาล 
วา นี้เปนกาลเรียน นี้เปนกาลสอบถามนี้เปนกาลประกอบความเพียร นี้เปนกาลหลีกออกเรน 
 เราไมพึงเรียกวาเปนกาลัญู แตเพราะภกิษุรูจักกาลวา นี้เปนกาลเรียน นี้เปนกาลสอบถาม  
นี้เปนกาลประกอบความเพียร นี้เปนกาลหลีกออกเรน ฉะนั้น เราจึงเรียกวาเปน กาลัญู  
ภิกษเุปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญู กาลัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ 
     ก็ภิกษุเปนปริสัญูอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักบริษัทวา นี้บริษัทกษัตริย นี้บริษัท 
คฤหบดี นี้บริษัทสมณะ ในบริษัทนั้น เราพึงเขาไปหาอยางนี้ พึงยืนอยางนี้ พึงทําอยางนี้  
พึงนั่งอยางนี้ พึงนิ่งอยางนี้ หากภกิษไุมรูจักบริษัทวา นีบ้ริษัทกษัตริย ... พึงนิ่ง 
อยางนี้ เรากไ็มพึงเรียกวาเปนปริสัญูแตเพราะภกิษุรูจกับริษัทวา นี้บริษัทกษัตริย ... พึงนิ่ง 
อยางนี้ ฉะนั้น เราจึงเรียกวาเปนปริสัญู ภิกษุเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญู  
กาลัญูปริสัญู ดวยประการฉะนี้ ฯ 
     ก็ภิกษุเปนปุคคลปโรปรัญูอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูรูจกับุคคลโดยสวน ๒  
คือ บุคคล ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งตองการเห็นพระอริยะ พวกหนึ่งไมตองการเห็นพระอริยะ   
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บุคคลท่ีไมตองการเห็นพระอริยะ พึงถูกติเตียนดวยเหตนุัน้ๆ บุคคลท่ีตองการเห็นพระอริยะ  
พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ บุคคลท่ีตองการเหน็พระอริยะกมี็ ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่ง 
ตองการจะฟงสัทธรรม พวกหนึ่งไมตองการฟงสัทธรรม บุคคลท่ีไมตองการฟงสัทธรรม พึงถูก 
ติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลท่ีตองการฟงสัทธรรม พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ  
บุคคลท่ีตองการฟงสัทธรรมก็มี ๒ จําพวก คือพวกหนึ่งต้ังใจฟงธรรม พวกหนึ่งไมตัง้ใจฟงธรรม  
บุคคลท่ีไมตั้งใจฟงธรรม พงึถูกติเตียนดวยเหตุนั้นๆ บุคคลท่ีตั้งใจฟงธรรม พึงไดรับความ 
สรรเสริญดวยเหตุนั้นๆ บุคคลท่ีตั้งใจฟงธรรมก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งฟงแลวทรงจําธรรมไว 
พวกหนึ่งฟงแลวไมทรงจําธรรมไว บุคคลท่ีฟงแลวไมทรงจําธรรมไว พึงถูกติเตียนดวยเหตุนัน้ๆ  
บุคคลท่ีฟงแลวทรงจําธรรมไวพึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนัน้ๆบุคคลท่ีฟงแลวทรงจําธรรมไว 
ก็มี ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงจําไว พวกหนึ่งไมพจิารณา  
เนื้อความแหงธรรม ท่ีทรงจําไวบุคคลท่ีไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงจําไว พงึถูกติเตียน 
ดวยเหตนุั้นๆบุคคลท่ีพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงจําไว พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหต ุ
นั้นๆ บุคคลท่ีพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงจําไวก็มี ๒ จําพวก คือพวกหนึ่งรูอรรถรูธรรม 
แลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พวกหนึง่หารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม  
บุคคลท่ีหารูอรรถรูธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม พึงถูกติเตียนดวยเหตนุั้นๆ บุคคลท่ีรู 
อรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม พึงไดรับความสรรเสริญ ดวยเหตุนัน้ๆ บุคคล 
ท่ีรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ก็มี ๒ จาํพวก คือ พวกหนึ่งปฏิบัติเพือ่ประโยชน 
ของตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนของผูอ่ืน พวกหนึ่งปฏิบัติท้ังเพื่อประโยชนตนและเพ่ือประโยชน 
ผูอ่ืน บุคคลท่ีปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน พงึถูกติเตียนดวยเหตุนั้นๆ  
บุคคลท่ีปฏิบัติท้ังเพื่อประโยชนตนและเพ่ือประโยชนผูอ่ืน พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตนุั้นๆ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูรูจักบุคคลโดยสวน ๒ ฉะนี้แล ภกิษุเปนบุคคลปโรปรัญูอยางนี้แล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๗ ประการนีแ้ล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ 
ของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔  
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                         ปาริฉัตตกสูตร 
     [๖๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษแหงเทวดาช้ันดาวดึงสมีใบเหลือง  
สมัยนั้น เทวดาช้ันดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ตนปาริฉัตตกพฤกษใบเหลือง ไมนานเทาไร 
ก็จักผลัดใบใหม สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงสผลัดใบใหม สมัยนั้น เทวดา 
ช้ันดาวดึงสพากันดีใจวา เวลานี้ตนปาริฉัตตกพฤกษ กําลังผลัดใบใหม ไมนานเทาไรก็จักผลิดอก 
ออกใบสมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงสผลิดอกออกใบแลว สมัยนัน้ 
เทวดาชัน้ดาวดึงสพากันดใีจวา เวลานี้ปาริฉัตตกพฤกษผลิดอกออกใบแลวไมนานเทาไร ก็จัก 
เปนดอกเปนใบ สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงสเปนดอกเปนใบแลว สมัยนั้น 
เทวดาชัน้ดาวดึงสพากันดใีจวา เวลานี้ปาริฉัตตกพฤกษเปนดอกเปนใบแลว ไมนานเทาไรก็จัก 
เปนดอกตูม สมัยใดปาริฉัตตกพฤกษ ของเทวดาช้ันดาวดงึสเปนดอกตูมแลว สมัยนัน้ 
 เทวดาชัน้ดาวดึงสพากันดใีจวา เวลานี้ ปาริฉัตตกพฤกษดอกออกตูมแลว ไมนานเทาไรก็จัก 
เร่ิมแยม สมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษเร่ิมแยมแลว สมัยนั้นเทวดาช้ันดาวดึงสพากันดีใจวา 
 เวลานี้ ปาริฉัตตกพฤกษเร่ิมแยมแลว ไมนานเทาไรก็จกับานเต็มท่ีสมัยใด ปาริฉัตตกพฤกษของ 
เทวดาชัน้ดาวดึงสบานเต็มท่ีแลว สมัยนัน้ เทวดาช้ันดาวดงึสพากันดีใจ เอิบอ่ิมพร่ังพรอมดวย 
กามคุณ ๕ บํารุงบําเรออยูตลอดระยะ ๕ เดอืนทิพย ณ ควงแหงไมปาริฉัตตกพฤกษ ก็เม่ือ 
ปาริฉัตตกพฤกษบานเต็มท่ีแลว แผรัศมีไปได ๕๐ โยชน ในบริเวณรอบๆ จะสงกล่ินไปได 
๑๐๐ โยชนตามลม อานุภาพของปาริฉัตตกพฤกษ มีดังน้ี ดูกรภกิษุท้ังหลายฉันนั้นเหมือนกันแล  
สมัยใด อริยสาวกคิดจะออกบวชเปนบรรพชิต สมัยนั้นอริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตก 
พฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงสมีใบเหลือง สมัยใด อริยสาวกปลงผมและหนวด นุงหมผา 
กาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิตสมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของ 
เทวดาชัน้ดาวดึงสผลัดใบใหม สมัยใด อริยสาวกสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ 
ปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปตแิละสุขเกิดแตวเิวกอยู สมัยนัน้ อริยสาวกเปรียบเหมือน 
ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงส ผลิดอกออกใบ สมัยใด อริยสาวกบรรลุทุติยฌาน 
มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวติกวิจารสงบไป   
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มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู สมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ัน 
ดาวดึงสเปนดอกเปนใบ สมัยใดอริยสาวกมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย 
 เพราะปติส้ินไปบรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนีเ้ปนผูมีอุเบกขา 
มีสติอยูเปนสุข สมัยนั้น อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดงึสเปน 
ดอกตูม สมัยใด อริยสาวกบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุขละทุกขและ 
ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู สมัยนั้น อริยสาวก 
เปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงสเร่ิมแยม สมัยใด อริยสาวกทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เอง 
ในปจจุบัน เขาถึงอยู สมัยนัน้ อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาช้ันดาวดึงส 
บานเต็มท่ี สมัยนั้น ภุมมเทวดายอมประกาศใหไดยินวา ทานรูปนี้ มีช่ืออยางนี้เปนสัทธิวิหาริก 
ของทานช่ือนี้ ออกจากบานหรือนิคมช่ือโนน บวชเปนบรรพชิตกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน 
 เขาถึงอยู เทวดาช้ันจาตุมหาราชฟงเสียงแหงภุมมเทวดา ... เทวดาชัน้ดาวดึงส ... เทวดาช้ันยามา ...  
เทวดาชัน้ดุสิต ... เทวดาชัน้นมิมานรดี ... เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดี ... เทวดาช้ันพรหมฟงเสียง 
แหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวสัดีแลว ยอมประกาศใหไดยนิวา ทานรูปนีมี้ช่ืออยางนี้ เปน 
สัทธิวิหาริกของทานผูนี้ ออกจากบานหรือนิคมช่ือโนน บวชเปนบรรพชิต กระทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เอง  
ในปจจุบัน เขาถึงอยู โดยเหตุนี้เสียงก็ระบือไปตลอดพรหมโลกช่ัวขณะนั้น ช่ัวครูนัน้ อานุภาพ 
ของพระขีณาสพเปนดังนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                          สักกัจจสูตร 
     [๖๗] คร้ังน้ัน ทานพระสารีบุตรหลีกออกเรนอยูในท่ีลับ เกิดความปริวิตกแหงใจ 
อยางนี้วา ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยอะไรอยูหนอ จะพึงละอกุศล เจริญกุศล ลําดับนั้น  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 96 
 ทานคิดเหน็ดงันี้วาภิกษุ สักการะ เคารพ อาศัยพระศาสดาอยูแล จะพึงละอกุศล เจริญกุศล  
ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยธรรม ...อาศัยสงฆ ... อาศัยสิกขา ... อาศัยสมาธิ ... อาศัยความ 
ไมประมาท ...อาศัยปฏิสันถารอยูแล ... จะพึงละอกุศล เจริญกุศล ทานคิดเห็นอีกวาธรรม 
เหลานี้ของเราบริสุทธ์ิผุดผอง ผิฉะนั้น เราพึงไปกราบทูลธรรมเหลานี้แดพระผูมีพระภาค ธรรม 
เหลานี้ของเราจักบริสุทธ์ิและจักนับวาบริสุทธ์ิยิ่งข้ึน ดวยอาการอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลได 
ทองคําอันบริสุทธ์ิผุดผองเขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วาทองคําแทงของเราน้ี บริสุทธ์ิผุดผอง ผิฉะนั้น  
เราพึงนําเอาทองคําแทงนี้ไปแสดงแกนายชางทอง ทองคําแทงของเราน้ี ไปถึงนายชางทองเขา 
จักบริสุทธ์ิและจักนับวาบริสุทธ์ิยิ่งข้ึน ดวยอาการอยางนี้ ฉะนั้น ฯ 
     ลําดับนั้น เปนเวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีเรน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคหลีกออกเรนอยูในท่ีลับเกิดความ 
ปริวิตกแหงใจอยางนี้วาภิกษสัุกการะ เคารพ อาศัยอะไรอยูหนอ จะพึงละอกุศล เจริญกุศล 
 ลําดับนั้นขาพระองคไดคิดเห็นดังนีว้า ภิกษุสักการะ เคารพ อาศัยพระศาสดาอยูแล จะพึงละ 
อกุศล เจริญกศุล สักการะ เคารพ อาศัยธรรม ... อาศัยสงฆ ...อาศัยสิกขา ... อาศัยสมาธิ ... 
 อาศัยความไมประมาท ... อาศัยปฏิสันถารอยูแลจะพึงละอกุศล เจริญกศุล ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพระองคไดคิดเหน็ดังนีอี้กวาธรรมเหลานี้ของเราบริสุทธ์ิผุดผอง ผิฉะนั้น เราพึงไปกราบทูล 
ธรรมเหลานี้แดผูมีพระภาค ธรรมเหลานี้ของเราจักบริสุทธ์ิและจักนับวาบริสุทธ์ิยิ่งข้ึน ดวย 
อาการอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลไดทองคําแทงอันบริสุทธ์ิผุดผอง เขาจะพึงคิดเหน็อยางนีว้า 
 ทองคําแทงของเราน้ีบริสุทธ์ิผุดผอง ผิฉะนั้นเราพึงนําเอาทองคําแทงนีไ้ปแสดงแกนายชางทอง 
 ทองคําแทงของเราน้ีไปถึงนายชางทองเขา จักบริสุทธ์ิและนับวาบริสุทธ์ิยิ่งข้ึน ดวยอาการอยางนี้  
ฉะนั้น ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ดีละ ดีละ ภิกษุสักการะเคารพ อาศัย 
พระศาสดาอยูแล จะพึงละอกุศล เจริญกุศล สักการะ เคารพอาศัยธรรม ... อาศัยสงฆ ...  
อาศัยสิกขา ... อาศัยสมาธิ ... อาศัยความไมประมาท ... อาศัยปฏิสันถารอยูแล จะพึงละอกุศล  
เจริญกุศล ฯ  
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     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขาพระองครูท่ัวถึงเนื้อความแหงพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรสัแลวโดยยอนี้ โดย 
พิสดารอยางนีว้า ภกิษุไมเคารพในพระศาสดา จักเคารพในธรรม ขอน้ีไมเปนฐานะท่ีจะมีได 
 ภิกษไุมเคารพในพระศาสดา ช่ือวาไมเคารพในธรรมดวย ภิกษไุมเคารพในพระศาสดา ในธรรม 
 จักเคารพในสงฆขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภกิษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ช่ือวาไม 
เคารพในสงฆดวย ภกิษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ จักเคารพในสิกขา ขอนี้ไม 
เปนฐานะท่ีจะมีได ภกิษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรมในสงฆ ช่ือวาไมเคารพในสิกขาดวย 
 ภิกษไุมเคารพในพระศาสดา ในธรรมในสงฆ ในสิกขา จกัเคารพในสมาธิ ขอนี้ไมเปนฐานะ 
ท่ีจะมีได ภกิษไุมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ช่ือวาไมเคารพในสมาธิ 
ดวย ภกิษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ จักเคารพในความ 
ไมประมาท ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดาในธรรม ในสงฆ ใน 
สิกขา ในสมาธิ ช่ือวาไมเคารพในความไมประมาทดวยภกิษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม  
ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท จักเคารพในปฏิสันถาร ขอนี้ไมเปนฐานะท่ี 
จะมีได ภกิษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไม 
ประมาท ช่ือวาไมเคารพในปฏิสันถารดวย ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุเคารพในพระศาสดา 
จักไมเคารพในธรรม ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ช่ือวาเคารพในธรรม 
ดวย ภกิษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม จกัไมเคารพในสงฆขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได  
ภิกษเุคารพในพระศาสดา ในธรรม ช่ือวาเคารพในสงฆดวย ภกิษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม 
 ในสงฆ จักไมเคารพในสิกขา ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภกิษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม  
ในสงฆ ช่ือวาเคารพในสิกขาดวย ภกิษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา 
จักไมเคารพในสมาธิ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในในธรรม ในสงฆ 
 ในสิกขา ช่ือวาเคารพในสมาธิดวย ภิกษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา  
ในสมาธิ จักไมเคารพในความไมประมาท ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษเุคารพในพระศาสดา 
 ในธรรม ในสงฆในสิกขา ในสมาธิ ช่ือวาเคารพในความไมประมาท ภกิษุเคารพในพระ  
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ศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท จักไมเคารพในปฏิสันถาร  
ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภกิษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆในสิกขา ในสมาธิ  
ในความไมประมาท ช่ือวาเคารพในปฏิสันถารดวย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูท่ัวถึง 
เน้ือความแหงพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้ ฯ 
     พ. ดูกรสารีบุตร ดีละ ดีละ สารีบุตร เธอรูท่ัวถึงเนื้อความแหงคําท่ีเรากลาวแลว 
โดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี ้ดีแลว ดกูรสารีบุตร ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา จักเคารพ 
ในธรรม ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภกิษุไมเคารพในพระศาสดา ช่ือวาไมเคารพในธรรมดวย ฯลฯ  
ภิกษไุมเคารพในพระศาสดา ในธรรมในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท  
จักเคารพในปฏิสันถารขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภกิษุไมเคารพในพระศาสดาในธรรม ในสงฆ 
ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท ช่ือวาไมเคารพในปฏิสันถารดวย ฯ 
     ดูกรสารีบุตร ภิกษเุคารพในพระศาสดา จักไมเคารพในธรรม ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะ 
มีได ภกิษุเคารพในพระศาสดา ช่ือวาเคารพในธรรมดวย ฯลฯภิกษุเคารพในพระศาสดา ใน 
ธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความไมประมาท จักไมเคารพในปฏิสันถาร ขอนี้ไม 
เปนฐานะท่ีจะมีได ภกิษุเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา ในสมาธิ ในความ 
ไมประมาทช่ือวาเคารพในปฏิสันถารดวย ดูกรสารีบุตร เธอพึงเห็นเนื้อความแหงคําท่ีเรากลาว 
แลวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                          ภาวนาสูตร 
     [๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภิกษุไมหม่ันเจริญภาวนา แมจะพึงเกดิความปรารถนาข้ึน 
อยางนี้วา โอหนอ ขอจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน ก็จริง แตจติของภิกษนุั้น 
ยอมไมหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือม่ันขอนั้นเพราะเหตุไร จะพึงกลาวไดวา เพราะ 
ไมไดเจริญ เพราะไมไดเจริญอะไรเพราะไมไดเจริญสตปิฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔  
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 อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ เปรียบเหมือนแมไกมีไขอยู  
๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไขเหลานัน้ แมไกกกไมดี ใหความอบอุนไมพอ ฟกไมดี แมไกนั้น 
 แมจะพึงเกดิความปรารถนาข้ึนอยางนีว้าโอหนอ ขอใหลูกของเราพึงใชปลายเล็บเทาหรือ 
จะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดี กจ็ริง แตลูกไกเหลานั้นไมสามารถท่ีจะใช 
ปลายเล็บเทา หรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสดีได ขอนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะแมไกกกไมดี ใหความอบอุนไมพอ ฟกไมดี ฉะนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลายเมื่อภกิษหุม่ัน 
เจริญภาวนา แมจะไมพึงเกิดความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอขอจิตของเราพึงหลุดพนจาก 
อาสวะเพราะไมถือม่ัน ก็จริง แตจิตของภกิษุนั้นยอมหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน ขอนั้น 
เพราะเหตุไร พึงกลาวไดวา เพราะเจริญ เพราะเจริญอะไร เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ  
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ เปรียบเหมือนแมไกมีไขอยู ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง  
ไขเหลานั้นแมไกกกดี ใหความอบอุนเพียงพอ ฟกดี แมแมไกนั้นจะไมพึงปรารถนาอยางนีว้า  
โอหนอ ขอใหลูกของเราพึงใชปลายเล็บเทาหรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสด ี
 ก็จริง แตลูกไกเหลานั้นก็สามารถใชเทาหรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข ฟกตัวออกมาโดยสวัสด ี
ได ขอนั้นเพราะเหตุไรเพราะไขเหลานัน้แมไกกกดี ใหความอบอุนเพยีงพอ ฟกดี ฉะนั้น ฯ 
     เปรียบเหมือนรอยน้ิวมือ รอยน้ิวหัวแมมือท่ีดามมีด ยอมปรากฏแกนายชางไมหรือลูกมือ 
นายชางไม แตเขาไมรูอยางนีว้า วนันี้ดามมีดของเราสึกไปเทานี้เม่ือวานสึกไปเทานี้ หรือ 
เม่ือวานซืนสึกไปเทานี้ ท่ีจริง เม่ือดามมีดสึกไปเขาก็รูวาสึกไปนั่นเทียว ฉันใด ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เม่ือภกิษุหม่ันเจริญภาวนาอยูก็ฉันนั้นเหมือนกัน แมจะไมรูอยางนี้วา วันนี้ อาสวะ 
ของเราส้ินไปเทานี้ เม่ือวานส้ินไปเทานี้ หรือเม่ือวานซืนส้ินไปเทานี้ แตท่ีจริง เม่ืออาสวะ 
ส้ินไป ภิกษุนัน้ก็รูวาส้ินไปนั่นเทียว ฯ 
     เปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรท่ีเขาผูกหวาย ขันชะเนาะแลวแลนไปในนํ้าตลอด ๖ เดือน 
 ถึงฤดูหนาว เข็นข้ึนบก เคร่ืองผูกประจําเรือตากลมและแดดไว เคร่ืองผูกเหลานั้นถูกฝนชะ 
 ยอมชํารุดเสียหาย เปนของเปอยไปโดยไมยาก ฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษหุม่ันเจริญ 
ภาวนาอยู สังโยชนยอมสงบระงับไปโดยไมยาก ก็ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗  
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                        อัคคิขันธูปมสูตร 
     [๖๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสดจ็จาริกไปในแควนโกศลชนบทพรอมดวยภกิษุสงฆ 
หมูใหญ เสดจ็ดําเนินไปสูทางไกล ไดทอดพระเนตรเห็นไฟกองใหญ กาํลังลุกรุงโรจนโชติชวง 
อยูในท่ีแหงหนึ่ง จึงเสด็จแวะจากทางประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูไวใกลโคนไมแหงหนึ่ง คร้ันแลว 
ตรัสถามภิกษท้ัุงหลายวาดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเห็นไฟกองใหญโนนท่ีกําลังลุกรุงโรจน 
โชติชวงอยูหรือไม ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา เหน็ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเขาไปนั่งกอด 
หรือนอนกอดกองไฟใหญโนน ท่ีกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงอยูกบัการเขาไปนั่งกอดหรือนอนกอด 
พระราชธิดา บุตรสาวพราหมณหรือบุตรสาวคฤหบดี ผูมีฝามือฝาเทาออนนุม อยางไหนจะ 
ประเสริฐกวากัน ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การท่ีบุคคลเขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดา บุตรสาว 
พราหมณหรือบุตรสาวคฤหบดี ผูมีฝามือฝาเทาอันออนนุมนี้ประเสริฐกวา สวนการท่ีบุคคลเขาไป 
นั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญโนนท่ีกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงอยู เปนทุกข ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอท้ังหลาย การท่ีบุคคล 
ผูทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติสกปรกนารังเกยีจปกปดกรรมช่ัว มิใชสมณะ แต 
ปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรยแตปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย เนาใน 
 มีความกําหนดักลา เปนดังหยากเยื่อเขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดา บุตรสาวพราหมณ 
หรือบุตรสาวคฤหบดีจะประเสริฐอยางไร การเขาไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟใหญโนนท่ีกําลัง 
ลุกรุงโรจนโชติชวงอยู นี้ดีกวา ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกข 
ปางตาย เพราะการเขาไปกอดกองไฟใหญนั้นเปนเหตุ แตผูนั้นเม่ือตายไปไมพึงเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก เพราะการเขาไปกอดกองไฟใหญนั้นเปนปจจยั สวนการที่บุคคลผูทุศีล มี 
ธรรมอันลามก มีความประพฤติสกปรกนารังเกียจ ปกปดกรรมช่ัว มิใชสมณะ แตปฏิญาณวา 
เปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย เนาใน มีความ 
กําหนดักลา เปนดังหยากเยือ่ เขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดา บุตรสาวพราหมณหรือ 
บุตรสาวคฤหบดี ผูมีฝามือฝาเทาออนนุมนัน้ ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อ  
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ความทุกขตลอดกาลนานแกเขา และผูนัน้เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การท่ีบุรุษมีกําลัง เอาเชือกหนัง 
อันเหนยีวแนนพันแขงท้ังสองขางแลวชักไปมา เชือกหนังพึงบาดผิว บาดผิวแลว พงึบาดหนัง 
บาดหนังแลว พึงบาดเนื้อ บาดเนื้อแลว พึงตัดเสนเอ็น ตดัเสนเอ็นแลวพึงตัดกระดูก ตัดกระดูก 
แลว หยุดอยูจดเยื่อในกระดกู กับการยินดกีารกราบไหวแหงกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล 
 หรือคฤหบดมีหาศาล ไหนจะดีกวากัน ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การยินดีการกราบไหวแหงกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล  
หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวาการท่ีบุรุษผูมีกําลัง เอาเชือกหนังอันเหนียวแนนพันแขงท้ังสองขาง 
แลวชักไปชกัมา เชือกหนังพึงบาดผิว ฯลฯหยดุอยูจดเยือ่ในกระดูก นีเ้ปนทุกข ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอท้ังหลาย การท่ีบุคคล 
ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยินดกีารกราบไหวแหงกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือ 
คฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การท่ีบุรุษมีกําลัง เอาเชือกหนังอันเหนียวแนนพันแขงท้ังสองขาง 
แลวชักไปชกัมาเชือกหนังพงึบาดผิว ฯลฯ หยุดอยูจดเยื่อในกระดูก นั้นดีกวา ขอนั้นเพราะ 
เหตุไร เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ แตผูนั้นเม่ือตายไป  
ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ  
เปนดังหยากเยือ่ ยินดกีารกราบไหวแหงกษตัริยมหาศาลพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล 
นั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขส้ินกาลนาน แกบุคคลผูทุศีลนั้น  
และบุคคลผูทุศีลนั้นเม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การท่ีบุรุษมีกําลัง เอาหอกอันคมชะโลมนํ้ามันพุงใส 
กลางอก กับการยินดีอัญชลีกรรมของกษตัริยมหาศาล พราหมณมหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาล 
ไหนจะดีกวากนั ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การยินดีอัญชลีกรรมของกษตัริยมหาศาลพราหมณมหาศาล  
หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา สวนการที่บุรุษมีกําลังเอาหอกอันคมชะโลมน้ํามัน พุงใสกลางอก 
นี้เปนทุกข ฯ  
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     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอท้ังหลาย การท่ีบุคคล 
ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือ 
คฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การท่ีบุรุษมีกําลัง เอาหอกอันคมชะโลมนํ้ามัน พุงใสกลางอก  
นั้นดีกวา ขอน้ันเพราะเหตุไรเพราะเขาจะพงึถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ  
แตผูนั้นเม่ือตายไปไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจยั สวนการท่ี 
บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ ยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล 
 หรือคฤหบดมีหาศาลนั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชนเพื่อทุกขส้ินกาลนาน แก 
บุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การท่ีบุรุษมีกําลังเอาแผนเหล็กแดง 
ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงนาบกายตัว กบัการบริโภคจวีรท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริย 
มหาศาลพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกวากัน ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภคจีวรท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล  
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นีด้ีกวา การท่ีบุรุษมีกําลัง เอาแผนเหล็กแดง 
ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงนาบกายตัว นีเ้ปนทุกข ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอท้ังหลาย การท่ีบุคคล 
ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคจีวรท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณ 
มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การท่ีบุรุษมีกําลัง เอาแผนเหล็กแดง ไฟกาํลัง 
ลุกรุงโรจนโชติชวงนาบกายตัว นี้ดกีวา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือ 
ทุกขปางตายมีขอนั้นเปนเหตุ แตเขาเม่ือตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก 
เพราะขอนั้นเปนปจจยั สวนการที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคจีวรท่ีเขาถวาย 
ดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นั้น ยอมเปนไปเพื่อ 
ความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขส้ินกาลนานแกบุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น  
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญ 
ความขอนั้นเปนไฉนการที่บุรุษมีกําลังเอาขอเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเกี่ยวปากอา  
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ไวแลวกรอกกอนเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเขาในปาก กอนเหล็กแดงนัน้จะพึงไหม 
ริมฝปาก ไหมปาก ไหมล้ิน ไหมคอ ไหมอก ไหมเร่ือยไปถึงไสใหญไสนอย แลวออกทาง 
ทวารเบ้ืองตํ่า กับการบริโภคบิณฑบาตท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณ 
มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลไหนจะดีกวากัน ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภคบิณฑบาตท่ีเขาถวายดวยศรัทธาของกษัตริยมหาศาล  
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นีด้ีกวา การท่ีบุรุษมีกําลัง เอาขอเหล็กแดงไฟกําลัง 
ลุกรุงโรจนโชติชวง เกีย่วปากอาไว แลวกรอกกอนเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเขา 
ในปาก กอนเหล็กแดงนั้นจะพึงไหมริมฝปาก ... แลวออกทางทวารเบ้ืองตํ่า นี้เปนทุกข ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอท้ังหลาย การท่ีบุคคล 
ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคบิณฑบาตท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล  
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การท่ีบุรุษมีกําลัง เอาขอเหล็กแดง 
ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเกี่ยวปากอาไว แลวกรอกกอนเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง 
เขาในปาก กอนเหล็กแดงนัน้จะพึงไหมริมฝปาก ... แลวออกทางทวารเบ้ืองตํ่า นี้ดีกวา ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร เพราะผูนั้นพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุแตผูนัน้เม่ือตายไป  
ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก  เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการที่บุคคลผูทุศีล ฯลฯ  
เปนดังหยากเยือ่ บริโภคบิณฑบาตท่ีเขาถวายดวยศรัทธาของกษัตริยมหาศาล  พราหมณมหาศาล  
หรือคฤหบดีมหาศาลนั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขส้ินกาลนาน  
แกบุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนการที่บุรุษผูมีกําลัง จับท่ีศีรษะ 
หรือท่ีคอ แลวใหนั่งทับนอนทับบนเตียงเหล็กหรือต่ังเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง 
 กับการบริโภคเตียงต่ังท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือ 
คฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกวากัน ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภคเตียงต่ังท่ีเขาถวายดวยศรัทธาของกษัตริยมหาศาล 
 พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นี้ดีกวา สวนการท่ีบุรุษผูมีกําลัง จับท่ีศีรษะหรือท่ีคอ 
แลว ใหนั่งทับหรือนอนทับเตียงหรือต่ังเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง นี้เปนทุกข ฯ  
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     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอท้ังหลาย การท่ีบุคคล 
ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคเตียงต่ังท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล  
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การท่ีบุรุษผูมีกําลัง จับท่ีศีรษะหรือท่ีคอ 
 แลวใหนั่งทับหรือนอนทับเตียงหรือต่ังเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง นั้นดกีวา ขอน้ัน 
เพราะเหตุไรเพราะผูนั้นจะพึงเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ แตผูนั้น 
เม่ือตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการที่บุคคล 
ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภคเตียงต่ังท่ีเขาถวายดวยศรัทธาของกษัตริยมหาศาล พราหมณ 
มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขส้ิน 
กาลนาน แกบุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต  
นรก ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การท่ีบุรุษมีกําลัง จับมัด 
เอาเทาข้ึนเอาหัวลง โยนลงในหมอเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง ผูนั้นถูกไฟเผาเดือด 
ดุจฟองน้ําในหมอเหล็กแดงนั้น บางคร้ังลอยข้ึนขางบน บางคร้ังจมลงขางลาง บางคร้ังลอยไป 
ขวางๆ กับการบริโภควิหารท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือ 
คฤหบดีมหาศาล ไหนจะดีกวากัน ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ การบริโภควิหารท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล  
พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล นีด้ีกวา การท่ีบุรุษมีกําลัง จับมัดเอาเทาข้ึนเอาหัวลง 
 โยนลงในหมอเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง ผูนั้นถูกไฟเผาเดือดดุจฟองน้าํในหมอ 
เหล็กแดงนั้น บางคร้ังลอยข้ึนขางบนบางคร้ังจมลงขางลาง บางคร้ังลอยไปขวางๆ นี้เปนทุกข ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอท้ังหลาย การท่ี 
บุคคลผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภควิหารที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล 
 พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล จะดีอยางไร การท่ีบุรุษมีกําลัง จับเอาเทาข้ึน เอาหวัลง 
 โยนลงในหมอเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง ถูกไฟเผาเดือดดจุฟองน้ํา ในหมอเหล็กแดง 
นั้นบางคร้ังลอยข้ึนขางบน บางคร้ังจมลงขางลาง บางคร้ังลอยไปขวางๆ นี้ดีกวาขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะผูนั้นพึงเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ แตผูนัน้ 
เม่ือตายไป ไมพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะขอนั้นเปนปจจัย สวนการที่บุคคล  
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ผูทุศีล ฯลฯ เปนดังหยากเยื่อ บริโภควิหารท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล พราหมณ 
มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลนั้น ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน เพื่อทุกขตลอด 
กาลนาน แกบุคคลผูทุศีลนั้น และบุคคลผูทุศีลนั้น เม่ือตายไปแลว ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เรา 
ท้ังหลายบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจยัเภสัชบริขาร ของชนเหลาใด ปจจยั 
ของชนเหลานัน้ จักมีผลมาก มีอานิสงสมากและการบรรพชาของเราท้ังหลายจักไมเปนหมัน  
มีผล มีกําไร ดูกรภิกษุท้ังหลายเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล อนึ่ง เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
อยางนี้วา เม่ือพิจารณาเห็นประโยชนตน ควรแททีเดยีวท่ีจะใหประโยชนนั้นสําเร็จดวยความไม 
ประมาทเม่ือพจิารณาเหน็ประโยชนผูอ่ืน กค็วรแททีเดยีวท่ีจะใหประโยชนนั้นสําเร็จดวยความ 
ไมประมาท หรือเม่ือพิจารณาเห็นประโยชนท้ังสอง ก็ควรแททีเดียวท่ีจะใหประโยชนท้ังสองนั้น 
สําเร็จดวยความไมประมาท ฯ 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว และเม่ือกําลังตรัสไวยากรณภาษิต 
นี้อยู โลหิตรอนพุงออกจากปากของภิกษุ ๖๐ รูป (พวกตน)ภกิษุ ๖๐ รูป (พวกกลาง) ลาสิกขา 
 สึกมาเปนคฤหัสถ ดวยกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค ทําไดยาก ขาแต 
พระผูมีพระภาค ทําไดแสนยาก อีก ๖๐ รูป จิตหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                       สุเนตตอนุสาสนีสูตร 
     [๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ศาสดาช่ือวาสุเนตตะเปนเจาลัทธิ ปราศจาก 
ความกําหนัดในกาม ก็สุเนตตศาสดาน้ันมีสาวกอยูหลายรอยคน เธอแสดงธรรมใหสาวกฟง 
 เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลกสาวกเหลาใด เม่ือสุเนตตศาสดากําลังแสดงธรรม 
เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก ไมยังจิตใหเล่ือมใส สาวกเหลานั้น เม่ือตายไป  
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ไดเขาถึงอบาย  ทุคติ วินิบาต นรก สวนสาวกเหลาใด เม่ือสุเนตตศาสดากําลังแสดงธรรม 
เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก ยังจิตใหเล่ือมใส สาวกเหลานั้นเม่ือตายไป  
ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย   เร่ืองเคยมีมาแลว    ศาสดาช่ือวา   มูคปกขะ ฯลฯ ศาสดาช่ือวา 
อรเนมิ ฯลฯ ศาสดาช่ือวากุททาละ ฯลฯ ศาสดาช่ือวาหัตถิปาละ ฯลฯศาสดาช่ือวา 
โชติปาละ ฯลฯ ศาสดาช่ือวาอรกะ เปนเจาลัทธิ ปราศจากความกําหนดัในกาม ก็อรกศาสดานั้น 
 มีสาวกอยูหลายรอยคน เธอแสดงธรรมใหสาวกฟง เพื่อความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก 
 สาวกเหลาใด เม่ืออรกศาสดากําลังแสดงธรรมเพ่ือความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก ไม 
ยังจิตใหเล่ือมใส สาวกเหลานั้น เม่ือตายไป ไดเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสาวก 
เหลาใด เม่ืออรกศาสดากําลังแสดงธรรมเพ่ือความเปนสหายแหงเทวดาช้ันพรหมโลก ยังจิตให 
เล่ือมใส  สาวกเหลานั้น เม่ือตายไป ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ผูใดมีจิตประทุษราย พึงดา 
 พึงบริภาษศาสดาเจาลัทธิท้ัง ๗ นี้ ผูเปนเจาลัทธิ ปราศจากความกําหนดัในกาม มีบริวารหลาย 
รอยคน พรอมดวยหมูสาวก ผูนั้นจะพึงประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมากหรือ ภกิษุท้ังหลาย 
กราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดมีจิตประทษุราย พึงดา พึงบริภาษศาสดาเจาลัทธิท้ัง ๗ นี้  
ผูเปนเจาลัทธิ ปราศจากความกําหนดัในกาม มีบริวารหลายรอยคน พรอมดวยหมูสาวก ผูนั้น 
พึงประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก แตผูใดมีจิตประทุษรายดาบริภาษบุคคลผูสมบูรณดวยทิฐ ิ
คนเดียว ผูนีย้อมประสบกรรมมิใชบุญมากกวานั้นอีก ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเราไม 
กลาวความอดทนเห็นปานนี้ โดยเฉพาะในเพื่อนพรหมจรรยภายนอกจากธรรมวินัยนี้ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลายเพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักไมมีจิตประทุษราย 
ในเพื่อนพรหมจรรยเลย ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙  
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                        อรกานุสาสนีสูตร 
     [๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ศาสดาช่ืออรกะ เปนเจาลัทธิ ปราศจาก 
ความกําหนัดในกาม ก็อรกศาสดานั้นมีสาวกหลายรอยคนเธอแสดงธรรมแกสาวกอยางนี้วา  
ดูกรพราหมณ ชีวิตของมนุษยท้ังหลายนอยนิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก 
 จะพึงถูกตองไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวท่ีเกดิมาแลว 
จะไมตายไมมีดูกรพราหมณ หยาดน้ําคางบนยอดหญา เม่ืออาทิตยข้ึนมา ยอมแหงหายไปไดเร็ว 
ไมตั้งอยูนาน   แมฉันใด  ชีวติของมนุษยท้ังหลาย   เปรียบเหมือนหยาดน้ําคาง  ฉันนัน้ 
เหมือนกนั นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา  
ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวท่ีเกดิแลวจะไมตายไมมี ฯ 
     ดูกรพราหมณ เม่ือฝนตกหนัก หนาเม็ด ฟองน้ํายอมแตกเร็ว ตั้งอยูไมนาน แมฉันใด 
 ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนฟองน้ํา ฉันนั้นเหมือนกัน นดิหนอย รวดเร็ว มีทุกข 
มาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย  
เพราะสัตวท่ีเกดิมาแลวจะไมตายไมมี ฯ 
     ดูกรพราหมณ รอยไมท่ีขีดลงไปในนํ้า ยอมกลับเขาหากันเร็ว ไมตั้งอยูนาน แมฉันใด  
ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนรอยไมท่ีขีดลงไปในนํ้าฉันนัน้เหมือนกัน ... ฯ 
     ดูกรพราหมณ แมน้ําไหลลงจากภูเขา ไหลไปไกล กระแสเช่ียว  พดัไปซ่ึงส่ิงท่ีพอจะพัด 
ไปได ไมมีระยะเวลาหรือช่ัวครูท่ีมันจะหยุด แตท่ีแทแมน้ํานั้นมีแตไหลเร่ือยไปถายเดียว แม 
ฉันใด ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําท่ีไหลลงจากภูเขา ฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ 
     ดูกรพราหมณ บุรุษมีกําลัง อมกอนเขฬะไวท่ีปลายล้ิน แลวพึงถมไปโดยงายดาย 
 แมฉันใด ชีวติของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนกอนเขฬะฉันนั้นเหมือนกัน ... ฯ 
     ดูกรพราหมณ ช้ินเนื้อท่ีใสไวในกะทะเหล็ก ไฟเผาตลอดท้ังวัน ยอมจะยอยยับไป 
รวดเร็ว ไมตั้งอยูนาน แมฉันใด ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนช้ินเนื้อ ฉันนัน้ 
เหมือนกนั ... ฯ 
     ดูกรพราหมณ แมโคท่ีจะถูกเชือด ท่ีเขานําไปสูท่ีฆา ยอมกาวเทาเดินไปใกลท่ีฆา  
ใกลความตาย แมฉันใด ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนแมโคท่ีจะถูกเชือด ฉันนั้น  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 108 
เหมือนกนั นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา 
 ควรกระทํากศุล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวท่ีเกิดมาแลวจะไมตายไมมี ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็โดยสมัยนั้น มนษุยท้ังหลายมีอายุประมาณ๖๐,๐๐๐ ป เด็กหญิง 
มีอายุ ๕๐๐ ป จึงควรแกการมีสามี ก็โดยสมัยนั้น มนุษยท้ังหลายมีอาพาธ ๖ อยางเทานั้น คือ  
เย็น  รอน  หิว  ระหาย   ปวดอุจจาระ  ปวดปสสาวะ   ดูกรภิกษุท้ังหลาย   อรกศาสดาน้ัน  
เม่ือมนุษยท้ังหลายมีอายยุืนตั้งอยูนาน มีอาพาธนอยอยางนี้ จักแสดงธรรมใหสาวกฟงอยางนี้วา  
ดูกรพราหมณชีวิตของมนุษยท้ังหลายนอย นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคน 
มาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรยเพราะสัตวท่ีเกดิ 
มาแลวจะไมตายไมมี ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในปจจุบันนี้ เมื่อจะกลาวโดยชอบ ก็พึงกลาววา ชีวิตของมนุษย 
ท้ังหลายนอย นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา 
 ควรกระทํากศุล ควรประพฤติพรหมจรรยเพราะสัตวท่ีเกิดมาแลวจะไมตายไมมี ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ในปจจุบันนี้ คนท่ีมีอายุอยูไดนาน ก็เพยีงรอยปหรือนอยกวานั้นบาง เกนิกวาบาง 
 ก็คนท่ีมีอายุอยูถึงรอยป ยอมอยูครบ ๓๐๐ ฤดู คือ ฤดูหนาว ๑๐๐ ฤดูรอน ๑๐๐ ฤดูฝน ๑๐๐ 
คนท่ีมีอายุอยูถึง ๓๐๐ ฤดู ยอมอยูครบ ๑,๒๐๐ เดือน คือ ฤดูหนาว ๔๐๐ เดือน ฤดูรอน ๔๐๐ 
 เดือน ฤดูฝน ๔๐๐ เดือน คนท่ีมีอายุอยูถึง ๑,๒๐๐ เดือน ยอมอยูครบ ๒,๔๐๐ กึ่งเดอืน คือ  
ฤดูหนาว ๘๐๐ กึ่งเดือน ฤดูรอน ๘๐๐ กึ่งเดอืนฤดูฝน ๘๐๐ กึ่งเดือน คนท่ีมีอายุอยูครบ 
 ๒,๔๐๐ กึ่งเดอืน ยอมอยูครบ ๓๖,๐๐๐ราตรี คือ ฤดูหนาว ๑,๒๐๐ ราตรี ฤดูรอน ๑,๒๐๐ ราตรี  
ฤดูฝน ๑,๒๐๐ ราตรีคนท่ีมีอายุอยูถึง ๓๖,๐๐๐ ราตรี ยอมบริโภคอาหาร ๗๒,๐๐๐ เวลา คือ 
 ฤดูหนาว๒๔,๐๐๐ เวลา ฤดูรอน ๒๔,๐๐๐ เวลา ฤดูฝน ๒๔,๐๐๐ เวลา พรอมๆ กับดื่มนม 
มารดาและอันตรายแหงการบริโภคอาหาร ใน ๒ ประการนั้น อันตรายแหงการบริโภคอาหาร  
มีดังนี้ คือ คนโกรธยอมไมบริโภคอาหาร คนมีทุกขก็ไมบริโภคอาหาร คนปวยไขก็ไมบริโภค 
อาหาร คนรักษาอุโบสถก็ไมบริโภคอาหาร เพราะไมไดอาหารจึงไมบริโภคอาหาร ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
เราไดกําหนดอายุ ประมาณแหงอายุ ฤดู ป เดือน กึ่งเดือน ราตรี วัน การบริโภคอาหาร  
และอันตรายแหงการบริโภคอาหาร ของมนุษยผูมีอายุรอยป ดวยประการดังนี้แลว ดกูรภิกษุ  
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ท้ังหลายกิจใดที่ศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ผูอนุเคราะหเอ้ือเอ็นด ูพึงกระทําแกสาวก 
 กิจนั้นเรากระทําแลวแกเธอท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย นั่นโคนไม นัน่เรือนวาง ขอเธอ 
ท้ังหลายจงเพงพินิจ อยาประมาท อยาตองเปนผูเดือดรอนใจในภายหลังเลย นี้คืออนศุาสนีของ 
เราสําหรับเธอท้ังหลาย ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบมหาวรรคท่ี ๒ 
                       ___________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. หิริสูตร                          ๒. สุริยสูตร   
๓. นครสูตร                          ๔. ธัมมัญูสูตร   
๕. ปาริฉัตตกสูตร                  ๖. สักกัจจสูตร   
๗. ภาวนาสูตร                  ๘. อัคคิขันธูปมสูตร   
๙. สุเนตตอนสุาสนีสูตร          ๑๐. อรกานสุาสนีสูตร 
                       ___________  
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                         วินัยวรรคท่ี ๓ 
     [๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนวินัยธรได ธรรม ๗ 
 ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ 
 เปนผูมีศีลสํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภยัในโทษ 
เพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ มีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดย 
ไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาณ ๔ อันมีในจิตยิง่ เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจง 
ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง  
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปน 
วินัยธรได ฯ 
     [๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนวินัยธรได ธรรม ๗  
ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑  
จําปาติโมกขท้ังสองไดแมนยาํโดยพิสดารจาํแนกดีแลว ขยายดแีลว วินิจฉัยดีแลว ท้ังโดย 
สูตรและโดยอนุพยัญชนะ ๑มีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔  
อันมีในจิตยิ่งเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจบัุน ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขา 
ถึงอยู ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปนวินยัธรได ฯ 
     [๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนวินัยธรได ธรรม ๗  
ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑  
หนักอยูในพระวินยัไมงอนแงน ๑ มีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึง 
ฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ 
 เขาถึงอยู ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล เปนวนิัยธรได ฯ  
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     [๗๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนวินัยธรได ธรรม ๗  
ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจัก อาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑  
ยอมระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอม 
ระลึกชาติกอนไดเปนอันมากพรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ๑ ยอมเห็นหมู 
สัตวท่ีกําลังจุตกิําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย 
ทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ ๑ทําใหแจง 
ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗  
ประการนี้แล เปนวินยัธรได ฯ 
     [๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนพระวนิัยธรงาม 
 ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัตหินัก ๑  
เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ มีปรกติไดตามความปรารถนา ฯลฯ  
เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจบัุน ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปนวินยัธรงาม ฯ 
     [๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนวินัยธรงาม ธรรม ๗  
ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑  
จําปาติโมกขท้ังสองไดแมนยาํโดยพิสดารจาํแนกดีแลว ขยายดแีลว วินิจฉัยดีแลว ท้ังโดย 
สูตรและโดยอนุพยัญชนะ ๑มีปรกติไดตามความปรารถนา ฯลฯ เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ 
 ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวย 
ธรรม ๗ ประการน้ีแล เปนพระวนิัยธรงาม ฯ 
     [๗๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนพระวนิัยธรงาม  
ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัต ิ
หนัก ๑ หนกัอยูในพระวินัย ไมงอนแงน ๑ มีปรกติไดตามความปรารถนา ฯลฯ เปนเคร่ืองอยู 
เปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล เปนพระวินยัธรงาม ฯ 
     [๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ เปนพระวนิัยธรงาม 
 ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติ  
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หนัก ๑ ยอมระลึกถึงชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ  
ยอมระลึกชาตกิอนไดเปนอันมาก  พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ๑ ยอม 
เห็นหมูสัตวท่ีกําลังจตุิกําลังอุปบัติ ฯลฯ ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวท่ีกําลังจุต ิกําลังอุปบัติ เลว  
ประณีตมีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดด ีตกยาก ดวยประการฉะน้ี ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโต 
วิมุติ ปญญาวมุิติ ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการน้ีแล  
เปนพระวินยัธรงาม ฯ 
     [๘๐] คร้ังนั้นแล ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว  
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส 
 ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดสดับแลว จะพึงเปน 
ผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี เธอพึงรูธรรมเหลาใดแลวา ธรรมเหลานี้ไมเปนไป 
เพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพือ่ความรูยิ่ง เพือ่ตรัสรู  
เพื่อนิพพาน โดยสวนเดยีว เธอพึงทรงธรรมเหลานั้นไวโดยสวนหนึ่งวา นี้ไมใชธรรม นี้ 
ไมใชวนิัย นี้ไมเปนคําส่ังสอนของศาสดา อนึ่ง เธอพึงรูธรรมเหลาใดแลวา ธรรมเหลานี้ 
เปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย  เพื่อคลายกําหนัด  เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อ 
นิพพาน โดยสวนเดยีว เธอพงึทรงจําธรรมเหลานี้ไวโดยสวนหนึ่งวา นี้เปนธรรมนี้เปนวินยั  
นี้เปนคําส่ังสอนของศาสดา ฯ 
     [๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมสําหรับระงับอธิกรณ ๗ ประการน้ี เพื่อสงบระงับ 
อธิกรณท่ีเกิดแลวๆ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน คือ สงฆพึงใหสัมมุขาวนิัย (สําหรับระงับ 
ตอหนา) ๑ พึงใหสติวนิัย (สําหรับพระอรหันตผูมีสติไพบูลย) ๑ พึงใหอมูฬหวินยั (สําหรับ 
ภิกษุบา) ๑ ปฏิญญาตกรณะ (ใหทําการปรับโทษตามคําปฏิญาณ) ๑ เยภยุยสิกา (ปรับโทษถือขาง 
มากเปนประมาณ) ๑ ตัสสปาปยสิกา (ปรับโทษสมกับความผิดแกภิกษจุําเลยนั้น) ๑ติณวัตถารกะ  
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 (ตัดสินทํานองกลบหญา คือ ทําการประนีประนอม) ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมสําหรับระงับ 
อธิกรณ ๗ ประการน้ีแล เพื่อสงบระงับอธิกรณท่ีเกดิแลวๆ ฯ 
                        จบวินยัวรรคท่ี ๓ 
                 พระสูตรท่ีไมสงเคราะหเขาในวรรค 
     [๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ช่ือวาเปนภิกษ ุเพราะทําลายธรรม ๗ ประการธรรม ๗  
ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วจิิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑  ราคะ ๑ โทสะ ๑ 
 โมหะ ๑ มานะ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ช่ือวาเปนภกิษุเพราะทําลายธรรม ๗ ประการน้ีแล 
     [๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ช่ือวาเปนสมณะ เพราะสงบธรรม ๗ ประการ  ช่ือวาเปน 
พราหมณ เพราะลอยธรรม ๗ ประการ ช่ือวาเปนโสตถิกะ (สวัสด)ี เพราะเปนผูไมรอยรัดธรรม ๗  
ประการ ช่ือวาเปนนหาตกะ เพราะอาบธรรม ๗ประการ ช่ือวาเปนเวทคู เพราะรูชัดธรรม ๗  
ประการ ช่ือวาเปนอรหันต เพราะเปนผูไกลธรรม ๗ ประการ ธรรม ๗ ประการเปนไฉน 
 คือ สักกายทิฏฐิ ๑วิจกิิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ มานะ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ช่ือวาเปนอรหันต เพราะเปนผูไกลธรรม ๗ ประการน้ีแล ฯ 
     [๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสัทธรรม ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ อสัตบุรุษ 
เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีสุตะนอย ๑เปนผูเกียจคราน ๑ มีสติ 
หลงลืม ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายอสัทธรรม ๗ ประการน้ีแล ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 สัทธรรม ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน คือ สัตบุรุษเปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑  
เปนพหูสูต ๑ปรารภความเพียร ๑ มีสติ ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัทธรรม ๗ ประการ 
นี้แล ฯ 
     [๘๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ  เปนผูควรของ 
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  
๗ จําพวกเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง มีความ  
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สําคัญวาไมเท่ียง ตระหนักชัดวาไมเท่ียงในจักษุ นอมไปดวยใจ หยั่งลงดวยปญญา ติดตอ 
สมํ่าเสมอไมขาดสายเธอกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู นี้บุคคลท่ี ๑ เปนผูควรของ 
คํานับ ... เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง มีความสําคัญวาไมเท่ียง  
ตระหนกัชัดวาไมเท่ียงในจักษุ นอมไปดวยใจ หยั่งลงดวยปญญา ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย 
 บุคคลนั้นมีการส้ินอาสวะและการส้ินชีวิตไมกอนไมหลังกัน นี้เปนบุคคลท่ี ๒ เปนผูควรของ 
คํานับ ... 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง ...ติดตอสมํ่าเสมอ 
ไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนอันตราปรินิพพายี เพราะส้ินโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นีเ้ปนบุคคลท่ี ๓  
เปนผูควรของคํานับ ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง ...ติดตอสมํ่าเสมอ 
ไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนอุปหัจจปรินพิพายี เพราะส้ินโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นีเ้ปนบุคคลท่ี ๔  
เปนผูควรของคํานับ ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง ...ติดตอสมํ่าเสมอ 
ไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนอสังขารปรินิพพายี เพราะส้ินโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลท่ี ๕ 
 เปนผูควรของคํานับ ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง ...ติดตอสมํ่าเสมอ 
ไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนสสังขารปรินิพพายี เพราะส้ินโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นี้เปนบุคคลท่ี ๖  
เปนผูควรของคํานับ ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง ...ติดตอสมํ่าเสมอ 
ไมขาดสาย บุคคลนั้นเปนอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะส้ินโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นี้เปน 
บุคคลท่ี ๗ เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
บุคคล ๗ จําพวกนีแ้ล เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ  
เปนผูควรทําอัญชลีเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ  
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     [๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ ...ไมมีนาบุญอ่ืน 
ยิ่งกวา ๗ จําพวกเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณาเห็นวาเปนทุกข 
ในจักษุ ... พจิารณาเห็นวาเปนอนัตตาในจกัษุ ...พิจารณาเห็นความส้ินไปในจักษุ ... พจิารณา 
เห็นความเส่ือมไปในจกัษุ ... พิจารณาเห็นความคลายไปในจักษุ ... พจิารณาเห็นความดับในจกัษุ ...  
พิจารณาเห็นความสละคืนในจักษุ ... พิจารณาเห็นวาไมเท่ียง พิจารณาเห็นวาเปนทุกข พิจารณา 
เห็นวาเปนอนตัตา ... พิจารณาเหน็ความส้ินไป ... พิจารณาเหน็ความเส่ือมไป ...พิจารณาเห็น 
ความคลายไป พิจารณาเห็นความดับ ... พจิารณาเห็นความสละคืนในหู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
 ในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณในจักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ  
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณมโนวิญญาณ ในจักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส  
กายสัมผัสมโนสัมผัส ในจักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา 
 ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนาในรูปสัญญา สัททสัญญา  
คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญาในรูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา  
คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธรรมสัญเจตนา ในรูปตัณหา สัททตัณหา 
 คันธตัณหา รสตัณหาโผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา ในรูปวิตก สัททวติก คันธวิตก รสวิตก 
โผฏฐัพพวิตก ธรรมวิตก ในรูปวิจาร สัททวิจาร คันธวจิาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธรรมวิจาร  
ในรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ ฯ 
     [๘๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการ อันภกิษุพงึเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๗ ประการ 
เปนไฉน คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการ 
นี้ อันภกิษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ 
     [๘๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการ ภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๗ ประการ 
เปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑อาทีนวสัญญา ๑ ปหาน 
สัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ภิกษพุึงเจริญ 
เพื่อรูยิ่งราคะ ฯ 
     [๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการ ภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๗ ประการ 
เปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑  
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 อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการ 
นี้ ภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ฯ 
     [๙๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ภิกษุพึงเจริญเพ่ือกําหนดรูราคะ ฯลฯ  
เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละ เพื่อความส้ินไป เพื่อความเส่ือมไปเพื่อความคลายไป เพื่อ 
ความดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืนราคะ ธรรม ๗ ประการอันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพือ่ 
กําหนดรู เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละ เพือ่ความส้ินไป เพื่อความเส่ือมไป เพื่อความคลายไป  
เพื่อความดับ เพื่อสละเพ่ือสละคืนโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา  
มัจฉริยะมายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ธรรม ๗ ประการน้ี อันภกิษพุึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง ... เพื่อสละคืนโทสะ ... ฯ 
                         จบสัตตกนิบาต 
                     _____________  
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                      อัฏฐกนิบาต ปณณาสก 
                        เมตตาวรรคท่ี ๑ 
                          เมตตสูตร 
     [๙๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯ 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
เม่ือเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแลวโดยเอ้ือเฟอ เจริญแลว ทําใหมากแลว กระทําใหเปน 
ดุจยาน กระทําใหเปนท่ีตั้ง หม่ันเจริญเนืองๆ ส่ังสมไวโดยรอบ ปรารภดวยดี พึงหวงัได 
อานิสงส ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน คือหลับก็เปนสุข ๑ ตื่นก็เปนสุข ๑ไมฝนเห็น 
ส่ิงลามก ๑ เปนท่ีรักของมนษุย ๑ เปนท่ีรักของอมนุษย ๑ เทวดายอมรักษา ๑ ไฟ ยาพษิ  
หรือศาตราไมกลํ้ากลายผูนั้น ๑ เม่ือแทงตลอดคุณธรรมท่ีสูงข้ึนไปยังไมได ยอมไปบังเกิดใน 
พรหมโลก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแลวโดยเอ้ือเฟอ เจริญแลว 
 ทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนท่ีตั้ง หม่ันเจริญเนอืงๆ ส่ังสมไวโดยรอบ 
 ปรารภดวยดี พึงหวังไดอานสิงส ๘ ประการนี้ ฯ 
         ก็ผูใดมีสติม่ันคง เจริญเมตตาอันหาประมาณมิได สังโยชน 
         ของผูนั้น ผูเห็นธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงอุปธิกิเลส ยอมเบาบาง 
         หากวาเขาไมมีจิตคิดประทุษรายสัตวแมสักตัวเดยีว เจริญ 
         เมตตาจติอยู เพราะเจริญเมตตาจิตนัน้ ยอมเปนกุศล เขา 
         มีใจอนุเคราะหหมูสัตวท้ังปวงเปนผูประเสริฐ กระทําบุญมาก 
         พระราชาผูประกอบดวยธรรมเชนกับฤาษี ชํานะแผนดิน  
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         อันประกอบดวยหมูสัตว เจริญรอยตามกัน บูชายัญเหลาใด 
         คือ สัสสเมธ ความทรงพระปรีชาในการบํารุงพืชพันธ 
         ธัญญาหาร ปุริสเมธ ทรงพระปรีชาในการเกล้ียกลอม 
         ประชาชน สัมมาปาสะ มีพระอัธยาศัยดุจบวงคลองน้ําใจ 
         ประชาชน วาชเปยยะ มีพระวาจาเปนท่ีดูดดื่มน้ําใจคน 
         ซ่ึงมีผลคือทําใหนครไมตองมีล่ิมกลอน มหายัญเหลานั้น 
         ท้ังหมด ยังไมเทียบเทาสวนท่ี ๑๖ แหงเมตตาจิตท่ีบุคคล 
         เจริญดีแลว ดุจกลุมดวงดาวท้ังหมด ไมเทียบเทาแสงจันทร 
         ฉะนั้น ผูใดมีเมตตาจติในสรรพสัตว ไมฆา (สัตว) เอง 
         ไมใชใหผูอ่ืนฆา ไมชนะเอง ไมใชใหผูอ่ืนชนะ ผูนัน้ 
         ยอมไมมีเวรกับใครๆ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          ปญญาสูตร 
     [๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุ ๘ ประการ ปจจัย ๘ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อได 
ปญญาอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความงอกงามไพบูลย เจริญ บริบูรณ แหง 
ปญญาท่ีไดแลว ๘ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ อาศัยพระศาสดา 
 หรือเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งผูตั้งอยูในฐานะครู ซ่ึงเปนท่ีเขาไปต้ังความละอาย ความ 
เกรงกลัว ความรักและความเคารพไวอยางแรงกลา ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีเ้ปนเหตุเปนปจจัย 
ขอท่ี ๑ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว 
     เธออาศัยพระศาสดา หรือเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่ง ผูตั้งอยูในฐานะครู ซ่ึงเปนท่ี 
เขาไปต้ังความละอาย ความเกรงกลัว ความรัก และความเคารพไวอยางแรงกลานั้นแลว เธอ 
เขาไปหาแลวไตถาม สอบถามเปนคร้ังคราววาขาแตทานผูเจริญ ภาษตินี้เปนอยางไร เนื้อความ 
แหงภาษิตนีเ้ปนอยางไร ทานเหลานั้นยอมเปดเผยขอท่ียังไมไดเปดเผย ทําใหแจงขอท่ียังไมได  
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ทําใหแจง และบรรเทาความสงสัยในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความสงสัยหลายประการแกเธอ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี ๒ ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหง 
ปญญาท่ีไดแลว ฯ 
     เธอฟงธรรมนั้นแลว ยอมยังความสงบ ๒ อยาง คือ ความสงบกายและความสงบจิต  
ใหถึงพรอม ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจยัขอท่ี ๓ ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา ฯลฯ 
 เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
     เธอเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรมีปรกติเหน็ภัย 
ในโทษแมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายดูกรภกิษุท้ังหลาย นีเ้ปนเหตุ 
เปนปจจยัขอท่ี ๔ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯเพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
     เธอเปนพหสููต ทรงจําสุตะ ส่ังสมสุตะ เปนผูไดยนิไดฟงมากทรงจําไว คลองปาก 
 ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรมท้ังหลายอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามใน 
ท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจยัขอท่ี ๕ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหง 
ปญญาท่ีไดแลว ฯ 
     เธอยอมปรารภความเพยีรเพ่ือละอกุศลธรรม เพื่อความพรอมมูลแหงกุศลธรรม เปนผู 
มีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจยั 
ขอท่ี ๖ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว ฯ 
     อนึ่ง เธอเขาประชุมสงฆ ไมพูดเร่ืองตางๆ ไมพูดเร่ืองไมเปนประโยชน  ยอมแสดง 
ธรรมเองบาง ยอมเช้ือเชิญผูอ่ืนใหแสดงบาง ยอมไมดหูม่ินการนิ่งอยางพระอริยเจา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย นี้เปนเหตุเปนปจจยัขอท่ี ๗ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ เพื่อความบริบูรณแหง 
ปญญาท่ีไดแลว ฯ 
     อนึ่ง เธอพิจารณาเหน็ความเกิดข้ึนและความเส่ือมในอุปาทานขันธ ๕ วา รูปเปนดงันี้  
ความเกิดข้ึนแหงรูปเปนดังนี ้ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปนดังนี้ ... สัญญาเปนดังนี้ ...  
สังขารท้ังหลายเปนดังนี้ ... วญิญาณเปนดังน้ี ความเกดิข้ึนแหงวิญญาณเปนดังนี้ ความดับแหง 
วิญญาณเปนดงันี้ ดูกรภิกษุท้ังหลายน้ีเปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี ๘ ยอมเปนไปเพื่อไดปญญาอัน 
เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพือ่ความงอกงาม ไพบูลย เจริญ บริบูรณแหงปญญา 
ท่ีไดแลว ฯ  
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     เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุนี้  อาศัยพระศาสดา 
หรือเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่ง ผูตั้งอยูในฐานะครู ซ่ึงเปนท่ีเขาไปต้ังความละอาย ความ 
เกรงกลัว ความรัก และความเคารพไวอยางแรงกลาทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูส่ิงท่ีควรรู ยอม 
เห็นส่ิงท่ีควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ความเคารพ ความสรรเสริญ 
 เพื่อการบําเพญ็สมณธรรมเพ่ือความเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกัน ฯ 
     อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุนี้ อาศัยพระ 
ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึง่ ผูตั้งอยูในฐานะครู ซ่ึงเปนท่ีเขาไปต้ังความละอาย 
 ความเกรงกลัว ความรัก และความเคารพไวอยางแรงกลาทานไดเขาไปหาแลวไตถาม สอบถาม 
เปนคร้ังคราววา ทานผูเจริญ ภาษิตนีเ้ปนอยางไร เนื้อความแหงภาษิตนี้เปนอยางไร ทาน 
เหลานั้นยอมเปดเผยขอท่ียังไมเปดเผย ยอมทําใหแจงขอท่ียังไมทําใหแจง และยอมบรรเทา 
ความสงสัยในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความสงสัยหลายประการ แกภกิษนุั้น ทานผูมีอายุผูนี้  
ยอมรูส่ิงท่ีควรรู ยอมเห็นส่ิงท่ีควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ...เพื่อ 
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนั ฯ 
     อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุผูนี้ ไดฟงธรรม 
แลว ยอมยังความสงบ ๒ อยาง คือ ความสงบกายและความสงบจิตใหถึงพรอม ทานผูมีอายุ 
ผูนี้ ยอมรูส่ิงท่ีควรรู ยอมเหน็ส่ิงท่ีควรเหน็เปนแนแท แมธรรมขอนี้ ก็เปนไปเพื่อความรัก ... 
 เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกัน ฯ 
     อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุผูนี้ เปนผูมีศีล ...  
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมรูส่ิงท่ีควรรู ยอมเหน็ส่ิงท่ีควรเห็น 
 เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ... เพื่อความเปนน้ําหน่ึงใจเดยีวกัน ฯ 
     อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุผูนี้ เปนพหสููต ... 
 แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ทานผูมีอายุนี้ ยอมรูส่ิงท่ีควรรู ยอมเห็นส่ิงท่ีควรเห็น เปนแนแท  
แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ... เพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนั ฯ 
     อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุผูนี้ ปรารภ 
ความเพยีร ... ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย ทานผูมีอายุผูนี้ยอมรูส่ิงท่ีควรรู ยอม 
เห็นส่ิงท่ีควรเห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ... เพื่อความเปนน้ําหนึ่ง 
ใจเดยีวกัน ฯ  
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     อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุผูนี้เขาประชุม 
สงฆ ... ไมดูหม่ินความนิ่งอยางพระอริยเจา ทานผูมีอายผูุนี้ ยอมรูส่ิงท่ีควรรู ยอมเหน็ส่ิงท่ีควร 
เห็น เปนแนแท แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพื่อความรัก ...เพือ่ความเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกนั ฯ 
     อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุผูนี้ ยอมพจิารณา 
เห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕ ... ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้ ทานผู 
มีอายุผูนี้ ยอมรูส่ิงท่ีควรรู ยอมเห็นส่ิงท่ีควรเห็นเปนแนแท แมธรรมขอนี้กย็อมเปนไปเพื่อ 
ความรัก ความเคารพ ความสรรเสริญเพื่อการบําเพ็ญสมณธรรม เพื่อความเปนน้ําหนึง่ใจเดยีวกัน 
 ดูกรภกิษุท้ังหลายเหตุ ๘ ประการ ปจจยั ๘ ประการนี้แล ยอมเปนไป เพือ่ไดปญญาอันเปน 
เบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมได เพื่อความงอกงาม ไพบูลย เจริญ บริบูรณแหงปญญาท่ีได 
แลว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                         อัปปยสูตรท่ี ๑ 
     [๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมไมเปนท่ีรัก ไม 
เปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย ธรรม ๘ ประการเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้เปนผูสรรเสริญผูไมเปนท่ีรัก ๑ ติเตียนผูเปน 
ท่ีรัก ๑ มุงลาภ ๑ มุงสักการะ ๑ไมมีความละอาย ๑ ไมมีความเกรงกลัว ๑ มีความปรารถนา 
ลามก ๑ มีความเห็นผิด ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนีแ้ล ยอม 
ไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ  
และเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เปนผูไมสรรเสริญผูท่ีไมเปนท่ีรัก ๑ ไมติเตียนผูไมเปนท่ีรัก ๑ ไมมุงลาภ ๑ ไม 
มุงสักการะ ๑ มีความละอาย ๑ มีความเกรงกลัว ๑ มักนอย ๑ มีความเห็นชอบ ๑ ดูกรภิกษุ  
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ท้ังหลาย ภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และ 
เปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                         อัปปยสูตรท่ี ๒ 
     [๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมไมเปนท่ีรัก ไม 
เปนท่ีพอใจ ไมเปนท่ีเคารพ และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย ธรรม ๘ ประการ 
เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้เปนผูมุงลาภ ๑ มุงสักการะ ๑ มุงความมี 
ช่ือเสียง ๑ ไมรูจักกาล ๑ ไมรูจักประมาณ ๑ ไมสะอาด ๑ ชอบพูดมาก ๑ มักดาบริภาษ 
เพื่อนพรหมจรรย ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนีแ้ล ยอมไมเปน 
ท่ีรัก ฯลฯ และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวย 
ธรรม ๘ ประการ ยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนท่ีเคารพ และเปนท่ีสรรเสริญของเพื่อน 
พรหมจรรย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายภกิษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมุง 
ลาภ ๑ ไมเปนผูมุงสักการะ ๑ ไมเปนผูมุงความมีช่ือเสียง ๑ เปนผูรูจักกาล ๑ เปนผูรูจัก 
ประมาณ ๑ เปนคนสะอาด ๑ ไมชอบพูดมาก ๑ ไมดาบริภาษเพ่ือนพรหมจรรย ๑ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมเปนท่ีรัก ฯลฯ และเปนท่ีสรรเสริญของ 
เพื่อนพรหมจรรย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                         โลกธรรมสูตร 
     [๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โลกธรรม ๘ ประการนี้ ยอมหมุนไปตามโลกและโลกยอมหมุน 
ไปตามโลกธรรม ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน คือ ลาภ ๑ความเส่ือมลาภ ๑ ยศ ๑  
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 ความเส่ือมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑  สุข ๑ ทุกข ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย โลกธรรม ๘  
ประการนี้แล ยอมหมุนไปตามโลกและโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการนี้ ฯ 
         ธรรมในหมูมนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ๑ ความเส่ือมลาภ ๑ 
         ยศ ๑ ความเส่ือมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ 
         ทุกข ๑ เปนสภาพไมเท่ียง ไมแนนอน มีความแปรปรวน 
         เปนธรรมดา แตทานผูเปนนักปราชญ มีสติ ทราบธรรม 
         เหลานั้นแลว พิจารณาเห็นวามีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
         ธรรมอันนาปรารถนา ยอมย่ํายีจิตของทานไมได ทานยอม 
         ไมยินรายตออนิฏฐารมณ ทานขจดัความยินดีและความยินราย 
         เสียไดจนไมเหลืออยู อนึ่ง ทานทราบทางนิพพานอัน 
         ปราศจากธุลี ไมมีความเศราโศก เปนผูถึงฝงแหงภพ 
         ยอมทราบไดอยางถูกตอง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                         โลกวิปตติสูตร 
     [๙๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย โลกธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมหมุนไปตามโลก และโลกยอม 
หมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉนคือ ลาภ ๑ ความเส่ือมลาภ ๑ ยศ ๑  
ความเส่ือมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑สุข ๑ ทุกข ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โลกธรรม ๘  
ประการนี้แล ยอมหมุนไปตามโลก และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม ๘ ประการน้ี ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลายลาภกด็ี ความเส่ือมลาภก็ดี  ยศก็ด ี  ความเส่ือมยศก็ดี  นินทากด็ี  สรรเสริญก็ดี  สุข 
ก็ดี ทุกขกด็ี ยอมเกิดข้ึนแกปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมเกิดข้ึนแมแกอริยสาวกผูไดสดบั ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ในขอนี้จะมีอะไรแปลกกัน มีอะไรผิดกัน มีอะไรเปนขอแตกตางกนั ระหวาง 
อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ ฯ 
     ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมี 
พระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่งอาศัย ขาแตพระองค  
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ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเน้ือความแหงภาษิตนี้แจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษ ุ
ท้ังหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาอยางนัน้ เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี  
เราจักกลาว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ 
ท้ังหลาย ลาภยอมเกิดข้ึนแกปุถุชนผูไมไดสดับเขาไมตระหนกัชัด ไมทราบชัดตามความ 
เปนจริงวา ลาภน้ีเกิดข้ึนแลวแกเรากแ็ตวาลาภนั้นเปนของไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปร 
ปรวนเปนธรรมดา ความเส่ือมลาภ ... ยศ ... ความเส่ือมยศ ... นินทา ... สรรเสริญ ... สุข ... 
 ทุกขยอมเกดิข้ึนแกปุถุชนผูไมไดสดับ เขาไมตระหนักชัด ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา  
ทุกขนี้เกดิข้ึนแลวแกเรา กแ็ตวา ทุกขนัน้ไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
แมลาภยอมครอบงําจิตของเขาได แมความเส่ือมลาภ ...แมยศ ... แมความเส่ือมยศ ... แมนินทา ...  
แมสรรเสริญ ... แมสุข ... แมทุกขยอมครอบงําจิตของเขาได เขายอมยินดีลาภท่ีเกดิข้ึนแลว 
 ยอมยินรายในความเส่ือมลาภ ยอมยินดยีศท่ีเกิดข้ึน ยอมยินรายในความเส่ือมยศ ยอมยินด ี
สรรเสริญท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมยินรายในนนิทา ยอมยินดีสุขท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมยินรายในทุกข 
เขาประกอบดวยความยนิดียนิรายอยางนี้ ยอมไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ  
ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ไมพนไปจากทุกข ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภยอมเกิดแกอริยสาวกผูไดสดับ อริยสาวกน้ัน ยอมตระหนักชัด  
ทราบชัดตามความเปนจริงวา ลาภเกิดข้ึนแลวแกเรา ก็แตวา  ลาภน้ันไมเท่ียง เปนทุกข  
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ความเส่ือมลาภ ... ยศ ...ความเส่ือมยศ ... นินทา ... สรรเสริญ ...  
สุข ... ทุกขยอมเกิดข้ึนแกอริยสาวกผูไดสดบั อริยสาวกน้ันยอมตระหนกัชัด ทราบชัดตามความ 
จริงวา ทุกขนีเ้กิดข้ึนแลวแกเรา ก็แตวา ทุกขนั้นไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดาแมลาภยอมครอบงําจิตของทานไมได แมความเส่ือมลาภ ... แมยศ ... แมความเส่ือมยศ ... 
 แมนินทา ... แมสรรเสริญ ... แมสุข ... แมทุกขยอมครอบงําจิตของทานไมได ทานยอมไมยินดีลาภท่ี 
เกิดข้ึนแลว ไมยินรายในความเส่ือมลาภไมยินดยีศท่ีเกดิข้ึนแลว ไมยินรายในความเส่ือมยศ ไม 
ยินดีความสรรเสริญท่ีเกิดข้ึนแลว ไมยินรายในนินทา ไมยนิดีสุขท่ีเกิดข้ึนแลว ไมยินรายใน 
ทุกขทานละความยินดียนิรายไดแลวเดด็ขาดอยางนี้ ยอมพนไปจากชาติ ชรา มรณะโสกะ   
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ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เรากลาววา ยอมพนไปจากทุกข  ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้แลเปนความแปลกกัน ผิดกัน แตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ ฯ 
         ธรรมในหมูมนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ๑ ความเส่ือมลาภ ๑ 
         ยศ ๑ ความเส่ือมยศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑ 
         เปนสภาพไมเท่ียง ไมแนนอน มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
         แตทานผูเปนนักปราชญ มีสติ ทราบธรรมเหลานั้นแลว 
         พิจารณาเห็นวา มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ธรรมอันนา 
         ปรารถนา ยอมย่ํายีจิตของทานไมได ทานยอมไมยนิรายตอ 
         อนิฏฐารมณ ทานขจดัความยินดีและยินรายเสียไดจนไมเหลืออยู  
          อนึ่ง ทานทราบทางนพิพานอันปราศจากธุลี ไมมีความเศราโศก 
          เปนผูถึงฝงแหงภพ ยอมทราบไดอยางถูกตอง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                         เทวทัตตสูตร 
     [๙๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏใกลพระนครราชคฤห เม่ือ 
พระเทวทัตตหลีกไปแลวไมนานนัก ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงปรารภถึงพระเทวทัตต ตรัส 
กะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลายเปนความดีแลว ท่ีภกิษุพิจารณาความวิบัติของตนโดยกาล 
อันควร ดูกรภกิษุท้ังหลายเปนความดแีลว ท่ีภิกษพุิจารณาความวิบัติของผูอ่ืนโดยกาลอันควร 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปนความดีแลว ท่ีภิกษพุิจารณาถึงสมบัติของตนโดยกาลอันควร ดูกรภกิษุท้ัง 
หลาย เปนความดีแลว ท่ีภิกษพุิจารณาถึงสมบัติของผูอ่ืนโดยกาลอันควร ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 พระเทวทัตตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการครอบงําย่ํายแีลว ตองไปบังเกิดในอบาย ในนรกอยู 
ช่ัวกัลป แกไขไมได อสัทธรรม ๘ประการเปนไฉน คือ ลาภ ๑ ความเส่ือมลาภ ๑ ยศ ๑ 
 ความเส่ือมยศ ๑สักการะ ๑ ความเส่ือมสักการะ ๑ ความปรารถนาลามก ๑ ความเปนผูมีมิตร 
ช่ัว ๑ดกูรภิกษท้ัุงหลาย พระเทวทัตตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการนีแ้ลครอบงําย่ํายีแลว 
ตองไปบังเกิดในอบาย ในนรกอยูช่ัวกัลป แกไขไมได ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปนความดีแลวท่ีภิกษุควรครอบงําย่ํายีลาภท่ีเกิดข้ึนแลว เปนความด ี
แลวท่ีภกิษุควรครอบงําย่ํายคีวามเส่ือมลาภ ... ยศ ... ความเส่ือมยศ ... สักการะ ... ความเส่ือมสักการะ 
 ... ความเปนผูปรารถนาลามก ... ความเปนผูมีมิตรช่ัวที่เกดิข้ึนแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัย 
อํานาจประโยชนอะไรจึงควรครอบงําย่ํายลีาภท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ ภกิษอุาศัยอํานาจประโยชนอะไร 
 จึงควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรช่ัวที่เกดิข้ึนแลว เพราะวาเม่ือภิกษุไมครอบงําย่ํายลีาภท่ีเกิดข้ึน 
แลว อาสวะท่ีทําใหเกดิความคับแคนเดือดรอน พึงเกดิข้ึน เม่ือภิกษุครอบงําย่ํายีลาภท่ีเกดิข้ึนแลว  
อาสวะท่ีทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนเหลานั้นยอมไมเกิด ... เพราะวาเม่ือภกิษุไมครอบงํา 
ย่ํายีความเปนผูมีมิตรช่ัวที่เกดิข้ึนแลว อาสวะท่ีทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนพึงเกดิข้ึน เม่ือ 
ภิกษุครอบงําย่าํยีความเปนผูมีมิตรช่ัวที่เกิดข้ึนแลว อาสวะท่ีทําใหเกิดความคับแคนเดอืดรอนเหลา 
นั้น ยอมไมเกดิ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุอาศัยอํานาจประโยชนนีแ้ล จึงควรครอบงําย่ํายีลาภ 
ท่ีเกิดขึ้นแลว ... จึงควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรช่ัวที่เกิดข้ึนแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า เราท้ังหลายจักครอบงําย่ํายีลาภท่ีเกดิข้ึนแลว ... จัก 
ครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วท่ีเกิดข้ึนแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                          อุตตรสูตร 
     [๙๘] สมัยหนึ่ง ทานพระอุตตระอยูท่ีวหิารชื่อวา วัฏฏชาลิกา ใกลภูเขาสังเขยยกะ  
ณ มหิสพัสดุชนบท ณ ท่ีนัน้แล ทานพระอุตตระกลาวกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรทานผูมีอายุท้ัง 
หลาย เปนความดีแลว ท่ีภิกษพุิจารณาเห็นความวิบัติของตนโดยกาลอันควร ดูกรทานผูมีอายุ 
ท้ังหลาย เปนความดีแลว ท่ีภิกษพุิจารณาเห็นความวิบัตขิองคนอ่ืนโดยกาลอันควร ดูกรทานผู 
มีอายุท้ังหลาย เปนความดแีลว ท่ีภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของตนโดยกาลอันควร ดกูรทานผู 
มีอายุท้ังหลาย เปนความดแีลวท่ีภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของผูอ่ืนโดยกาลอันควร ฯ 
     ก็สมัยนั้นแล ทาวเวสสวณัมหาราชออกจากทิศเหนือผานไปทางทิศใตดวยกรณียกจิบาง 
อยาง ไดสดับคําท่ีทานพระอุตตระแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายในวัฏฏชาลิกาวิหาร ใกลภูเขา  
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สังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท อยางนี้ ... ไดหายจากวัฏฏชาลิกาวิหาร ใกลภูเขาสังเขยยกะ 
 ณ มหิสพัสดชุนบท ไปปรากฏในเทวดาช้ันดาวดึงส เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนท่ีคู  
หรือคูแขนท่ีเหยยีด ฉะนั้น แลวเขาไปเฝาทาวสักกะจอมเทพถึงท่ีประทับ คร้ันแลวจงึกราบทูลวา  
ขอเดชะ พระองคโปรดทรงทราบวา ทานพระอุตตระน้ีไดแสดงธรรมแกภกิษใุนวัฏฏชาลิกาวิหาร 
อยางนี้ ... ลําดบันั้น ทาวสักกะจอมเทพไดทรงหายจากเทวดาช้ันดาวดงึส ไปปรากฏตอหนาทาน 
พระอุตตระ ในวัฏฏชาลิกาวหิาร ใกลภเูขาสังเขยยกะ ณ มหิสพัสดุชนบท เปรียบเหมือนบุรุษ 
ผูมีกําลังเหยยีดแขนท่ีคูหรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น แลวเสด็จเขาไปหาทานพระอุตตระถึงท่ีอยู  
อภิวาทแลว ประทับยืน ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดตรัสถามทานพระอุตตระวาขาแตทาน 
ผูเจริญ ไดยินวา ทานพระอุตตระแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายอยางนี้ ...จริงหรือ ทานพระอุตตระ 
ถวายพระพรวา จริงอยางนั้น มหาบพิตร ฯ 
     ส. ขาแตทานผูเจริญ คํานี้เปนปฏิภาณของพระคุณเจาเอง หรือวาเปนของพระผูมีพระ 
ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ 
     อ. ดูกรมหาบพิตร ถาอยางนั้น อาตมภาพจะทําขออุปมาใหมหาบพิตรทรงสดับ ซ่ึง 
วิญูชนบางพวกจะรูเนื้อความแหงภาษิตไดดวยขออุปมา ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนขาว 
เปลือกกองใหญซ่ึงมีอยูไมไกลบานหรือนคิมนัก ชนหมูมากขนขาวเปลือกออกจากกองน้ันดวย 
กระเชาบาง ดวยตระกราบาง ดวยหอพกบาง ดวยกอบมือบาง ดูกรมหาบพิตร บุคคลผูหนึ่งเขา 
ไปถามชนหมูใหญนั้นอยางนี้วา ทานท้ังหลายขนขาวเปลือกนี้มาจากไหน ดกูรมหาบพิตร มหาชน 
นั้นจะตอบอยางไร จึงจะตอบไดอยางถูกตอง ฯ 
     ส. ขาแตทานผูเจริญ มหาชนน้ันพึงตอบใหถูกตองไดอยางนีว้า พวกเราขนมาจากกอง 
ขาวเปลือกกองใหญโนน ฯ 
     อุ. ดูกรมหาบพิตร ฉันนัน้เหมือนกันแล คําอันเปนสุภาษิตท้ังหมดลวนเปนพระดํารัส 
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ดังนัน้อาตมภาพจึงชักเอาขาวเปลือก 
มาถวายพระพร โดยเทียบเคียงสุภาษิตอันเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคนัน้ ขอถวายพระพร ฯ 
     ส. ขาแตทานผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลวท่ีทานพระอุตตระ 
ไดกลาวไวเปนอยางดดีังนี้วา คําอันเปนสุภาษิตท้ังหมดลวนเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ดังนัน้ อาตมภาพจงึชักเอาขาวเปลือกมาถวายพระพร โดย  
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เทียบเคียงสุภาษิตอันเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคนั้น ทานอุตตระผูเจริญ สมัยหนึ่ง พระผู 
มีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลเมืองราชคฤห เม่ือพระเทวทัตตหลีกไปแลวไมนาน 
ณ  ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตต ตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
เปนความดแีลว ท่ีภกิษุพจิารณาเหน็ความวบัิติของตนโดยกาลอันควร ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย พระ 
เทวทัตตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการครอบงําย่ํายแีลว ตองไปเกิดในอบาย ในนรกอยูช่ัวกัลป  
แกไขไมได อสัทธรรม ๘ประการเปนไฉน คือลาภ ... ความเปนผูมีมิตรช่ัว ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
พระเทวทัตตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการน้ีแลครอบงําย่าํยีแลว ตองไปเกิดในอบาย ในนรกอยูช่ัว 
กัลป แกไขไมได ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปนความดีแลว ท่ีภิกษุครอบงําย่ํายลีาภท่ีเกิดข้ึนแลว  
เปนความดแีลวท่ีภกิษุจะพึงครอบงําย่ํายีความเสื่อมลาภ ...ยศ ... ความเส่ือมยศ ... สักการะ ... ความ 
เส่ือมสักการะ ... ความเปนผูปรารถนาลามก ... ความเปนผูมีมิตรช่ัว ท่ีเกิดขึ้นแลว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึงครอบงําย่ํายลีาภท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ  
ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึงครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรช่ัวที่เกดิข้ึนแลว เพราะวาเม่ือ 
ภิกษไุมครอบงําย่ํายีลาภท่ีเกดิข้ึนแลว อาสวะท่ีทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน พึงเกิดข้ึน เม่ื 
อภิกษุครอบงําย่ํายีลาภท่ีเกิดข้ึนแลว อาสวะท่ีทําใหเกิดความคับแคนเดอืดรอนเหลานัน้ยอมไมเกิด 
เพราะวาเมื่อภกิษุไมครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรช่ัวที่เกดิข้ึนแลว อาสวะท่ีทําใหเกิดความคับแคน 
เดือดรอน พึงเกิดข้ึน เม่ือภิกษุครอบงําย่ํายคีวามเปนผูมีมิตรช่ัวท่ีเกิดข้ึนแลว อาสวะท่ีทําใหเกดิ 
ความคับแคนเดือดรอนเหลานั้นยอมไมเกิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนีแ้ล  
จึงควรครอบงําย่ํายีลาภท่ีเกิดข้ึนแลว ...จึงควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรช่ัวที่เกิดข้ึนแลว ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักครอบงําย่ํายีลาภท่ี 
เกิดข้ึนแลว...จกัครอบงําย่ํายคีวามเปนผูมีมิตรช่ัวที่เกิดข้ึนแลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
     ขาแตทานพระอุตตระผูเจริญ ดวยเหตมีุประมาณเทานี้ ในหมูมนุษยมีบริษัท ๔ คือ ภิกษุ  
ภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกา ธรรมบรรยายน้ีกห็าไดตั้งอยูในบริษัทหมูไหนไม ทานผูเจริญ ขอพระ 
คุณเจาอุตตระจงเลาเรียนธรรมบรรยายนี้จงทรงจําธรรมบรรยายนี้ไวดวยวา ธรรมบรรยายน้ีประกอบ 
ดวยประโยชน เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘  
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                           นันทสูตร 
     [๙๙] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษจุะเรียกนันทะใหถูกตอง พึงเรียกวากุลบุตร วาผูมี 
กําลัง ผูกอใหเกิดความเล่ือมใส ผูมีราคะกลา ดูกรภิกษุท้ังหลายขอความน้ียอมมีเพราะเหตุไร  
เพราะวา นันทภิกษุคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายรูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร 
อันเปนเหตุใหตื่นอยูเสมอ ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ อันเปนเหตุใหนันทภกิษุสามารถ 
ประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาเหตุเหลานัน้ ขอนี้แลยอมมีไดเพราะนันทภกิษุคุมครองทวาร 
ในอินทรียท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย หากนันทภิกษุพึงเหลียวไปทางทิศบูรพาไซร นันทภกิษ ุ
ก็ยอมสํารวมจติท้ังปวงเหลียวดูทิศบูรพา ดวยคิดวาเม่ือเราเหลียวดูทิศบูรพาอยางนี้ ธรรมอัน 
เปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสจักไมครอบงําจิตเราได เธอยอมเปนผูรูสึกตัวในการ 
เหลียวดูนัน้ดวยประการฉะนีดู้กรภกิษุท้ังหลาย หากนนัทภิกษพุึงเหลียวไปทางทิศตะวนัตก ทิศ 
เหนือ ทิศใตทิศเบ้ืองตํ่า ทิศเบ้ืองบน พึงเหลียวแลไปตามทิศนอยท้ังหลายไซร นันทภกิษ ุ
ยอมสํารวมจิตท้ังปวงเหลียวไปทางทิศนอย ดวยคิดวา เม่ือเราเหลียวแลไปตามทิศนอยอยางนี้  
ธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาแลโทมนัส จักไมครอบงําจิตเราไดเธอยอมรูสึกตัวใน 
การเหลียวแลนั้นดวยประการฉะนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอนี้แลยอมมีได เพราะนันทภิกษเุปน 
ผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาเหตุเหลานัน้   ขอนี้ยอมมีได   เพราะนันทภกิษุเปนผูรูจกั 
ประมาณในโภชนะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในธรรมวินัยนี้ นนัทภิกษุพิจารณาโดยอุบายอันแยบคาย 
แลวจึงบริโภคอาหาร ไมใชบริโภคเพื่อเลน เพื่อมัวเมา เพ่ือประดับ เพือ่ตบแตง บริโภคเพียง 
เพื่อใหกายนี้ดาํรงอยู เพื่อเยยีวยาอัตตภาพ เพื่อขจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหแกพรหมจรรย 
 ดวยมนสิการวาเราจักขจัดเวทนาเกาเสีย จักไมใหเวทนาใหมเกดิข้ึน ความคลองแคลว ความ 
หาโทษมิได และความอยูผาสุกจักมีแกเราได ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลายขอนี้แลยอม 
มีได เพราะนนัทภิกษุเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาเหตุเหลานัน้ ขอนี้ยอมมีได เพราะนันทภิกษุ เปนผูรูจัก 
ประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหตืน่อยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในธรรมวนิัยนี้ ในตอนกลางวัน  
นันทภกิษยุอมชําระจิตใหสะอาดจากธรรมเคร่ืองกั้นจติ ดวยการจงกรม ดวยการนั่งตอนตนปฐม 
ยามแหงราตรี ชําระจิตใหสะอาดจากธรรมเคร่ืองกั้นจิตดวยการจงกรม ดวยการนั่ง ในมัชฌิม 
ยามแหงราตรี สําเร็จสีหไสยาสโดยขางเบ้ืองขวา ซอนเทาเหล่ือมเทา มีสติสัมปชัญญะ กระทํา 
ความหมายในอันลุกข้ึนไวในใจ ในปจฉิมยามแหงราตรี ลุกข้ึนแลว ทําจิตใหสะอาดจากธรรม 
เคร่ืองกั้นจิต ดวยการจงกรม ดวยการนั่ง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แลยอมมีได เพราะนนัท 
ภิกษหุม่ันประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหตื่นอยู ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาเหตุเหลานัน้ ขอนี้ยอมมีได เพราะนันทภิกษุมีสติสัมปชัญญะ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในธรรมวนิัยนีน้ันทภิกษุทราบเวทนาที่เกิดข้ึนท่ีตั้งอยู ท่ีถึงความดบัไป  
นันทภกิษุทราบสัญญาท่ีเกิดข้ึน ท่ีตั้งอยู ท่ีถึงความดับไป นันทภกิษุทราบวิตกท่ีเกิดข้ึน ท่ีตั้งอยู ท่ี 
ถึงความดับไป ดูกรภกิษุท้ังหลายขอนี้แลยอมมีได เพราะนนัทภิกษุมีสติสัมปชัญญะ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ขอความนี้ยอมมีเพราะเหตุไร เพราะนันทภิกษคุุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย รูจัก 
ประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหตืน่อยู ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ อัน 
เปนเหตุใหนันทภิกษุสามารถประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                          กรัณฑวสูตร 
     [๑๐๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ท่ีฝงสระโบกขรณีช่ือคัคราใกลนครจัมปา  
สมัยนั้นแล ภกิษุท้ังหลายโจทภิกษดุวยอาบัติ ภิกษุท่ีถูกภิกษุท้ังหลายโจทดวยอาบัตนิั้นเอาเร่ือง 
อ่ืนๆ มาพูดกลบเกล่ือน ชักเร่ืองไปนอกทางเสียแสดงความโกรธเคืองและความไมยําเกรง 
ใหปรากฏ  คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรสักะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย จงกําจัด 
บุคคลนั้นออกไป จงกําจดับุคคลนั้นออกไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนชนดินี้ตองขับออก เปนลูก 
นอกคอกกวนใจกระไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในธรรมวินยันี้ มีการกาวไป การถอย 
กลับ การแล การเหลียว การคู การเหยยีด การทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร เหมือนภิกษุ  
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ผูเจริญเหลาอ่ืน ตราบเทาท่ีภิกษุท้ังหลายยังไมเหน็อาบัติของเขา แตเม่ือใด ภกิษุท้ังหลายเหน็ 
อาบัติของเขา เม่ือนั้นภกิษุท้ังหลายยอมรูจกัเขาอยางนีว้า ผูนี้เปนผูประทุษรายสมณะ เปน 
สมณะแกลบ เปนสมณะหยากเยื่อ คร้ันรูจกัอยางนี้แลว ยอมนาสนะออกไปใหพน ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะคิดวาภิกษุนี้อยาประทุษรายภกิษุท่ีดีเหลาอ่ืนเลย ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบ 
เหมือนหญาชนิดหนึ่งท่ีทําลายตนขาว มีเมล็ดเหมือนขาวลีบ มีเมล็ดเหมือนขาวตายรวง พึงเกิด 
ข้ึนในนาขาวท่ีสมบูรณ ราก กาน ใบของมันเหมือนกับขาวท่ีดีเหลาอ่ืน ตราบเทาท่ีมันยังไม 
ออกรวง แตเม่ือใด มันออกรวง เมื่อนั้นจึงทราบกันวา หญานี้ทําลายขาว มีเมล็ดเหมือนขาวลีบ 
 มีเมล็ดเหมือนขาวตายรวง คร้ันทราบอยางนี้แลว เขาจึงถอนมันพรอมท้ังราก เอาไปทิ้งใหพน 
ท่ีนา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดวา หญาชนิดนี้อยาทําลายขาวท่ีดีอ่ืนๆ เลย  ฉันใด ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลบางคนในธรรมวนิัยนี้ มีการกาวไป การถอยกลับ ฯลฯ 
 เพราะคิดวา ภกิษุนี้อยาประทุษรายภกิษุท่ีดีเหลาอ่ืนเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนกอง 
ขาวเปลือกกองใหญท่ีเขากําลังสาดอยู ในขาวเปลือกกองนั้น ขาวเปลือกท่ีเปนตัว แกรง เปน 
กองอยูสวนหนึ่ง สวนท่ีหกั ลีบ ลมยอมพัดไปไวสวนหนึ่งเจาของยอมเอาไมกวาดวขีาวท่ีหัก 
และลีบออกไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดวามันอยาปนขาวเปลือกท่ีดีอ่ืนๆ เลย ฉันใด  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ มีการกาวไป การถอยกลับ ฯลฯ  
เพราะคิดวาภกิษุนี้อยาประทุษรายภกิษุท่ีดีเหลาอ่ืนเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุคคล 
ตองการกระบอกตักน้ํา ถือขวานอันคมเขาไปในปา เขาเอาสันขวานเคาะตนไมนั้นๆบรรดา 
ตนไมเหลานัน้ ตนไมท่ีแข็ง มีแกน ซ่ึงถูกเคาะดวยสันขวาน ยอมมีเสียงหนัก สวนตนไม 
ท่ีผุใน น้ําชุม เกิดยุยข้ึน ถูกเคาะดวยสันขวาน ยอมมีเสียงกองเขาจึงตัดตนไมท่ีผุในนัน้ท่ี 
โคน คร้ันตัดโคนแลว จึงตัดปลาย คร้ันตัดปลายแลวจึงควานขางในใหเรียบรอย แลวทํา 
เปนกระบอกตักน้ํา ฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลายฉันนั้นเหมือนกัน แลบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้  
มีการกาวไป การถอยกลับ การแล การเหลียว การคู การเหยยีด การทรงผาสังฆาฏิ บาตร  
และจีวร เหมือนของภิกษุท่ีดีเหลาอ่ืน ตราบเทาท่ีภิกษุท้ังหลายยังไมเห็นอาบัติของเขา แตเม่ือใด 
ภิกษุท้ังหลายเห็นอาบัติของเขา เม่ือนั้นภกิษุท้ังหลายยอมรูจักเขาอยางนี้วา ผูนี้เปนผูประทุษราย 
สมณะ เปนสมณะแกลบ เปนสมณะหยากเยื่อ คร้ันรูจักอยางนี้แลวยอมนาสนะออกไปใหพน  
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคิดวา ภิกษนุี้อยาประทุษรายภกิษุท่ีดีเหลาอ่ืนเลย ฯ  
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         เพราะการอยูรวมกัน พงึรูไดวา ผูนี้มีความปรารถนาลามก 
         มักโกรธ มักลบลู หัวดือ้ ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ โออวด 
         บางคนในทามกลางประชุมชน พดูไพเราะ ดังพระสมณะ 
         พูดปดบังความช่ัวท่ีตวัทํา มีความเหน็ลามกไมเอ้ือเฟอ พูด 
         เลอะเลือน พูดเท็จ เธอท้ังหลายทราบบุคคลนั้นวาเปนอยาง 
         ไรแลว จงพรอมใจกนัท้ังหมดขับบุคคลน้ันเสีย จงกําจัด 
         บุคคลท่ีเปนดังหยากเหยื่อ จงถอนบุคคลท่ีเสียในออกเสีย 
         แตนั้น จงนําคนแกลบ  ผูมิใชสมณะแตยังนับวาเปนสมณะ 
          ออกเสีย เธอท้ังหลาย เม่ือตองอยูรวมกับคนดีและคนไมด ี
         คร้ันกําจดัคนท่ีมีความปรารถนาลามก มีอาจาระและโคจร 
         ลามกออกแลว จงเปนผูมีสติ แตนั้น เธอท้ังหลายเปน 
         ผูพรอมเพรียงกัน เปนผูมีปญญารักษาตน จักกระทําท่ีสุด 
         ทุกขได ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบเมตตาวรรคท่ี ๑ 
                       ___________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. เมตตสูตร                  ๒. ปญญาสูตร   
๓. อัปปยสูตรท่ี ๑                  ๔. อัปปยสูตรท่ี ๒  
 ๕. โลกธรรมสูตร                  ๖. โลกวิปตติสูตร   
๗. เทวทัตตสูตร                  ๘. อุตตรสูตร   
๙. นันทสูตร                  ๑๐. กรัณฑวสูตร 
                       __________  
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                              มหาวรรคท่ี ๒ 
                          เวรัญชสูตร 
     [๑๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ควงไมสะเดาท่ีนเฬรุยักษสิงสถิต ใกลกรุง 
เวรัญชา คร้ังนั้น เวรัญชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมี 
พระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
ไดกราบทูลวา ทานพระโคดมขาพเจาไดยนิมาวา พระสมณโคดมไมไหวไมลุกรับพวก 
พราหมณผูแก ผูเฒาผูใหญ ลวงกาลผานวยัมาโดยลําดับ หรือไมเช้ือเชิญดวยอาสนะ ทาน 
พระโคดมขอนี้เปนเชนนั้นจริง เพราะวาทานพระโคดมไมไหวไมลุกรับพวกพราหมณ ผูแก 
ผูเฒา ผูใหญ ลวงกาลผานวยัมาโดยลําดับ หรือไมเช้ือเชิญดวยอาสนะ ขอนี้ไมสมควรเลย ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก  
ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เราไมเล็งเห็นบุคคลท่ีเราควรไหว ควร 
ลุกรับ หรือควรเช้ือเชิญดวยอาสนะ เพราะวาตถาคตพึงไหว พึงลุกรับ หรือพึงเช้ือเชิญบุคคล 
ใดดวยอาสนะ แมศีรษะของบุคคลนั้นก็จะพึงขาดตกไป ฯ 
     ว. ทานพระโคดม ไมเปนรสชาติ ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม ไมเปนรสชาติ ดังนี้ ช่ือวา 
กลาวชอบนั้น มีอยู เพราะรสในรูป เสียง กล่ิน รสโผฏฐัพพะเหลานั้น ตถาคตละไดแลว 
 ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา  
นี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม ไมเปนรสชาติ ดังน้ี ช่ือวากลาวชอบ  แตไมใช 
เหตุท่ีทานมุงหมายกลาว ฯ 
     ว. ทานพระโคดมเปนคนไมมีโภคะ ฯ  
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     พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาวา พระสมณโคดมเปนคนไมมีโภคะ ดังนี้ ช่ือวา 
กลาวชอบนั้น มีอยู เพราะโภคะ คือ รูป เสียง กล่ิน รสโผฏฐัพพะเหลานัน้ ตถาคตละ 
ไดแลว ตดัรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิอีกตอไปเปน 
ธรรมดา นี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมมีโภคะ ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบ  
แตไมใชเหตุท่ีทานมุงหมายกลาว ฯ 
     ว. ทานพระโคดมเปนคนกลาวการไมทํา ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกลาวการไมทําดังนี้  
ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาว 
การไมทําซ่ึงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเราวาพระสมณโคดมเปน 
คนกลาวการไมทํา ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบ แตไมใชเหตุท่ีทานมุงหมายกลาว ฯ 
     ว. ทานพระโคดมเปนคนกลาวความขาดสูญ ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกลาวความขาดสูญ 
 ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวความขาดสูญแหงราคะ โทสะ โมหะ เรา 
กลาวความขาดสูญแหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณ 
โคดมเปนคนกลาวความขาดสูญดังนี้ ช่ือวากลาวชอบ แตไมใชเหตุท่ีทานมุงหมายกลาว ฯ 
     ว. ทานพระโคดมเปนคนชางเกลียด ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนชางเกลียด ดังนี้  
ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวการเกลียดกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาว 
การเกลียดความถึงพรอมแหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระ 
สมณโคดมเปนคนชางเกลียด ดังนี้ช่ือวากลาวชอบ แตไมใชเหตุท่ีทานมุงหมายกลาว ฯ 
     ว. ทานพระโคดมเปนคนกําจัด ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกําจัด  ดังนี้ ช่ือวา 
กลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเราแสดงธรรมเพ่ือกําจัดราคะ โทสะโมหะ แสดงธรรมเพ่ือกําจัดธรรม 
ท่ีเปนบาปอกศุลหลายอยาง นี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกําจัด ดังนี้ ช่ือวา 
กลาวชอบ  แตไมใชเหตุท่ีทานมุงหมายกลาว ฯ  
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     ว. พระโคดมเปนคนเผาผลาญ ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนเผาผลาญ ดังนี้ ช่ือวา 
กลาวชอบนั้น มีอยู เพราะเรากลาวธรรมท่ีเปนบาปอกุศลคือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต วา 
เปนธรรมควรเผาผลาญ ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงควรเผาผลาญอันผูใดละไดแลว ตัดรากขาดแลว  
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาวผูนัน้วา 
เปนคนเผาผลาญ ดูกรพราหมณ ธรรมท้ังหลายท่ีเปนบาปอกุศลซ่ึงควรเผาผลาญ ตถาคตละได 
แลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา  
นี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนเผาผลาญ ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบ แตไมใช 
เหตุท่ีทานมุงหมายกลาว ฯ 
     ว. ทานพระโคดมเปนคนไมผุดเกดิ ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผุดเกิด ดังนี้ ช่ือวา 
กลาวชอบนั้น มีอยู เพราะการนอนในครรภ การเกดิในภพใหม อันผูใดละไดแลว ตัดราก 
ขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาว 
ผูนั้นวา เปนคนไมผุดเกดิ ดกูรพราหมณ การนอนในครรภ การเกดิในภพใหม ตถาคตละ 
ไดแลว ตดัรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกดิอีกตอไปเปน 
ธรรมดานี้แลเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผุดเกิด ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบ  
แตไมใชเหตุท่ีทานมุงหมายกลาว ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนฟองไก ๘ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ  
๑๒ ฟอง ฟองไกเหลานัน้ แมไกกกดีแลว อบดีแลวฟกดแีลว บรรดาลูกไกเหลานั้น ลูกไก 
ตัวใดทําลายกะเปาะฟองดวยเล็บเทาหรือดวยจะงอยปากออกมาไดโดยสวัสดีกอนกวาเขา ลูกไก 
ตัวนั้นควรเรียกวากระไรจะเรียกวาพี่หรือนอง ฯ 
     ว. ทานพระโคดม ควรเรียกวาพี่ เพราะมันแกกวาเขา ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ฉันนั้นเหมือนกนัแล บรรดาหมูสัตวผูตกอยูในอํานาจอวิชชา เกดิ 
ในฟอง อันกะเปาะฟองหุมหอแลว เราผูเดยีวเทานัน้ไดทําลายกะเปาะฟอง คือ อวิชชา แลว 
ไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกเราแลเปนผูเจริญท่ีสุด ประเสริฐท่ีสุดของโลก  
เพราะเราปรารภความเพียรไมยอหยอน ดํารงสติม่ันไมฟนเฟอน กายสงบไมกระสับกระสาย 
 จิตดํารงม่ันเปนเอกัคคตา เรานั้นแล สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ  
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และสุขเกิดแตวิเวกอยู เราบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน  
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เรามีอุเบกขา มีสติ  
มีสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกายเพราะปตส้ิินไป บรรลุติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลาย 
สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีสติอยูเปนสุข เราบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ 
ละสุขละทุกขและดับโสมนสักอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เราน้ัน  
เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออนควรแกการงาน ตั้งม่ัน 
 ไมหวัน่ไหวอยางนี้แลว จึงโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เราน้ันยอมระลึกชาติ 
กอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง 
 สิบชาติ ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง 
 พันชาติบาง แสนชาติบางตลอดวัฎฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอด 
สังวัฏฏวิวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้นมีผิวพรรณ 
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติจาก 
ภพนัน้แลว ไดไปเกิดในภพโนน เราก็มีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น  
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ัน 
แลว ไดมาเกิดในภพน้ีเรายอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอุเทศ พรอมท้ังอาการ 
 ดวยประการฉะนี้ ดกูรพราหมณ วิชชาท่ีหนึ่งนีแ้ล เราไดบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี อวิชชา 
เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว  
เหมือนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลสสงจิตไปแลวอยู ฉะนั้น ความชําแรก 
ออกคร่ึงหนึ่งของเราน้ีแล เปนเหมือนการทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น 
     เรานั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลสปราศจากอุปกเิลส ออน  
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว จึงโนมนอมจิตไปเพือ่ญาณเคร่ืองรูจุติ 
และอุปบัติของสัตวท้ังหลาย เราน้ันยอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติกําลังอุปบัติ เลว ประณีต 
 มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย  
ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวาสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต   
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ติเตียนพระอริยะเจาเปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ สัตวเหลานั้น เม่ือ 
ตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจสุีจริต  
มโนสุจริต ไมตเิตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ สัตว 
เหลานั้น เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเรายอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ  
เลว ประณตี มีผิวพรรณดีมีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวง 
จักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวซ่ึงเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ วิชชา 
ท่ีสองนี้แล เราไดบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี อวิชชาเรากําจัดไดแลววิชชาเกิดแกเรา 
แลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกดิแกเราแลว เหมือนท่ีเกดิแกบุคคลผูไมประมาท  
มีความเพยีรเผากิเลส สงจิตไปแลวอยู ฉะนัน้ความชําแรกออกคร้ังท่ีสองของเราน้ีแล เปน 
เหมือนการทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนั้น ฯ 
     เรานั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก อุปกิเลส ออน  
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้แลว จึงโนมนอมจิตไปเพือ่อาสวักขยญาณ เราน้ัน 
รูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นีเ้หตุใหเกดิทุกขนี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดบัทุกข  
เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เม่ือ 
เรารูเห็นอยางนี้จิตหลุดพนแลวแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิต 
หลุดพนแลว จงึเกิดญาณหย่ังรูวา หลุดพนแลว และรูชัดวา ชาติส้ินแลวพรหมจรรยอยูจบ 
แลว กิจท่ีควรทํา ไดทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ดกูรพราหมณ วิชชาท่ี 
สามนี้แล เราไดบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรีอวิชชาเรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดแกเราแลว  
ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดแกเราแลว เหมือนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีความ 
เพียรเผากิเลส สงจิตไปแลวอยู ฉะนัน้ ความชําแรกออก คร้ังท่ีสามของเราน้ีแล เปนเหมือน 
การทําลายออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก ฉะนัน้ ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวรัญชพราหมณไดกราบทูลวา ทานพระโคดมเปนผู 
เจริญท่ีสุด ทานพระโคดมเปนผูประเสริฐท่ีสุด ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจง 
นัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดย 
อเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือ  
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สองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาพระพทุธเจานี้ขอถึงทานพระ 
โคดม กับท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา  
เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                           สีหสูตร 
     [๑๐๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลนคร 
เวสาลี สมัยนัน้แล เจาลิจฉวผูีมีช่ือเสียงเปนจํานวนมาก นั่งประชุมกันท่ีสัณฐาคาร กลาว 
สรรเสริญ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยาย ฯ 
     ก็สมัยนั้นแล สีหเสนาบดี สาวกของนิครนถนั่งอยูในบริษัทนั้น ลําดบันั้น สีหเสนาบดี 
ไดมีความคิดดงันี้วา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น จักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาโดยไม 
ตองสงสัย จริงอยางนั้น เจาลิจฉวีผูมีช่ือจํานวนมากประชุมกันท่ีสัณฐาคาร กลาวสรรเสริญ 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆโดยอเนกปริยาย ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเถิด ลําดับนั้น สีหเสนาบดีเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึง 
ท่ีอยู คร้ันแลว จึงกลาวกะนคิรนถนาฏบุตรวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาปรารถนาจะเขาไปเฝา 
พระสมณโคดม ฯ 
     นิครนถนาฏบุตรกลาววา ดูกรสีหะ ก็ทานเปนกิริยวาท จักเขาไปเฝาพระสมณโคดม 
ผูเปนอกิริยวาททําไม เพราะพระสมณโคดมเปนอกิริยวาท จึงแสดงธรรมเพ่ืออกิริยวาท และ 
แนะนําพวกสาวกดวยอกิริยวาทนั้น คร้ังนัน้ การตระเตรียมท่ีจะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคของ 
สีหเสนาบดี ระงับไป ฯ 
     แมคร้ังท่ีสอง เจาลิฉวีผูมีช่ือเสียงเปนจํานวนมาก ไดนัง่ประชุมกันท่ีสัณฐาคาร กลาว 
สรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยายแมคร้ังท่ีสอง สีหเสนาบดีกมี็ 
ความคิดดังนีว้า พระผูมีพระภาคพระองคนัน้ จักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาโดยไมตอง 
สงสัย ... การตระเตรียมท่ีจะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคของสีหเสนาบดรีะงับไป ฯ  
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     แมคร้ังท่ีสาม เจาลิจฉวีผูมีช่ือเสียงเปนจํานวนมาก นัง่ประชุมกันท่ีสัณฐาคาร กลาว 
สรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยายแมคร้ังท่ีสาม สีหเสนาบดีกมี็ 
ความคิดดังนีว้า พระผูมีพระภาคพระองคนัน้ จักเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาโดยไมตอง 
สงสัย จริงอยางนั้น เจาลิจฉวผูีมีช่ือเสียงเปนจํานวนมาก นั่งประชุมกันท่ีสัณฐาคาร กลาว 
สรรเสริญพระพุทธพระธรรม พระสงฆ โดยอเนกปริยาย พวกนิครนถท้ังหลาย เราจะลา 
หรือไมลาจักทําอะไรเราได ผิฉะนั้นเราจะไมลาละ พึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้นเถิด ฯ 
     ลําดับนั้น สีหเสนาบดีออกจากกรุงเวสาลี ในเวลายงัวัน พรอมดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน  
เพื่อเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันไปดวยยานเทาท่ียานจะไปได แลวลงจากยานเดนิตรงเขาไปยัง 
อาราม แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา  
พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพ่ืออกิริยวาท และแนะนําสาวกดวยอกิริยวาทนั้น 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ชนเหลาใดกลาวอยางนีว้า พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท ยอมแสดงธรรม 
เพื่ออกิริยวาท และแนะนําสาวกดวยอกิริยวาทน้ันคนเหลานั้นจะช่ือวากลาวตามท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสแลว มิใชกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแก 
ธรรมหรือ การคลอยตามวาทะอันชอบแกเหตุไรๆ จะไมมาถึงฐานะอันสมควรติเตียนแลหรือ  
เพราะขาพระองคไมประสงคจะกลาวตูพระผูมีพระภาคเลย ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสีหะ เหตท่ีุเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอกิริย 
วาท ผูกลาวกรรมอันบุคคลทําอยูวา ไมเปนอันทํา แสดงธรรมเพ่ืออกิริยวาท และแนะนําสาวก 
ท้ังหลายดวยอกิริยาวาท ดังนี ้ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ 
     เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนกิริยวาท ผูกลาวกรรมอันบุคคลทําอยูวา  
เปนอันทํา ยอมแสดงธรรมเพ่ือกิริยวาทและแนะนําสาวกท้ังหลายดวยกริิยวาท ดังนี้ ช่ือวา 
กลาวชอบนั้น มีอยู ฯ 
     เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท ผูกลาวความขาดสูญ ยอม 
แสดงธรรมเพ่ืออุจเฉทวาท และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยอุจเฉทวาทดังนี้ ช่ือวากลาวชอบนั้น  
มีอยู ฯ  
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     เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนเชคุจฉี คนชางเกลียด ยอมแสดงธรรม 
เพื่อเชคุจฉี และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยเชคุจฉี ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ 
     เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนเวนยกิะ คนกําจัด ยอมแสดงธรรมเพ่ือ 
กําจัด และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการกําจัด ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ 
     เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนตปสสี คนเผาผลาญ ยอมแสดงธรรมเพ่ือ 
เผาผลาญ และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการเผาผลาญ ดังนี้ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ 
     เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอัปปคัพภะ ไมผุดไมเกดิยอมแสดงธรรมเพ่ือ 
ไมผุดไมเกดิ และแนะนําพวกสาวกท้ังหลายดวยการไมผุดไมเกดิ ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบนั้น 
 มีอยู ฯ 
     เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอัสสัตถะ คนใจเบา ยอมแสดงธรรมเพ่ือ 
ความใจเบา และแนะนําสาวกท้ังหลาย ดวยการใจเบา ดังนี้ช่ือวากลาวชอบนั้น มีอยู ฯ 
     ดูกรสีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพ่ือ 
อกิริยวาท และแนะนําพวกสาวกดวยอกิริยวาท ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบนัน้ เปนไฉน ดกูรสีหะ 
 เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาวการไมทําซ่ึงธรรมอันเปนบาป 
อกุศลหลายอยาง นี้แลเปนเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท และแนะนํา 
สาวกท้ังหลายดวยอกิริยวาท ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบ ฯ 
     ดูกรสีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพ่ือ 
กิริยวาท และแนะนําพวกสาวกดวยกิริยวาท ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบนั้น เปนไฉน ดกูรสีหะ  
เพราะเรากลาวการทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต กลาวการทํากุศลธรรมหลายอยาง นี้แล 
เปนเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนกิริยวาท ยอมแสดงธรรมเพ่ือกิริยวาท และ 
แนะนําสาวกทั้งหลายดวยกริิยวาท ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบ ฯ 
     ดูกรสีหะ กเ็หตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท ยอมแสดงธรรมเพ่ือ 
อุจเฉทวาท และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยอุจเฉทวาท ดังนี ้ช่ือวากลาวชอบนั้น เปนไฉน  
ดูกรสีหะ เพราะเรากลาวความขาดสูญแหงราคะโทสะ โมหะ และธรรมอันเปนบาปอกุศล 
หลายอยาง นี้แลเปนเหตุท่ีเขากลาวหาเราวาพระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท ยอมแสดงธรรม 
เพื่ออุจเฉทวาทและแนะนําสาวกท้ังหลายดวยอุจเฉทวาท ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบ ฯ  
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     ดูกรสีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนชางเกลียด  ยอมแสดงธรรม 
เพื่อความชางเกลียด และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยความชางเกลียด ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบน้ัน 
เปนไฉน ดกูรสีหะ   เพราะเราเกลียดชัง  กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  และเกลียดชังการ 
เขาถึงธรรมอันเปนบาปอกศุลหลายอยาง นี้แลเปนเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคน 
ชางเกลียดยอมแสดงธรรมเพ่ือความชางเกลียด และแนะนําสาวกดวยความชางเกลียด ดังนี ้
ช่ือวากลาวชอบ ฯ 
     ดูกรสีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนกําจดั ยอมแสดงธรรมเพ่ือ 
กําจัด และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการกําจัด ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบนั้น เปนไฉน ดกูรสีหะ 
 เพราะเราแสดงธรรมเพ่ือกําจัดราคะ โทสะโมหะ และธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายอยาง นี ้
แลเปนเหตุท่ีเขากลาวหาเราวาพระสมณโคดมเปนคนกําจัด ยอมแสดงธรรมเพ่ือกําจัด และ 
แนะนําสาวกทั้งหลายดวยการกําจัด ดังนี้ ช่ือวากลาวชอบ ฯ 
     ดูกรสีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนเผาผลาญ  ยอมแสดงธรรม 
เพื่อความเผาผลาญ และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการเผาผลาญดังนี้ ช่ือวากลาวชอบนั้น 
 เปนไฉน ดกูรสีหะ เพราะเรากลาวธรรมอันเปนบาปอกศุล คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโน 
ทุจริต วาเปนธรรมควรเผาผลาญดูกรสีหะ ผูใดแลละธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ีควรเผาผลาญ 
ไดแลว ตดัรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิอีกตอไปเปน 
ธรรมดาเรากลาวผูนั้นวา เปนผูเผาผลาญ ดูกรสีหะ ตถาคตละธรรมอันเปนบาปอกุศลไดแลว  
ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา  
นี้แลเปนเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนเผาผลาญ ยอมแสดงธรรมเพ่ือความเผา 
ผลาญ และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการเผาผลาญ ดังนี้ ช่ือวา กลาวชอบ ฯ 
     ดูกรสีหะ กเ็หตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผุดไมเกิด ยอมแสดง 
ธรรมเพ่ือความไมผุดไมเกดิ และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการไมผุดไมเกิด ดังนี้ ช่ือวากลาว 
ชอบนั้น เปนไฉน ดูกรสีหะ ผูใดแลละการนอนในครรภ การเกิดในภพใหมไดแลว ตดัราก 
ขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาว 
ผูนั้นวา ผูไมผุดไมเกดิ ตถาคตละการนอนในครรภ การเกดิในภพใหมไดแลว ตดัรากขาดแลว 
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แลเปนเหตุท่ีเขา  
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กลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนไมผุดไมเกดิ ยอมแสดงธรรมเพ่ือความไมผุดไมเกิด และ 
แนะนําสาวกทั้งหลายดวยการไมผุดไมเกดิ ดังนี้ช่ือวากลาวชอบ ฯ 
     ดูกรสีหะ กเ็หตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนคนใจเบา ยอมแสดงธรรมเพ่ือ 
ความใจเบา และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการใจเบา ดังนี้ช่ือวากลาวชอบนั้น เปนไฉน  
ดูกรสีหะ เพราะเราเปนคนใจเบา ยอมแสดงธรรมเพ่ือความใจเบา ดวยความใจเบา อยางยิ่ง  
และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการใจเบา นีแ้ลเปนเหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปน 
คนใจเบา ยอมแสดงธรรมเพ่ือความใจเบา และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการใจเบา ดังนี้ ช่ือวา 
กลาวชอบ ฯ 
     คร้ันพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สีหเสนาบดีไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต  
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
     พ. ดูกรสีหะ ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงกระทํา การใครครวญกอนแลวกระทํา 
 เปนความดีของคนท่ีมีช่ือเสียงเชนทาน ฯ 
     สี. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพอใจช่ืนใจอยางลนเหลือตอพระผูมีพระภาค แม 
ดวยพระดํารัสท่ีตรัสกะขาพระองควา ดกูรสีหะ ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงกระทํา การ 
ใครครวญกอนแลวกระทํา เปนความดีของคนท่ีมีช่ือเสียงเชนทาน เพราะพวกอัญญเดียรถียได 
ขาพระองคเปนสาวกแลวพงึยกธงเท่ียวประกาศท่ัวเมืองเวสาลีวา สีหเสนาบดียอมเปนสาวกพวก 
เราแลวแตพระผูมีพระภาคกลับตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา ดกูรสีหะ ทานจงใครครวญเสียกอน 
แลวจึงกระทํา การใครครวญกอนแลวกระทํา เปนความดขีองคนท่ีมีช่ือเสียงเชนทาน ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค กับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ  
เปนคร้ังท่ีสอง ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองคไววา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
 ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
     พ. ดูกรสีหะ ตระกูลของทานเปนเสมือนบอน้ําของพวกนิครนถมานานแลว ทานควร 
สําคัญบิณฑบาตท่ีทานจะพึงใหแกพวกนิครนถเหลานั้นผูเขาไปแลว ฯ 
     สี. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพอใจช่ืนใจอยางลนเหลือตอพระผูมีพระภาค  
แมดวยพระดํารัสท่ีตรัสกะขาพระองควา ดกูรสีหะ ตระกลูของทานเปนเสมือนบอน้ําของพวก  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 143 
นิครนถมานานแลว ทานควรสําคัญบิณฑบาตท่ีทานจะพึงใหแกพวกนิครนถเหลานัน้ผูเขาไปแลว  
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา ควรใหทาน 
แกเราเทานัน้ไมควรใหแกผูอ่ืน ควรใหทานแกสาวกของเราเทานั้น ไมควรใหแกสาวก 
ของพวกอ่ืน ทานท่ีใหแกเราเทานั้นมีผลมาก ใหแกพวกอ่ืนไมมีผลมาก ใหแกสาวกของเราเทา 
นั้นมีผลมาก ใหแกสาวกของพวกอืน่ไมมีผลมาก แตพระผูมีพระภาคกลับตรัสชักชวนขาพระองค 
ในการใหทานแมในพวกนิครนถดวย อน่ึง ขาพระองคจักรูกาลอันควร ท่ีจะใหทานนี้ ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค กับท้ังพระธรรม และภกิษุสงฆวาเปนสรณะ  
เปนคร้ังท่ีสามขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
     ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาโปรดสีหเสนาบดี คือทรงประกาศทานกถา 
 ศีลกถา สัคคกถา โทษแหงกามอันตํ่าทรามเศราหมองและอานิสงสในเนกขัมมะ เม่ือใด พระ 
ผูมีพระภาคทรงทราบวา สีหเสนาบดีมีจติควร ออน ปราศจากนวิรณ บันเทิง เล่ือมใสแลว เม่ือ 
นั้น จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงเอง คือ ทุกข สมุทัย 
 นิโรธ มรรค ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เกิดข้ึนแกสีหเสนาบดี ณ ท่ีนั่งนั้น 
เองวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา 
 เปรียบเหมือนผาท่ีสะอาดปราศจากดําจะพึงยอมติดดี ฉะนั้น ฯ 
     คร้ังนั้นแล สีหเสนาบดีผูเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูแจงธรรมแลว หยั่งซ้ึงถึง 
ธรรมแลว ขามพนความสงสัยไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลงแลว ถึงความเปนผูแกลวกลา 
 ไมตองเช่ือผูอ่ืน ในพระศาสนาของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผู 
เจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษสุงฆรับนิมนตฉันอาหารบิณฑบาตในวันพรุงนี้ พระผูมี 
พระภาคทรงรับโดยดุษณภีาพ ฯ 
     คร้ังนั้นแล สีหเสนาบดีทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว ลุกจากท่ีนั่ง ถวาย 
อภิวาทพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิแลวหลีกไป คร้ังนั้นแล สีหเสนาบดีเรียกชายคนหนึ่ง 
มาบอกวา พอมหาจําเริญ พอจงไปหาเนื้อเลือกเอาเฉพาะท่ีขายท่ัวไป พอลวงราตรีนั้น สีห 
เสนาบดีส่ังใหจัดขาทนียโภชนียาหารอันประณีตไวในนิเวศนของตนแลว ใหไปกราบทูลเวลา  
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ภัตตาหารแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงเวลาแลวพระเจาขา ภัตตาหารในนิเวศน 
ของทานสีหเสนาบดีสําเร็จแลว ฯ 
     คร้ังนั้น ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจวีร เสด็จ 
เขาไปยังนิเวศนของสีหเสนาบดี ประทับนัง่บนอาสนะท่ีปูไวพรอมดวยภกิษุสงฆ ก็สมัยนั้น 
 นิครนถเปนจาํนวนมาก พากันประคองแขนครํ่าครวญตามถนนตางๆ ตามส่ีแยกตางๆ ในกรุง 
เวสาลีวา วนันี ้สีหเสนาบดีฆาสัตวอวนพีปรุงเปนภัตตาหารถวายพระสมณโคดม พระสมณ 
โคดมท้ังท่ีรูทรงฉันอุทิศมังสะท่ีเขาอาศัยตนทํา ฯ 
     ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งเขาไปหาสีหเสนาบดีกระซิบบอกวา พระเดชพระคุณไดโปรด 
ทราบ นิครนถเปนจํานวนมากเหลานี้ พากนัประคองแขนครํ่าครวญตามถนนตางๆ ตามส่ีแยก 
ตางๆ ในกรุงเวสาลีวา วนันี้ สีหเสนาบดีฆาสัตวอวนพีปรุงเปนภัตตาหารถวายพระสมณโคดม  
พระสมณโคดมท้ังท่ีรูอยูทรงฉันอุทิศมังสะท่ีเขาอาศัยตนทํา ฯ 
     สีหเสนาบดีกลาววา อยาเลย เพราะเปนเวลานานมาแลวท่ีพระคุณเจาเหลานั้น ใครจะ 
กลาวโทษพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แตทานเหลานี้ไมกระดากอายเสียเลย ยอมกลาวตูพระ 
ผูมีพระภาคดวยคําอันไมเปนจริง แมเพราะเหตุแหงชีวิตไม ลําดับนั้น สีหเสนาบดีไดอังคาส 
พระภกิษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขใหอ่ิมหนําสําราญดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวย 
มือของตน และเม่ือพระผูมีพระภาคฉันเสร็จแลว ชักพระหัตถออกจากบาตรแลว สีหเสนาบด ี
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดทรงช้ีแจง สีหเสนาบดีผูนั่งเรียบรอยแลว 
 ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ร่ืนเริงดวยธรรมีกถาแลวเสด็จลุกจากท่ีนั่งหลีกไป ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                          อาชัญญสูตร 
     [๑๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชา ประกอบดวยองค 
สมบัติ ๘ ประการ สมควรเปนมาตนมาทรง ยอมถึงการนบัวาเปนราชพาหนะไดทีเดียว องค 
สมบัติ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัประเสริฐของพระราชาในโลกน้ี  
ยอมมีกําเนดิดท้ัีง ๒ ฝาย คือฝายมารดาและบิดา เกิดในทิศท่ีมาอาชาไนยตัวอ่ืนเกิดกัน ๑ ยอม  
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บริโภคของกินท่ีเขาใหสดหรือแหงก็ตาม เรียบรอย ไมเร่ียราด ๑ ยอมรังเกียจทีจ่ะนั่งหรือนอน 
ทับอุจจาระปสสาวะ ๑ เปนสัตวยินดี มีการอยูรวมเปนสุข ไมรบกวนมาเหลาอ่ืน ๑ เปนสัตว 
เผยความโออวดความพยศคดโกงแกนายสารถีอยางเปดเผย ๑นายสารถีพยายามปราบความพยศ 
คดโกงเหลานัน้ของมันได ๑ เปนสัตวลากเข็นภาระ เกิดความคิดวามาอ่ืนจะเข็นภาระไดหรือไม 
ก็ตาม สําหรับภาระน้ีเราเข็นไดอนึ่ง เม่ือเดนิก็เดนิตรงตามทาง ๑ เปนสัตวมีกําลังวังชา  
คือ ทรงกําลังไวอยูจนถึงวาระสุดทายแหงชีวิต ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวประเสริฐ 
ของพระราชา ประกอบดวยองคสมบัติ ๘ ประการน้ีแล สมควรเปนมาตนมาทรง ถึงการนับวา 
เปนพระราชพาหนะไดดีทีเดยีว 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกนั ภกิษุประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ยอมเปนผู 
ควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวาธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมระวงัในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและ 
โคจร มีปรกติเห็นภยัในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ ฉันโภชนะ 
ท่ีเขาถวายเศราหมองหรือประณีตกต็าม โดยเคารพไมรังเกียจ ๑ เกลียดแตกายทุจริต วจีทุจริต  
มโนทุจริต และการถึงพรอมดวยธรรมอันเปนบาปอกุศล ๑เธอยินดีอยู มีการอยูรวมเปนสุข 
 ไมรบกวนภิกษุเหลาอ่ืนใหเดือดรอน ๑ เปดเผยความโออวด ความพยศคดโกงตามเปนจริง ใน 
พระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรยผูรูแจง พระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจรรยยอมพยายามชวย 
กําจัดความโออวดเปนตนเหลานั้นของเธอได ๑ อนึ่ง ยอมเปนผูศึกษาสําเหนียก คือ ใฝใจอยู 
วาภกิษุเหลาอ่ืนจะศึกษาหรือไมก็ตาม ขอนี้เราจักศึกษา เม่ือปฏิบัติยอมปฏิบัติตามทางตรง 
ทีเดียว ในขอนั้นพึงทราบทางตรงดังนี้ คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ๑ เปนผูปรารภ 
ความเพยีรอยูวา เลือดเนื้อในรางกายของเรา จงเหือดแหงไปจะเหลืออยูแตหนัง เอ็น กระดูก  
ก็ตามที เรายังไมไดบรรลุอิฐผลที่จะพึงบรรลุไดดวยกําลังของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวย 
ความบากบ่ันของบุรุษแลวจกัไมหยุดความเพียรเปนอันขาด ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบ 
ดวยธรรม๘ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืน 
ยิ่งกวา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓  
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                          ขฬุงคสูตร 
     [๑๐๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมาโกง ๘ จําพวก และโทษของมาโกง ๘ ประการ  
คนโกง ๘ จําพวก และโทษของคนโกง ๘ ประการเธอท้ังหลายจงต้ังใจฟง จงใสใจใหดี เรา 
จักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 มาโกง ๘ จําพวกและโทษของมาโกง ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย มาโกงบางตัว 
ในโลกน้ี ท่ีนายสารถีกลาวเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยูยอมถอยหลัง ดัน 
รถใหกลับหลัง ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาโกงบางตัวในโลกนี้เปนเชนนี้กมี็ นี้เปนโทษของมา 
ประการท่ี ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี ้นายสารถีเตือนวา จงเดินไป  ถูกแทงดวย 
ประตักเตือนอยู ยอมหกหลังดีดธูปหัก ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี  
นี้เปนโทษของมาโกงประการท่ี ๒ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกน้ี นายสารถีเตือนวา จงเดินไป  ถูกแทงดวย 
ประตักเตือนอยู ยกขาข้ึนตะกุยงอนรถ ถีบงอนรถ ดูกรภกิษุท้ังหลายมาโกงบางตัวในโลกนี้  
เปนเชนนีก้็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการท่ี ๓ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกน้ี นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวย 
ประตักเตือนอยู ยอมเดินผิดทาง ทําใหรถคว่ํา ดูกรภิกษท้ัุงหลายมาโกงบางตัวในโลกนี้ เปน 
เชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการท่ี ๔ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกน้ี นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวย 
ประตักเตือนอยู ยอมเชิดกายดานหนา เผนข้ึนไป ดูกรภิกษุท้ังหลายมาโกงบางตัวในโลกนี้  
เปนเชนนีก้็มี นี้เปนโทษของมาโกงประการท่ี ๕ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกน้ี นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวย 
ประตักเตือนอยู ไมคํานึงถึงดามประตัก เอาฟนกัดบังเหยีน หลีกไปตามประสงคของมัน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มีนีเ้ปนโทษของมาโกงประการท่ี ๖ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกนี ้นายสารถีเตือนวา จงเดินไป  ถูกแทงดวย 
ประตักเตือนอยู ไมยอมกาวไปขางหนา ท้ังไมถอยหลัง ยนืเฉยเหมือนเสาเข่ือนอยูตรงนั้น  
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นั่นเอง ดกูรภกิษุท้ังหลาย มาโกงบางตัวในโลกนี้เปนเชนนี้ก็มี นีเ้ปนโทษของมาโกงประการ 
ท่ี ๗ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มาโกงบางตัวในโลกน้ี นายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวย 
ประตักเตือนอยู คุกเทาหนา เทาหลัง ลงนอนทับเทาท้ัง ๔ ท่ีตรงนั้นนั่นเอง ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 มาโกงบางตัวในโลกนี้ เปนเชนนี้ก็มี นีเ้ปนโทษของมาโกงประการท่ี ๘ ดูกรภกิษุท้ังหลาย มา 
โกง ๘ จําพวก และโทษของมาโกง ๘ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คนโกง ๘ จําพวก และโทษของคนโกง ๘ ประการเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในธรรมวนิัยนี้ ภิกษุโจทภิกษดุวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจาํเลยนั้น เม่ือถูกโจท 
ดวยอาบัติ ยอมอําพรางอาบัติไววา ผมนึกไมไดๆดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบ 
เหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวาจงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมถอยหลัง ดันให 
รถกลับหลัง ฉะนั้นดูกรภกิษท้ัุงหลาย คนโกงบางคนในธรรมวินยันี้ เปนเชนนีก้็มี นี้เปน 
โทษของคนโกงประการท่ี ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุโจทภิกษดุวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจาํเลยนั้น เม่ือถูกโจทดวยอาบัติ  
กลับโตตอบการโจทนั่นเองวา จะมีประโยชนอะไรหนอ ดวยคําท่ีทานซ่ึงเปนคนโงไมฉลาดกลาว 
 ทานเองควรสํานึกถึงคําท่ีควรพูด ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เรากลาวบุคคลนี้เปรียบเหมือนมาโกงท่ี 
นายสารถีเตือนวา จงเดินไปถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมหกหลัง ดดีธูปหัก ฉะนัน้  
ดูกรภกิษุท้ังหลายคนโกงบางคนในธรรมวนิัยนี้ เปนเชนนี้ก็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการ 
ท่ี ๒ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุโจทภิกษดุวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจาํเลยนั้น เม่ือถูกโจทดวยอาบัติ  
กลับโจทตอบแกภกิษุผูโจทนั่นเองวา แมทานก็ตองอาบัติช่ือนี้ทานจงทําคืนเสียกอน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบเหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทง 
ดวยประตักเตือนอยู ยอมยกขาข้ึนตะกุยงอนรถ ถีบงอนรถ ฉะนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย คนโกง 
บางคนในธรรมวินัยนี้เปนเชนนี้ก็มี นีเ้ปนโทษของคนโกงประการท่ี ๓ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุโจทภิกษดุวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจาํเลยนั้น เม่ือถูกโจทดวยอาบัติ  
ยอมพูดกลบเกล่ือน พูดนอกลูนอกทาง แสดงความโกรธความขัดเคือง และความไมยาํเกรง 
ใหปรากฏ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวบุคคลน้ี เปรียบเหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวา จง  
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เดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยูยอมเดินผิดทาง ทําใหรถคว่ํา ฉะนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
คนโกงบางคนในธรรมวินยันี้ เปนเชนนี้กมี็ นี้เปนโทษของคนโกงประการท่ี ๔ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุโจทภิกษดุวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจาํเลยนั้น เม่ือถูกโจทดวยอาบัติ  
ยกมือท้ังสองพูดหามในทามกลางสงฆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบเหมือนมา 
โกงท่ีนายสารถี เตือนวา จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ยอมเชิดกายดานหนา เผนข้ึนไป  
ฉะนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลายคนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนีก้็มี นี้เปนโทษของคน 
โกงประการท่ี ๕ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุโจทภิกษดุวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจาํเลยนั้น เม่ือถูกโจทดวยอาบัติ  
ยอมไมเอ้ือเฟอสงฆ ไมเอ้ือเฟอผูโจทก ท้ังที่มีอาบัติติดตวัอยูเล่ียงหลีกไปตามประสงคของตน 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวบุคคลนี้ เปรียบเหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวา จงเดินไป ถูกแทง 
ดวยประตักเตือนอยู ไมคํานงึถึงดามประตัก เอาฟนกดับังเหียน หลีกไปตามประสงคของมัน  
ฉะนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้ เปนเชนนีก้็มี นี้เปนโทษของคนโกง 
ประการท่ี ๖ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุโจทภิกษดุวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจาํเลยนั้น เม่ือถูกโจทดวยอาบัติ 
กลาววา ผมไมไดตองอาบัติเลยๆ เธอใชความน่ิงใหอึดอัดใจสงฆดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาว 
บุคคลนี้ เปรียบเหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวาจงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู ไม 
ยอมกาวไปขางหนา ท้ังไมถอยหลังยนืเฉยเหมือนเสาเข่ือนอยูตรงนั้นนัน่เอง ฉะนัน้ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย คนโกงบาง คนในธรรมวินยันี้ เปนเชนนีก้็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการท่ี ๗ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุโจทภิกษดุวยอาบัติ ภิกษุผูเปนจาํเลยนั้น เม่ือถูกโจทดวยอาบัติ 
ยอมกลาววา ทําไมหนอ ทานผูมีอายุท้ังหลายจึงชอบหาเร่ืองในตัวผมนัก บัดนี้ ผมกาํหนดบอก 
คืนสิกขาลาเพศแลว เธอบอกคืนสิกขาลาเพศแลวพดูอยางนี้วา บัดน้ี ขอทานผูมีอายท้ัุงหลาย 
จงเบาใจเถิด ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวบุคคลนี้เปรียบเหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวา  
จงเดินไป ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู คุกเทาหนา เทาหลัง ลงนอนทับเทาท้ัง ๔ ฉะนัน้ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลายคนโกงบางคนในธรรมวินัยน้ี เปนเชนนีก้็มี นี้เปนโทษของคนโกงประการท่ี ๘ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย คนโกง ๘ จําพวก และโทษของคนโกง ๘ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔  
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                           มลสูตร 
     [๑๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มลทิน ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
มนตมีการไมทองบนเปนมลทิน ๑ เรือนมีความไมหม่ันเปนมลทิน ๑ ความเกยีจครานเปนมลทิน 
ของผิวพรรณ ๑ ความประมาทเปนมลทินของผูรักษา ๑ ความประพฤติช่ัวเปนมลทนิของหญิง ๑  
ความตระหนี่เปนมลทินของผูให ๑ อกุศลธรรมท่ีลามกเปนมลทินแทท้ังโลกนี้และโลกหนา ๑  
เราจะบอกมลทินที่ยิ่งกวามลทินนั้น คือ อวิชชาเปนมลทินอยางยิ่ง ดูกรภิกษุท้ังหลายมลทิน ๘  
ประการนี้แล ฯ 
           มนตมีการไมทองบนเปนมลทิน เรือนมีความไมหม่ันเปน 
           มลทิน ความเกยีจครานเปนมลทินของผิวพรรณ ความ 
           ประมาทเปนมลทินของผูรักษา ความประพฤติช่ัวเปนมลทิน 
           ของหญิง ความตระหนี่เปนมลทินของผูให ธรรมอันลามก 
           เปนมลทินแท ท้ังในโลกนี้และโลกหนา เราจะบอกมลทินท่ี 
           ยิ่งกวานั้น คือ อวิชชาเปนมลทินอยางยิ่ง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                           ทูตสูตร 
     [๑๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ควรไปเปนทูตได  
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ปนผูรับฟง ๑ ใหผูอ่ืนรับฟง ๑  
เรียนดี ๑ ทรงจําไวดี ๑ รูเอง ๑ ใหผูอ่ืนรู ๑เปนผูฉลาดตอส่ิงท่ีมีประโยชนและไมมี 
ประโยชน ๑ ไมกอการทะเลาะ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล  
ควรไปเปนทูตได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สารีบุตรประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ควรไปเปนทูตได ธรรม ๘  
ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สารีบุตรในธรรมวนิัยนี้เปนผูรับฟง ๑ ใหผูอ่ืนรับฟง ๑  
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 เรียนดี ๑ ทรงจําไวดี ๑ รูเอง ๑ ใหผูอ่ืนรู ๑ เปนผูฉลาดตอส่ิงท่ีมีประโยชนและไมมี 
ประโยชน ๑ ไมกอการทะเลาะ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย สารีบุตรประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล 
 ควรไปเปนทูตได ฯ 
         ภิกษใุดแล สอนบริษัทใหเรียนใหอาน ไมสะทกสะทาน 
         ไมใหเสียคําท่ีพูด ไมใหเสียคําสอน ช้ีแจงใหเขาหมดสงสัย 
         และเม่ือถูกซักถามก็ไมโกรธ ภิกษุเชนนี้นั้นแล ควรไปเปน 
         ทูตได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                         พันธนสูตรท่ี ๑ 
     [๑๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย หญิงยอมผูกชายไวดวยอาการ ๘ อยาง ๘ อยางเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย หญิงยอมผูกชายไวดวยรูป ๑ ดวยการยิ้มแยม ๑ ดวยคําพูด ๑ ดวยเพลงขับ ๑ 
 ดวยการรองไห ๑ ดวยอากัปปกิริยา ๑ดวยของกํานัล ๑ ดวยผัสสะ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
หญิงยอมผูกชายไวดวยอาการ๘ อยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท่ีถูกผูกดวยอาการ ๘ อยาง 
นี้แล ช่ือวาถูกผูกดวยบวง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                         พันธนสูตรท่ี ๒ 
     [๑๐๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ชายยอมผูกหญิงไวดวยอาการ ๘ อยาง ๘ อยางเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชายยอมผูกหญิงไวดวยรูป ๑ ดวยการยิม้แยม ๑ ดวยคําพูด ๑ ดวยเพลงขับ ๑ 
 ดวยการรองไห ๑ ดวยอากัปปกิริยา ๑ดวยของกํานัล ๑ ดวยผัสสะ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ชายยอมผูกหญิงไวดวยอาการ ๘ อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท่ีถูกผูกดวยอาการ ๘ อยาง 
นี้แลช่ือวาถูกผูกดวยบวง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘  
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                         ปหาราทสูตร 
     [๑๐๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ควงไมสะเดาท่ีนเฬรุยักษสิงสถิต ใกล 
กรุงเวรัญชา คร้ังนั้น ทาวปหาราทะจอมอสูร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว ยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทาวปหาราทะ 
จอมอสูรวา ดกูรปหาราทะพวกอสูรยอมอภิรมยในมหาสมุทรบางหรือ ทาวปหาราทะจอมอสูร 
กราบทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ พวกอสูรยอมอภิรมยในมหาสมุทร ฯ 
     พ. ดูกรปหาราทะ ในมหาสมุทรมีธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาสักเทาไร ท่ีพวกอสูร 
เห็นแลวยอมอภิรมย ฯ 
     ป. มี ๘ ประการ พระเจาขา ๘ ประการเปนไฉน ขาแตพระองคผูเจริญ มหาสมุทรลาด  
ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหวไมขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีมหาสมุทรลาด 
 ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหวไม นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา 
ประการท่ี ๑ ในมหาสมุทร ท่ีพวกอสูรเหน็แลวๆ จึงอภริมยอยู ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ี 
มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอไมลนฝง นี้เปนธรรมอันนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๒ ใน 
มหาสมุทรท่ีพวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรไมเกล่ือนดวยซากศพ เพราะในมหาสมุทร  คล่ืนยอมซัดเอา 
ซากศพเขาหาฝงใหข้ึนบกทันที ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีมหาสมุทรไมเกล่ือนดวยซากศพ และ 
ในมหาสมุทรคล่ืนยอมซัดเอาซากศพเขาหาฝงใหข้ึนบกทันที นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมี 
มาประการท่ี ๓ ในมหาสมุทรท่ีพวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
     อีกประการหนึ่ง แมน้ําสายใหญๆ บางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา  อจริวดี สรภู  
มหี แมน้ําเหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละนามและโคตรเดิมหมด ถึงความนับวา 
มหาสมุทรนั่นเอง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีแมน้ําสายใหญๆ บางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา  
อจิรวดี สรภู มหี แมน้ําเหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมเปล่ียนนามและโคตรเดิมหมด 
 ถึงความนับวามหาสมุทรนั่นเอง นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๔ ในมหาสมุทร  
ท่ีพวกอสูรเหน็แลวๆ จึงอภริมยอยู ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง แมน้ําทุกสายในโลก ยอมไหลไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนจาก 
อากาศตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มเพราะน้ํานั้นๆ ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขอท่ีแมน้ําทุกสายในโลกยอมไหลไปรวมยังมหาสมุทร และสายฝนจากอากาศ 
ตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มเพราะน้าํนั้นๆ นี้เปนธรรมท่ี 
นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๕ ในมหาสมุทร ท่ีพวกอสูรเหน็แลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ี 
มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๖ ในมหาสมุทร 
 ท่ีพวกอสูรเหน็แลวๆ จึงอภริมยอยู ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนดิ ในมหาสมุทรมีรัตนะเหลานี้ คือ 
 แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬเงิน ทอง ทับทิม มรกต 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด ในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะ คือ 
 แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย   สังข  ศิลา   แกวประพาฬ   เงิน  ทอง   ทับทิม   มรกต  
นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๗ ในมหาสมุทร ท่ีพวกอสูรเหน็แลวๆ จึง 
อภิรมยอยู ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเปนท่ีพํานกัอาศัยของพวกส่ิงมีชีวิตใหญๆและส่ิงมีชีวิตใน 
มหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลาพวกอสูร นาค คนธรรพ  
แมท่ีมีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน กมี็อยู   
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีมหาสมุทรเปนท่ีพํานักอาศัยของส่ิงท่ีมีชีวิตใหญๆ และส่ิงมีชีวิตใน 
มหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ 
แมท่ีมีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐โยชน ก็มีอยู  
นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๘ ในมหาสมุทรท่ีพวกอสูรเห็นแลวๆ จึง 
อภิรมยอยู ขาแตพระองคผูเจริญ นี้แลธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ในมหาสมุทร 
 ท่ีพวกอสูรเหน็แลวๆ จึงอภริมยอยู ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ภิกษุท้ังหลายยอมอภิรมยในธรรม 
วินัยนี้บางหรือ ฯ 
     พ. ดูกรปหาราทะ ภิกษุท้ังหลายยอมอภริมยในธรรมวนิัยนี้ ฯ  
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     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ในธรรมวินยันี้ มีธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาสักเทาไร  
ท่ีภิกษุท้ังหลายเหน็แลว จึงอภิรมยอยู ฯ 
     พ. มี ๘ ประการ ปหาราทะ ๘ ประการเปนไฉน ดกูรปหาราทะมหาสมุทรลาด ลุม  
ลึกลงไปโดยลําดับ ไมโกรกชันเหมือนเหว ฉันใด ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน มีการศึกษา 
ไปตามลําดับ มีการกระทําไปตามลําดับมีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผล 
โดยตรง ดูกรปหาราทะขอท่ีในธรรมวินยันี้มีการศกึษาไปตามลําดับ มีการกระทําไปตามลําดับ 
 มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยทรง นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคย 
มีมาประการท่ี ๑ ในธรรมวินยันี้ท่ีภกิษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
     ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ ไมลนฝง ฉันใด สาวก ท้ังหลายของเรา 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมลวงสิกขาบทท่ีเราบัญญัติไวแมเพราะเหตุแหงชีวิต ดูกรปหาราทะ ขอท่ี 
สาวกท้ังหลายของเราไมลวงสิกขาบทท่ีเราบัญญัติไวแมเพราะเหตุแหงชีวิต นี้เปนธรรมท่ีนา 
อัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๒ ในธรรมวินัยนี้ ท่ีภกิษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
     ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรไมเกล่ือนดวยซากศพ เพราะในมหาสมุทร  คล่ืนยอมซัดเอา 
ซากศพเขาหาฝงใหข้ึนบก ฉันใด ดกูรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกนับุคคลผูทุศีล มีบาปธรรม  
มีสมาจารไมสะอาดนารังเกียจ ปกปดกรรมช่ัว มิใชสมณะ แตปฏิญญาวาเปนสมณะ มิใชผู 
ประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย เสียใน ชุมดวยราคะ เปนเพียงดัง 
หยากเยื่อ สงฆยอมไมอยูรวมกับบุคคลนั้น ประชุมกันยกวัตรเธอเสียทันที แมเขาจะนั่งอยู 
ทามกลางภิกษสุงฆก็จริง ถึงกระนั้น เขาก็ช่ือวาหางไกลจากสงฆ และสงฆก็หางไกลจากเขา  
ดูกรปหาราทะ ขอท่ีบุคคลผูทุศีล มีบาปกรรม มีสมาจารไมสะอาดนารังเกียจ ปกปดกรรมช่ัว 
 ไมใชสมณะ แตปฏิญญาวาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญญาวาประพฤติ 
พรหมจรรย เสียใน ชุมดวยราคะ เปนเพยีงดังหยากเยื่อ สงฆยอมไมอยูรวมกับบุคคลน้ัน  
ประชุมกันยกวัตรเธอเสียทันทีแมเขาจะน่ังอยูในทามกลางภิกษุสงฆกจ็ริง ถึงกระนัน้ เขาก็ช่ือวา  
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หางไกลจากสงฆ และสงฆกห็างไกลจากเขา นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๓  
ในธรรมวินยันี้ ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
     ดูกรปหาราทะ แมน้ําสายใหญๆ บางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา  อจิรวดี สรภู มหี  
แมน้ําเหลานั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว ยอมละนามและโคตรเดิมหมด ถึงความนับวามหาสมุทร 
นั่นเอง ฉันใด ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ  
แพศย ศูทร ออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว ยอมละนามและ 
โคตรเดิมเสียถึงความนับวาสมณศากยบุตรท้ังนั้น ดูกรปหาราทะ ขอท่ีวรรณะ ๔ เหลานี้ คือ 
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว  
ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึงความนับวาเปนสมณศากยบุตรท้ังนัน้ นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรย 
อันไมเคยมีมาประการท่ี ๔ ในธรรมวินัยนี้ ท่ีภิกษุท้ังหลายเหน็แลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
     ดูกรปหาราทะ แมน้ําทุกสายในโลก ยอมไหลไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนจากอากาศ 
ตกลงสูมหาสมุทร มหาสมุทรก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มเพราะน้าํนั้นๆ ฉันใด ดูกรปหาราทะ 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ถึงแมภิกษุเปนอันมากจะปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นพิพานธาตุ 
ก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มดวยภกิษนุัน้ ดูกรปหาราทะ ขอท่ีถึงแมภิกษเุปนอันมากจะ 
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นพิพานธาตุก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มดวยภกิษุนัน้  
นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๕ ในธรรมวินัยนี้ท่ีภกิษุท้ังหลายเหน็แลวๆ จึง 
อภิรมยอยู ฯ 
     ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรมีรสเดียว  คือ  รสเค็ม  ฉันใด   ดูกรปหาราทะ ฉันนั้น 
เหมือนกนั ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว คือ วิมุตติรส ดูกรปหาราทะ ขอท่ีธรรมวินัยมีรสเดียว คือ 
 วิมุตติรส นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๖ ในธรรมวินัยนี้ ท่ีภกิษท้ัุงหลาย 
เห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
     ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด รัตนะในมหาสมุทรนั้นมีดังนี ้คือ  
แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬเงิน ทอง ทับทิม มรกต ฉันใด  
ดูกรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวินยันี้ก็มีรัตนะมากมายหลายชนิด รัตนะในธรรมวินัยนัน้ 
มีดังนี้ คือ สติปฏฐาน ๔สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗  
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 อริยมรรคมีองค ๘ ดูกรปหาราทะ ขอท่ีธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิด รัตนะในธรรมวนิัย 
นั้นมีดังนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕พละ ๕ โพชฌงค ๗  
อริยมรรคมีองค ๘ นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๗ ในธรรมวินัยนี้ ท่ีภิกษ ุ
ท้ังหลายเหน็แลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
     ดูกรปหาราทะ มหาสมุทรเปนท่ีพํานกัอาศัยของส่ิงท่ีมีชีวิตใหญๆ ส่ิงมีชีวิตในมหาสมุทร 
นั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาคคนธรรพ แมท่ีมี 
รางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐โยชน ๕๐๐ โยชน มีอยู  
ฉันใด ดกูรปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกนั ธรรมวินัยนี้ก็เปนท่ีพํานักอาศัยแหงส่ิงมีชีวิตใหญๆ  
ส่ิงมีชีวิตในธรรมวินัยนี้ มีดังนี้ คือพระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล 
 พระสกทาคามีทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อ 
กระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต ดกูรปหาราทะ 
 ขอท่ีธรรมวินัยนี้เปนท่ีพํานกัอาศัยแหงส่ิงมีชีวิตใหญๆ ส่ิงชีวิตมีในธรรมวินัยนี้มีดังนี้ คือ พระ 
โสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล พระสกทาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทํา 
ใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล พระอนาคามีทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล พระอรหันต  
ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๘ ใน 
ธรรมวินัยนี้ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ดูกรปหาราทะ ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมท่ีนา 
อัศจรรย อันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                          อุโปสถสูตร 
     [๑๑๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาทของมิคารมารดา  
ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นพระผูมีพระภาคมีภกิษุสงฆแวดลอม ประทับนั่งในวนัอุโบสถ 
 คร้ังนั้น เม่ือราตรีลวงไปแลว ปฐมยามผานไปแลว ทานพระอานนทลุกจากท่ีนั่ง กระทําผา  
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อุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคประทับอยู ไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว ปฐมยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งมานานแลว 
ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด เม่ือทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้ 
แลว พระผูมีพระภาคทรงนิ่งอยู ฯ 
     แมวาระท่ี ๒ เม่ือราตรีลวงไปแลว มัชฌิมยามผานไปแลว ทานพระอานนทลุกจากท่ีนั่ง 
 กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค ไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว มัชฌิมยามผานไปแลว ภกิษุสงฆนั่งมา 
นานแลว ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด แมวาระท่ี ๒ พระผูมีพระภาค 
ก็ทรงน่ิงอยู ฯ 
     แมวาระท่ี ๓ เม่ือราตรีลวงไปแลว ปจฉิมยามผานไปแลว แสงเงินแสงทองข้ึนแลว ราตรี 
สวางแลว ทานพระอานนทลุกจากที่นั่ง กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี 
ไปทางพระผูมีพระภาค ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีลวงไปแลว  
ปจฉิมยามผานไปแลว แสงเงินแสงทองข้ึนแลว ราตรีสวางแลว ภกิษุสงฆนั่งมานานแลว  
ขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท 
บริษัทไมบริสุทธ์ิ ฯ 
     ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดมีความดําริดงันี้วา พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี ้
ทรงหมายเอาบุคคลไหนหนอ ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะกําหนดใจดวยใจ กระทํา 
จิตภิกษุสงฆท้ังหมดไวในใจแลว ไดเห็นบคุคลทุศีล มีบาปธรรม มีสมาจารไมสะอาดนารังเกียจ  
ปกปดกรรมช่ัว มิใชสมณะแตปฏิญญาวาเปนสมณะ มิใชผูประพฤติพรหมจรรยแตปฏิญญาวา 
ประพฤติพรหมจรรย เสียในชุมดวยราคะ เปนเพียงดังหยากเยื่อ นั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆ  
คร้ันแลวลุกจากอาสนะเขาไปหาบุคคลนั้น กลาวกะบุคคลนั้นวา อาวุโส จงลุกไป พระผูมีพระภาค 
ทรงเห็นเธอแลว เธอไมมีสังวาสกับภกิษุท้ังหลาย เม่ือทานพระมหาโมคคัลลานะกลาวอยางนีแ้ลว  
บุคคลนั้นนิ่งเฉยเสีย แมวาระท่ี ๒ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา อาวุโส  
จงลุกไป พระผูมีพระภาคทรงเห็นเธอแลวเธอไมมีสังวาสกับภิกษุท้ังหลาย  แมวาระท่ี ๒ บุคคล  
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นั้นก็นิ่งเสีย แมวาระท่ี ๓ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา อาวุโส จงลุกไป  
พระผูมีพระภาคทรงเห็นเธอแลว เธอไมมีสังวาสกับภิกษุท้ังหลาย แมวาระท่ี ๓ บุคคลน้ันก ็
นิ่งเฉยเสีย ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะจับแขนบุคคลนั้นฉุดออกมาใหพนซุมประตูดาน 
นอกแลว ใสดาน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวกราบทลูวาขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลนั้น 
ขาพระองคฉุดออกไปแลว บริษัทบริสุทธ์ิแลวขอพระผูมีพระภาคทรงพระกรุณาโปรดแสดง 
ปาติโมกขแกภิกษุท้ังหลายเถิด ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา นาอัศจรรย โมคคัลลานะ ไมเคยมีมา โมคคัลลานะโมฆบุรุษ 
นั้นจักมารวม จนตองฉุดแขนออกไป ลําดบันั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย บัดนี้ เธอท้ังหลายพึงทําอุโบสถเถิดพึงแสดงปาติโมกขเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ตั้งแตกาลบัดนี้เปนตนไป เราจักไมแสดงปาติโมกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย การท่ีพระตถาคตจะพึง 
แสดงปาติโมกขในบริษัทท่ีไมบริสุทธ์ิ นี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในมหาสมุทรมีธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการท่ีพวกอสูร 
เห็นแลวๆ ยอมอภิรมย ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายมหาสมุทรลาด ลุม  
ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหวไม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีมหาสมุทรลาด ลุม 
 ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหวไม นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประกา 
รท่ี ๑ ในมหาสมุทร ท่ีพวกอสูรเห็นแลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯลฯ  อีกประการหนึ่ง มหาสมุทรเปน 
ท่ีพํานักอาศัยของส่ิงมีชีวิตใหญๆ ส่ิงมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา 
ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ แมท่ีมีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน  
๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ก็มีอยู ดูกรภกิษุท้ังหลายขอท่ีมหาสมุทรเปนท่ีพํานัก 
อาศัยของส่ิงมีชีวิตใหญๆ ส่ิงมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลา 
ติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพแมท่ีมีรางกายประมาณ ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน  
๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐โยชน ก็มีอยู นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๘  
ในมหาสมุทรท่ีพวกอสูรเหน็แลวๆ จึงอภริมยอยู ดกูรภกิษุท้ังหลาย ในมหาสมุทรมีธรรมท่ี 
นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล ท่ีพวกอสูรเหน็แลวๆ จึงอภริมยอยู ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ 
 ท่ีภิกษุท้ังหลายเหน็แลวๆ ยอมอภิรมย ธรรม ๘ ประการเปนไฉนดกูรภิกษุท้ังหลาย มหาสมุทร 
ลาด ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชันเหมือนเหวไม ฉันใด ในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันน้ัน 
เหมือนกนั มีการศึกษาไปตามลําดับมีการกระทําไปตามลําดับ มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวา 
จะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ขอท่ีในธรรมวินยันี้ มีการศึกษาไปตามลําดับ 
 มีการกระทําไปตามลําดับ มีการปฏิบัติไปตามลําดับ มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง  
นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี ๑ ในธรรมวินัยนี้ ท่ีภกิษุท้ังหลายเหน็แลวๆ  
จึงอภิรมยอยู ฯลฯ  ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาสมุทรเปนท่ีพํานักอาศัยของส่ิงมีชีวิตใหญๆ ส่ิงมีชีวิต 
ในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้ คือ ปลาติมิปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค คนธรรพ  
แมท่ีมีรางกายประมาณ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน ก็มีอยู 
 ฉันใดดกูรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมวินัยนี้ กเ็ปนท่ีพํานกัอาศัยแหงส่ิงท่ีมีชีวิต 
ใหญๆ ส่ิงมีชีวติในธรรมวินยันี้มีดังนี้ คือ พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึง 
โสดาปตติผล พระสกทาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล พระอนาคามี  
ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผลพระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหนัต  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีธรรมวินัยนี้เปนท่ีพํานักอาศัยแหงส่ิงท่ีมีชีวิตใหญๆ ส่ิงมีชีวติในธรรมวินยั 
นี้ มีดังนี้คือ พระโสดาบัน ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล พระสกทาคามี  
ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล พระอนาคามี ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึง 
อนาคามิผล พระอรหันต ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอัน 
ไมเคยมีมาประการท่ี ๘ ในธรรมวินัยนี้ ท่ีภกิษุท้ังหลายเหน็แลวๆ จึงอภริมยอยู ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ในธรรมวินัยนี้มีส่ิงท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนีแ้ล ท่ีภิกษุท้ังหลายเห็น 
แลวๆ จึงอภิรมยอยู ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบมหาวรรคท่ี ๒ 
                        _________  
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                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. เวรัญชสูตร                  ๒. สีหสูตร   
๓. อาชัญญสูตร                  ๔. ขฬุงคสูตร 
๕. มลสูตร                          ๖. ทูตสูตร   
๗. พันธนสูตรท่ี ๑                  ๘. พันธนสูตรท่ี ๒ 
๙. ปหาราทสูตร                  ๑๐. อุโปสถสูตร ฯ 
                        _________  
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                        คหปติวรรคท่ี ๓ 
                         อุคคสูตรท่ี ๑ 
 
      [๑๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลกรุง 
เวสาลี ณ ท่ีนัน้ พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวาดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลาย 
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงทรงจํา 
อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีวา เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ  
พระผูมีพระภาคผูสุคตคร้ันไดตรัสพระดํารัสนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวหิาร ฯ 
     คร้ังนั้น เวลาเชา ภิกษุรูปหนึ่ง นุงแลว ถือบาตรและจวีร เขาไปสูนิเวศนของ 
อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี คร้ันแลวจึงนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูไว ลําดับนั้นอุคคคฤหบดีชาวเมือง 
เวลาสาลีไดเขาไปหาภกิษนุัน้ ไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ภกิษนุั้นไดกลาวกะ 
อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีวา ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา เปนผูประกอบ 
ดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ดกูรคฤหบดี ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา  
๘ ประการเปนไฉน ฯ 
     อุคคคฤหบดีกลาววา ขาแตทานผูเจริญ กระผมก็ไมทราบเลยวา พระผูมีพระภาคทรง 
พยากรณกระผม วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน  
แตขอทานไดโปรดฟงธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ประการของกระผมท่ีมีอยู จงใสใจใหดี  
กระผมจักเรียนถวาย ภิกษุนัน้รับคําอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีแลว อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี 
ไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ในคราวท่ีกระผมไดเห็นพระผูมีพระภาคแตไกลเปนคร้ังแรก พรอม 
กับการเหน็นัน้เอง จิตของกระผมเล่ือมใสในพระผูมีพระภาค นีแ้ลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอัน 
ไมเคยมีมาประการท่ี ๑ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีจิตเล่ือมใสแลว ไดเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดกระผม คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา  
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 โทษของกามอันตํ่าทรามเศราหมอง และอานิสงสในเนกขัมมะ ในคราวท่ีพระผูมีพระภาคไดทรง 
ทราบกระผมวา มีจิตควร ออนปราศจากนวิรณ บันเทิง ผองใสแลว จึงทรงประกาศสามุกังสิกา 
ธรรมเทศนาแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย คือ ทุกข สมุทัย นโิรธ มรรค เปรียบเหมือนผาท่ีบริสุทธ์ิ 
ไมหมองดํา จะพึงรับน้ํายอมไดดี แมฉันใด ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เกิด 
ข้ึนแลวแกกระผม ณ ท่ีนั่งนัน้แลวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมี 
ความดับไปเปนธรรมดา ก็ฉันนั้นเหมือนกนั ขาแตทานผูเจริญ กระผมไดเห็นธรรมแลว บรรลุ 
ธรรมแลว รูแจงธรรมแลว หยั่งซ้ึงถึงธรรมแลว  ปราศจากความเคลือบแคลงแลว ถึงความ 
แกลวกลาแลว ไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดถึงพระพุทธเจาพระธรรม และ 
พระสงฆวาเปนสรณะแลว และสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรยเปนท่ี ๕ แลว ณ ท่ีนั่งนั้นแล  
นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๒ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีปชาบดีรุนสาวอยู ๔ คน กระผมไดเขาไปหาปชาบดีเหลานั้น 
แลว ไดกลาวกะเธอเหลานัน้วา ดกูรนองหญิงท้ังหลาย ฉันสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรย 
เปนท่ี ๕ ผูใดปรารถนา ผูนั้นจงใชโภคะเหลานี้และทําบุญได หรือจะกลับไปสูตระกูลญาติของตัว 
ก็ได หรือประสงคชายอ่ืน ฉันก็จะมอบใหแกเขา เม่ือกระผมกลาวอยางนี้แลว ปชาบดีคนแรก 
ไดพูดกะกระผมวาขอทานไดกรุณามอบดฉัินใหแกชายช่ือนี้เจาคะ กระผมก็ใหเชิญชายผูนั้นมา  
เอามือซายจับปชาบดี มือขวาจับเตาน้ํา หล่ังน้ํามอบใหชายคนน้ัน ก็เม่ือบริจาคปชาบดีสาว 
เปนทาน กระผมไมรูสึกวาจติแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเลย นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมี 
มาขอท่ี ๓ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญ ในตระกูลของกระผมมีโภคทรัพยอยูมาก และโภคทรัพยเหลานัน้ 
กระผมแจกจายท่ัวไปถึงผูมีศีล มีกัลยาณธรรม นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๔  
ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญ กระผมเขาไปหาภกิษุรูปใด กระผมก็เขาไปหาดวยความเคารพทีเดียว  
ไมใชเขาไปหาดวยความไมเคารพ นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๕ ของกระผม 
ท่ีมีอยู ฯ  
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     ขาแตทานผูเจริญ หากทานผูมีอายุนั้นแสดงธรรมแกกระผม กระผมก็ฟงโดยความเคารพ 
แทๆ ไมใชฟงโดยความไมเคารพ หากทานผูมีอายุนั้นไมแสดงธรรมแกกระผม กระผมก็แสดง 
ธรรมแกทานนั้น นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๖ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญ ไมนาอัศจรรยท่ีเทวดาท้ังหลายเขาไปหากระผม แลวบอกวา ดกูร 
คฤหบดี ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว เม่ือเทวดาท้ังหลายกลาวอยางนี้แลว กระผมจึงพูด 
เทวดาเหลานัน้อยางนีว้า ทานท้ังหลายพึงบอกอยางนีห้รือไมพึงบอกอยางนี้ก็ตาม แทท่ีจริง  
ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลวแตกระผมก็ไมรูสึกเลยวา ความฟูใจจะมีมาแตเหตุนั้น ขอท่ี 
เทวดาทั้งหลายมาหากระผม หรือกระผมไดปราศรัยกับเทวดาท้ังหลาย นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรย 
อันไมเคยมีมาขอท่ี ๗ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญ กระผมไมพิจารณาเห็นสังโยชนไรๆ ในโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ท่ีพระ 
ผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนัน้วา ยงัละไมไดในตน นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอ 
ท่ี ๘ ของกระผมท่ีมีอยู ขาแตทานผูเจริญธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ของ 
กระผมท่ีมีอยูนี้แล กระผมกไ็มรูวา พระผูมีพระภาคทรงพยากรณกระผมวา เปนผูประกอบดวย 
ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน ฯ 
     ลําดับนั้น ภิกษนุั้นรับบิณฑบาตในนิเวศนของอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีแลว ลุกจากท่ี 
นั่งหลีกไป ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
แลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลคําสนทนาปราศรัยกับอุคคคฤหบดีชาวเมือง 
เวสาลีท้ังหมดแดพระผูมีพระภาค ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ถูกแลวๆ อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี  เม่ือจะพยา 
กรณ พึงพยากรณตามน้ันโดยชอบ ดูกรภิกษุ เราพยากรณอุคคคฤหบดีวา เปนผูประกอบดวย 
ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล และเธอทั้งหลายจงทรงจําอุคคคฤหบดีชาวเมือง 
เวสาลีวา เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑  
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                         อุคคสูตรท่ี ๒ 
     [๑๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บานหัตถีคาม ในแควนวัชชี ณ ท่ี 
นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงทรงจําอุคค 
คฤหบดีชาวบานหัตถีคาม วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ พระผูมี 
พระภาคผูสุคต คร้ันไดตรัสพระดํารัสนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ฯ 
     คร้ังนั้น เวลาเชา ภิกษุรูปหนึ่ง นุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปยังนิเวศนของอุคค 
คฤหบดีชาวบานหัตถีคาม คร้ันแลวจึงนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูไวลําดับนัน้ อุคคคฤหบดีชาวบาน 
หัตถีคามไดเขาไปหาภกิษนุัน้ ไหวแลวนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวภกิษนุั้นได 
กลาวกะอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามวา ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา เปน 
ผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ดูกรคฤหบดี ธรรมท่ีนาอัศจรรย 
อันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน ฯ 
     อุคคคฤหบดีกลาววา ขาแตทานผูเจริญ กระผมไมทราบเลยวา พระผูมีพระภาคทรงพยา 
กรณกระผมวา เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน แตขอ 
ทานไดโปรดฟงธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา๘ ประการนี้ท่ีมีอยู จงใสใจใหดี กระผมจักเรียน 
ถวาย ภกิษนุั้นรับคําอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามแลว ฯ 
     อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ในคราวท่ีกระผมเท่ียวอยูใน 
สวนนาควนั ไดเห็นพระผูมีพระภาคแตไกลเปนครั้งแรก พรอมกับการเห็นนั้นเอง จิตของ 
กระผมก็เล่ือมใสในพระผูมีพระภาค เมาสุราอยูก็หายเมา นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา 
ขอท่ี ๑ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญ กระผมมีจิตเล่ือมใสแลว ไดเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดกระผม คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา  
โทษของกามอันตํ่าทรามเศราหมอง และอานิสงสในเนกขัมมะ ในคราวท่ีพระผูมีพระภาคไดทรง 
ทราบวา กระผมมีจิตควร ออนปราศจากนวิรณ บันเทิง ผองใสแลว จึงทรงประกาศสามุกังสิกา 
ธรรมเทศนาแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย คือ ทุกข สมุทัย นโิรธ มรรค เปรียบเหมือนผาท่ี 
บริสุทธ์ิ ไมหมองดํา จะพึงรับน้ํายอมไดดี แมฉันใด ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน 
 เกิดข้ึนแลวแกกระผม ณ ท่ีนั่งนั้นแลวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวล  
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ลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ขาแตทานผูเจริญ กระผมไดเหน็ธรรมแลว 
 บรรลุธรรมแลว รูธรรมแจงแลว หยั่งซ้ึงถึงธรรมแลว ขามพนความสงสัยไดแลว ปราศจาก 
ความเคลือบแคลงแลว ถึงความแกลวกลาแลว ไมตองเช่ือผูอ่ืน ในสัตถุศาสนไดถึงพระ 
พุทธเจา พระธรรม และพระสงฆวา เปนสรณะ สมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรยเปนท่ี ๕  
แลว ณ ท่ีนั่งนัน้นั่นแล นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๒ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญ กระผมไดมีปชาบดรุีนสาวอยู ๔ คน ไดเขาไปหาปชาบดีเหลานั้น  
แลวไดกลาวกะเธอเหลานั้นวา ดูกรนองหญิงท้ังหลาย ฉันสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรยเปน 
ท่ี ๕ ผูใดปรารถนา ผูนั้นจงใชโภคะเหลานีแ้ละทําบุญได หรือจะไปสูตระกูลญาติของตัวก็ได  
หรือประสงคชายอ่ืน ฉันกจ็ะมอบใหแกเขา เม่ือกระผมกลาวอยางนีแ้ลว ปชาบดีคนแรกไดพูด 
กะกระผมวาขอทานไดกรุณามอบดิฉันใหแกชายช่ือนี้เจาคะ กระผมใหเชิญชายผูนัน้มา เอา 
มือซายจับปชาบดี มือขวาจับเตาน้ํา หล่ังน้ํามอบใหชายคนน้ัน กเ็ม่ือบริจาคปชาบดีสาวเปนทาน 
 กระผมไมรูสึกวาจิตแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเลย นีแ้ลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๔ 
 ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญ ในตระกูลของกระผมมีโภคทรัพยอยูมาก และ โภคทรัพยเหลานัน้ 
กระผมไดแจกจายท่ัวไปกับทานผูมีศีล มีกัลยาณธรรม นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา 
ขอท่ี ๔ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญ กระผมเขาไปหาภกิษุรูปใด กระผมก็เขาไปดวยความเคารพทีเดียว  
ไมใชเขาไปหาดวยความไมเคารพ หากทานผูมีอายุนั้นแสดงธรรมแกกระผม กระผมก็ฟงโดยเคารพ 
แทๆ ไมใชฟงโดยไมเคารพ หากทานผูมีอายุนั้นไมแสดงธรรมแกกระผม กระผมก็แสดงธรรมแก 
ทานผูมีอายุนัน้ นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๕ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญ ไมนาอัศจรรยท่ีเม่ือกระผมนิมนตสงฆแลวเทวดาท้ังหลายเขามาบอกวา 
 ดูกรคฤหบดี ภิกษุรูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต รูปโนนเปนปญญาวิมุต รูปโนนเปนกายสักขี  
รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ รูปโนนเปนสัทธาวิมุต รูปโนนเปนธัมมานุสารี รูปโนนเปนผูมีศีล มี 
กัลยาณธรรม รูปโนนเปนผูทุศีล  มีบาปธรรม  ขาแตทานผูเจริญ  กระผมอังคาสสงฆอยูก็ไมรู 
สึกวา ยังจิตใหเกิดข้ึนอยางนีว้า จะถวายแกทานรูปนี้นอย หรือจะถวายแกทานรูปนี้มาก แทท่ี 
จริง กระผมมีจิตเสมอกัน นีแ้ลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๖ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ  
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     ขาแตทานผูเจริญ ไมนาอัศจรรยท่ีเทวดาท้ังหลายเขามาหากระผมแลวบอกวา ดูกรคฤหบดี  
ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว เม่ือเทวดาท้ังหลายกลาวอยางนีแ้ลว กระผมจึงพดูกะเทวดา 
เหลานั้นอยางนี้วา ทานจะพึงบอกอยางนีห้รือไมพึงบอกอยางนี้ก็ตาม แทท่ีจริง ธรรมอันพระผู 
มีพระภาคตรัสดีแลว แตกระผมก็ไมรูสึกเลยวา ความฟูใจจะมีมาแตเหตุนั้น เทวดาท้ังหลายเขา 
มาหากระผมหรือกระผมไดปราศรัยกับเทวดาท้ังหลาย นีแ้ลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา 
ขอท่ี ๗ ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญ ก็หากวากระผมจะพงึทํากาละกอนพระผูมีพระภาค ก็ไมนาอัศจรรย 
ท่ีพระผูมีพระภาคจะพึงทรงพยากรณอยางนี้วา สังโยชนอันเปนเคร่ืองประกอบใหอุคคคฤหบดี 
ชาวบานหตัถีคามพึงกลับมาสูโลกน้ีอีกไมมี นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๘  
ของกระผมท่ีมีอยู ฯ 
     ขาแตทานผูเจริญ ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนีแ้ล ของกระผมท่ีมีอยู  
แตกระผมกไ็มรูวา พระผูมีพระภาคทรงพยากรณกระผมวาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรย 
อันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน ฯ 
     ลําดับนั้น ภิกษนุั้นรับบิณฑบาตในนิเวศนของอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามแลว ลุก 
จากท่ีนั่งแลวหลีกไป ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลคําสนทนาปราศรัยกบัอุคค 
คฤหบดีชาวบานหัตถีคามนัน้ท้ังหมดแดพระผูมีพระภาค ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ถูกแลวๆ อุคคคฤหบดีชาวบานหตัถีคาม เม่ือจะ 
พยากรณ พึงพยากรณตามนัน้โดยชอบ ดกูรภิกษุ เราพยากรณอุคคคฤหบดีชาวบานหตัถีคามวา 
 เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้แล และเธอท้ังหลายจงทรงจํา 
อุคคคฤหบดีชาวบานหตัถีคามวาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                         หัตถกสูตรท่ี ๑ 
     [๑๑๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย ใกลเมืองอาฬวี  
ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายทูลรับ  
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พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงทรงจําหัตถก 
อุบาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการ  
๗ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ 
 มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑ มีจาคะ ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงทรง 
จําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูประกอบดวยธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการ 
นี้แล พระผูมีพระภาคผูสุคต คร้ันไดตรัสพระดํารัสนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสู 
พระวหิาร ฯ 
     คร้ังนั้น เวลาเชา ภิกษุรูปหนึ่ง นุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปยังนิเวศนของหัตถก 
อุบาสกชาวเมืองอาฬวี คร้ันแลว จึงนั่งบนอาสนะท่ีปูไวลําดับนั้น หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี  
เขาไปหาภกิษนุั้น ไหวแลวนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ภิกษุนัน้ไดกลาวกะหัตถก 
อุบาสกชาวเมืองอาฬววีาดกูรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทาน วาเปนผูประกอบดวย 
ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายหัตถก 
อุบาสกชาวเมืองอาฬวี เปนผูมีศรัทธา ๑  มีศีล ๑  มีหิริ ๑  มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑  
มีจาคะ ๑ มีปญญา ๑ ดกูรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทาน วาเปนผูประกอบดวยธรรม 
ท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการน้ีแลหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีถามวา ขาแตทานผูเจริญ  
คฤหัสถไรๆ ผูนุงผาขาวไมมีในตําแหนงท่ีพระผูมีพระภาคทรงพยากรณนี้หรือ ฯ 
     ภิ. ดูกรอาวโุส ไมมี ฯ 
     ห. ขาแตทานผูเจริญ ดีแลว ท่ีคฤหัสถไรๆ ผูนุงผาขาวไมมีในตําแหนงท่ีพระผูมี 
พระภาคทรงพยากรณนี้ ฯ 
     ลําดับนั้น ภิกษนุั้นรับบิณฑบาตในนิเวศนของหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวแีลว ลุกจาก 
ท่ีนั่งแลว หลีกไป ภายหลังภตั กลับจากบิณฑบาตแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ในเวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวร  
เขาไปยังนิเวศนของหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี นั่งบนอาสนะท่ีเขาปูไว ลําดับนัน้ หัตถก 
อุบาสกชาวเมืองอาฬวี เขามาหาขาพระองคไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว  
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ขาพระองคไดกลาวกะหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬววีา ดกูรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ 
ทาน วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวเีปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหริิ ๑ มีโอตตัปปะ ๑  
เปนพหูสูต ๑ มีจาคะ ๑มีปญญา ๑ ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทาน วาเปนผู 
ประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗ ประการน้ี เม่ือขาพระองคกลาวอยางนี้แลว 
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬว ีไดถามขาพระองควา ขาแตทานผูเจริญ คฤหัสถไรๆ ผูนุงผาขาว 
ไมมีในตําแหนงท่ีพระผูมีพระภาคทรงพยากรณนัน้หรือ ขาพระองคตอบวา ดูกรอาวโุส ไมมี  
เขาตอบวา ขาแตทานผูเจริญ ดีแลวท่ีคฤหสัถไรๆ ผูนุงผาขาว ไมมีในตําแหนงท่ีพระผูมี 
พระภาคทรงพยากรณนี้ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ถูกแลวๆ กุลบุตรนั้นมีความปรารถนานอย ไม 
ปรารถนาใหคนอ่ืนรูกุศลธรรมท่ีมีอยูในตน ดูกรภิกษุ ถาอยางนั้น เธอจงทรงจําหัตถกอุบาสก 
ชาวเมืองอาฬวไีว วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมานี้ คือ ความเปนผูไม 
ปรารถนาใหคนอ่ืนรูกุศลธรรมท่ีมีอยูในตน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                         หัตถกสูตรท่ี ๒ 
     [๑๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย ใกลเมืองอาฬวี คร้ัง 
นั้นแล หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี มีอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คนแวดลอม เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคได 
ตรัสถามหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬววีา ดกูรหัตถกะ บริษัทของทานนีใ้หญ ก็ทานสงเคราะห 
บริษัทใหญนี้อยางไร ฯ 
     หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคไดทรง 
แสดงสังคหวตัถุ ๔ ประการไว ขาพระองคสงเคราะหบริษัทใหญนีด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการเหลา 
นั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูวาผูนี้ควรสงเคราะหดวยทาน ขาพระองคก็สงเคราะหดวย 
ทาน ผูนี้ควรสงเคราะหดวยวาจาออนหวาน ขาพระองคกส็งเคราะหดวยวาจาออนหวาน ผูนี้ควร  
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สงเคราะหดวยการประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชน ขาพระองคก็สงเคราะหดวยการประพฤติส่ิงท่ีเปน 
ประโยชน ผูนีค้วรสงเคราะหดวยการวางตัวเสมอ ขาพระองคก็สงเคราะหดวยการวางตัวเสมอ  
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็โภคทรัพยในตระกูลของขาพระองคมีอยู ชนท้ังหลายจึงสําคัญถอยคํา 
ของขาพระองควาควรฟง ไมเหมือนของคนจน ฯ 
     พ. ถูกแลวๆ หัตถกะ นีแ้ลเปนอุบายท่ีทานสงเคราะหบริษัทใหญ  ดูกรหัตถกะ จริงอยู  
ใครๆ ก็ตามท่ีสงเคราะหบริษัทใหญ ในอดีตกาล ก็ลวนแตสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ 
นี้ และใครๆ กต็ามท่ีจักสงเคราะหบริษัทในอนาคตกาล ก็ลวนแตจักสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ  
๔ ประการนีแ้ล ใครๆก็ตามยอมสงเคราะหบริษัทใหญในปจจุบัน ก็ลวนแตสงเคราะห 
ดวยสังคหวัตถุ๔ ประการนีแ้ล ลําดับนั้น หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬว ีอันพระผูมีพระภาค 
ทรงช้ีแจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลวลุกจากท่ีนั่ง ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิแลวหลีกไป ฯ 
     ลําดับนั้น เม่ือหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี หลีกไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคได 
ตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี วา 
เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการ ๘ ประการเปนไฉน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬว ีเปนผูมีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ 
 เปนพหูสูต ๑มีจาคะ ๑ มีปญญา ๑ มีความปรารถนานอย ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลาย 
จงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘  
ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                         มหานามสูตร 
     [๑๑๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธารามใกลพระนครกบิลพสัดุ  
ในแควนสักกะ คร้ังนั้น เจาศากยะพระนามวามหานามเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับ ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดทูลถาม  
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พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอ บุคคลช่ือวาเปนอุบาสก 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหานาม เม่ือใดแล บุคคลถึงพระพุทธเจา ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ  
วาเปนสรณะ ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ ช่ือวาเปนอุบาสก ฯ 
     ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกช่ือวาเปนผูมีศีล ฯ 
     พ. ดูกรมหานาม เม่ือใดแล อุบาสกงดเวนจากปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน  
งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากมุสาวาท งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอัน 
เปนท่ีตั้งแหงความประมาท ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ อุบาสกช่ือวา เปนผูมีศีล ฯ 
     ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน ฯ 
     พ. ดูกรมหานาม เม่ือใดแล อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง แตไม 
ชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล แตไมชักชวนผูอ่ืนใหถึง 
พรอมดวยศีล ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะแตไมชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยจาคะ ๑  
ตนเองเปนผูใครเพื่อเห็นภิกษุ แตไมชักชวนผูอ่ืนในการเห็นภกิษุ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อฟง 
สัทธรรม แตไมชักชวนผูอ่ืนในการฟงสัทธรรม ๑ ตนเองเปนผูทรงจําธรรมท่ีตนฟงแลวได  
แตไมชักชวนผูอ่ืนเพื่อการทรงจําธรรม ๑ ตนเองเปนผูพจิารณาอรรถแหงธรรมท่ีตนฟงแลว แต 
ไมชักชวนผูอ่ืนในการพิจารณาอรรถแหงธรรม ๑ ตนเองรูท่ัวถึงอรรถรูท่ัวถึงธรรม แลวปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม แตไมชักชวนผูอ่ืนในการปฏิบัติธรรมอันสมควรแกธรรม ๑ ดวยเหตุมีประมาณ 
เทานี้ อุบาสกช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน ฯ 
     ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนตนและเพ่ือประโยชนผูอ่ืน ฯ 
     พ. ดูกรมหานาม เม่ือใดแล อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง และชักชวน 
ผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีลและชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวย 
ศีล ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ และชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยจาคะ ๑ ตนเองเปน  
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ผูใครเพื่อเห็นภิกษุ และชักชวนผูอ่ืนในการเห็นภกิษุ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อฟงสัทธรรม และ 
ชักชวนผูอ่ืนในการฟงสัทธรรม ๑ ตนเองเปนผูทรงจําธรรมท่ีตนฟงแลว และชักชวนผูอ่ืนเพื่อการ 
ทรงจําธรรม ๑ ตนเองเปนผูพจิารณาอรรถแหงธรรมท่ีตนฟงแลว และชักชวนผูอ่ืนในการพิจารณา 
อรรถแหงธรรม ๑ ตนเองรูท่ัวถึงอรรถรูท่ัวถึงธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม และชักชวน 
ผูอ่ืนในการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล อุบาสกช่ือวาเปนผูปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนตน และเพื่อประโยชนผูอ่ืน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                           ชีวกสูตร 
     [๑๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สวนมะมวงของหมอชีวก ใกลพระ 
นครราชฤห คร้ังนั้น หมอชีวกโกมารภัจจเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอบุคคลช่ือวาเปนอุบาสก พระผูมีพระภาคตรัสวา  
ดูกรชีวก เม่ือใดแลบุคคลถึงพระพุทธเจา ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ วาเปนสรณะ ดวยเหตุ 
มีประมาณเทานี้แลช่ือวาเปนอุบาสก ฯ 
     ช. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกช่ือวาเปนผูมีศีล ฯ 
     พ. ดูกรชีวก เม่ือใดแล อุบาสกงดเวนจากปาณาบิบาต ฯลฯ งดเวนจากการดื่มน้ําเมา  
คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล อุบาสกช่ือวาเปน 
ผูมีศีล ฯ 
     ช. ขาแตพระองคผูเจริญ กด็วยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกช่ือวาปฏิบัติเพื่อประโยชน 
ตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน ฯ 
     พ. ดูกรชีวก เม่ือใดแล อุบาสกถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอ่ืนให 
ถึงพรอมดวยศรัทธา ฯลฯ ตนเองเปนผูรูท่ัวถึงอรรถรูท่ัวถึงธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  
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 แตไมชักชวนผูอ่ืนในการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ล อุบาสกช่ือวา 
เปนผูปฏิบัติเพือ่ประโยชนตน ไมปฏิบัติเพือ่ประโยชนผูอ่ืน ฯ 
     ช. ขาแตพระองคผูเจริญ กด็วยเหตุมีประมาณเทาไร อุบาสกช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนตนและเพ่ือประโยชนผูอ่ืน ฯ 
     พ. ดูกรชีวก เม่ือใดแล อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง และชักชวน 
ผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล และชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวย 
ศีล ๑ ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ และชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยจาคะ ๑ ตนเองเปนผูใคร 
เพื่อเห็นภกิษุ และชักชวนผูอ่ืนในการเห็นภิกษุ ๑ ตนเองเปนผูใครเพื่อฟงสัทธรรม และชักชวน 
ผูอ่ืนในการฟงสัทธรรม ๑ตนเองเปนผูทรงจาํธรรมท่ีตนเองฟงแลว และชักชวนผูอ่ืนเพื่อการ 
ทรงจําธรรม ๑ตนเองเปนผูพจิารณาอรรถแหงธรรมท่ีตนฟงแลว และชักชวนผูอ่ืนในการพิจารณา 
อรรถแหงธรรม ๑ ตนเองรูท่ัวถึงอรรถผูท่ัวถึงธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมและชักชวน 
ผูอ่ืนในการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แลอุบาสกช่ือวาเปนผูปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนตนและเพื่อประโยชนผูอ่ืน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                          พลสูตรท่ี ๑ 
     [๑๑๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กําลัง ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ทารกท้ังหลายมีการรองไหเปนกําลัง ๑ มาตุคามท้ังหลายมีความโกรธเปนกําลัง ๑ โจรท้ังหลาย 
มีอาวุธเปนกําลัง ๑ พระราชาท้ังหลายมีอิสริยยศเปนกําลัง ๑คนพาลท้ังหลายมีการเพงโทษผูอ่ืน 
เปนกําลัง ๑ บัณฑิตท้ังหลายมีการไมเพงโทษเปนกําลัง ๑ พหุสุตบุคคลท้ังหลายมีการพิจารณา 
เปนกําลัง ๑ สมณพราหมณท้ังหลายมีขันติเปนกําลัง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กําลัง ๘ ประการ 
นี้แล 
                          จบสูตรท่ี ๗  
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                          พลสูตรท่ี ๒ 
     [๑๑๘] คร้ังน้ันแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระสารีบุตรวา  
ดูกรสารีบุตร กําลังของภิกษผูุขีณาสพมีเทาไร ท่ีเปนเหตุใหเธอผูประกอบแลวปฏิญาณความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเราส้ินแลว ฯ 
     ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุผูขีณาสพ ๘ ประการ  
ท่ีเปนเหตุใหทานผูประกอบแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลาย 
ของเราส้ินแลว ๘ ประการเปนไฉนขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูขีณาสพในธรรมวนิัยนี้  
เห็นสังขารท้ังปวงแจมแจงโดยความเปนของไมเท่ียง ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง  
ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพเห็นสังขารท้ังปวงแจมแจง โดยความเปนของไมเท่ียง ดวยปญญาอันชอบตาม 
เปนจริงนี้เปนกําลังของภิกษผูุขีณาสพ ท่ีทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย 
ไดวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูขีณาสพเหน็กามท้ังหลายวาเปรียบดวยหลุมถานเพลิง แจมแจง 
ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพเห็นกามทั้งหลายวาเปรียบดวยหลุมถานเพลิง 
 แจมแจงดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพท่ีทานอาศัยแลวปฏิญาณ 
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวาอาสวะท้ังหลายของเราส้ินแลว ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูขีณาสพมีจิตนอมไป โนมไป โอนไปในวิเวก ต้ังอยูในวเิวก  
ยินดแีลวในเนกขัมมะ ปราศจากอาสวัฏฐานิยธรรมโดยประการ ท้ังปวง ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพมีจิต 
นอมไป ฯลฯ ปราศจากอาสวัฏฐานิยธรรมโดยประการทัง้ปวง นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ  
ท่ีทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูขีณาสพเจริญสติปฏฐาน ๔ อบรมดีแลว ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพ 
เจริญสติปฏฐาน ๔ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีทานอาศัยแลวปฏิญาณความ 
ส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูขีณาสพเจริญอิทธิบาท ๔ อบรมดีแลว ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพ 
เจริญอิทธิบาท ๔ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีทานอาศัยแลวปฏิญาณความ 
ส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูขีณาสพเจริญอินทรีย ๕ อบรมดีแลว ขอท่ีภกิษุผูขีณาสพเจริญ 
อินทรีย ๕ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีทานอาศัยแลวปฏิญาณความสิ้นไป 
แหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเราส้ินแลว ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูขีณาสพเจริญโพชฌงค ๗ อบรมดีแลว ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพ 
เจริญโพชฌงค ๗ อบรมดีแลว นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ ท่ีทานอาศัยแลวปฏิญาณความ 
ส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูขีณาสพเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อบรมดีแลว ขอท่ี 
ภิกษุผูขีณาสพเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อบรมดีแลวนีเ้ปนกําลังของภิกษผูุขีณาสพ  
ท่ีทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว ๑ ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุผูขีณาสพ ๘ ประการนีแ้ล ท่ีเปนเหตุใหทาน 
ผูประกอบแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                          อักขณสูตร 
     [๑๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมกลาววา โลกไดขณะจึงทํากิจๆ 
 แตเขาไมรูขณะหรือมิใชขณะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กาลมิใชขณะมิใชสมัยในการอยูประพฤต ิ
พรหมจรรย ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตถาคตอุบัติข้ึนแลวในโลกนี้  
เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก  
เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผู 
เบิกบานแลวเปนผูจําแนกธรรม และธรรมอันพระผูมีพระภาคยอมทรงแสดง นําความสงบมาให   
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เปนไปเพื่อปรินิพพาน ใหถึงการตรัสรู อันพระสุคตเจาประกาศแลว แตบุคคลผูนี้เขาถึงนรกเสีย 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติข้ึนในโลก ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม และธรรมอันพระผูมี 
พระภาคยอมทรงแสดง ... แตบุคคลผูนี้เขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้มิใช 
ขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๒ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้เขาถึงปตติวิสัยเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลายน้ี  มิใชขณะ  
มิใชสมัยในการอยูประพฤตพิรหมจรรยขอท่ี ๓ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้เขาถึงเทพนิกายผูมีอายุยืน ช้ันใดช้ันหนึ่งเสีย ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๔ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้กลับมาเกิดในปจจนัตชนบทและอยูในพวกมิลักขะ  
ไมรูดีรูชอบ อันเปนสถานท่ีไมมีภิกษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสิกาไปมา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
นี้มิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๕ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท แตเขาเปนมิจฉาทิฐิ  
มีความเหน็วิปริตวา ทานท่ีใหแลวไมมีผล ยัญท่ีบูชาแลวไมมีผลการบวงสรวงไมมีผล ผลวิบาก 
แหงกรรมดี กรรมช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวท้ังหลาย 
ท่ีผุดเกิดขึ้นไมมี สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กระทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกหนาดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง แลวส่ังสอนประชุมชนใหรูตาม ไมมีในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้มิใชขณะ 
 มิใชสมัยในการอยูประพฤตพิรหมจรรยขอท่ี ๖ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ฯลฯ แตบุคคลนี้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท แตเขามีปญญาทราม 
 บาใบ ไมสามารถรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิต ดูกรภิกษุท้ังหลายนี้มิใชขณะ มิใชสมัย 
ในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๗ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติแลวในโลก เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึง 
พรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืน 
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลายเปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ธรรมอัน 
นําความสงบมาให เปนไปเพือ่ปรินิพพาน ใหถึงการตรัสรู อันพระสุคตเจาทรงประกาศแลว  
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 แตพระตถาคตมิไดแสดง ถึงบุคคลผูนี้จะเกิดในมัชฌิมชนบทและมีปญญา ไมบาใบ ท้ังสามารถ 
จะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิต ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีมิ้ใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤติ 
พรหมจรรยขอท่ี ๘ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กาลอันมิใชขณะ มิใชสมัยในการอยูประพฤตพิรหมจรรย  
๘ ประการนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนขณะและสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย  มีประการเดยีว  
ประการเดยีวเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตอุบัติข้ึนแลวในโลกนี้ เปนพระอรหันต  
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษ 
ท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งไปกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว  
เปนผูจําแนกธรรมและธรรมอันตถาคตทรงแสดง เปนธรรมนําความสงบมาให เปนไปเพื่อ 
ปรินิพพานใหถึงการตรัสรู พระสุคตเจาทรงประกาศแลว และบุคคลนีเ้กิดในมัชฌิมชนบท 
ท้ังมีปญญา ไมบาใบ สามารถเพ่ือจะรูอรรถแหงสุภาษติและทุพภาษติได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
 นี้เปนขณะและสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยประการเดียว ฯ 
         ชนเหลาใด เกดิในมนษุยโลกแลว เม่ือพระตถาคตทรง 
         ประกาศสัทธรรม ไมเขาถึงขณะ ชนเหลานั้นเช่ือวาลวงขณะ 
         ชนเปนอันมาก กลาวเวลาท่ีเสียไปวา กระทําอันตรายแกตน 
         พระตถาคตเจาเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ในกาลบางคร้ังบางคราว 
         การท่ีพระตถาคตเจาเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ๑ การไดกําเนิด 
         เปนมนษุย ๑ การแสดงสัทธรรม ๑ ท่ีจะพรอมกนัเขาได 
         หาไดยากในโลก ชนผูใครตอประโยชน จึงควรพยายามใน 
         กาลดังกลาวมานั้น ท่ีตนพอจะรูจะเขาใจสัทธรรมได ขณะ 
         อยาลวงเลยทานท้ังหลายไปเสีย เพราะบุคคลท่ีปลอยเวลาให 
         ลวงไปพากันยดัเยยีดในนรก ยอมเศราโศกอยู หากเขา 
         จะไมสําเร็จอริยมรรค อันเปนธรรมตรงตอสัทธรรมในโลก 
         นี้ได เขาผูมีประโยชนอันลวงเสียแลว จักเดือดรอนส้ิน  
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         กาลนาน เหมือนพอคาผูปลอยใหประโยชนลวงไป เดือดรอน 
         อยู ฉะนัน้ คนผูถูกอวิชชาหุมหอไว พรากจากสัทธรรม 
         จักเสวยแตสงสาร คือ ชาติและมรณะส้ินกาลนาน สวน 
         ชนเหลาใดไดอัตภาพเปนมนุษยแลว เม่ือพระตถาคตประกาศ 
         สัทธรรม ไดกระทําแลว จักกระทํา หรือกระทําอยู ตาม 
         พระดํารัสของพระศาสดา ชนเหลานัน้ช่ือวาไดประสบขณะ 
         คือ การประพฤติพรหมจรรยอันยอดเยี่ยมในโลก ชนเหลา 
         ใดดําเนนิไปตามมรรคา ท่ีพระตถาคตเจาทรงประกาศแลว 
         สํารวมในศีลสังวรท่ีพระตถาคตเจาผูมีจักษุเปนเผาพันธุแหง 
         พระอาทิตย ทรงแสดงแลว คุมครองอินทรีย มีสติ 
         ทุกเมื่อ ไมชุมดวยกิเลส ตัดอนุสัยท้ังปวงอันแลนไปตาม 
         กระแสบวงมาร ชนเหลานั้นแล บรรลุความส้ินอาสวะ 
         ถึงฝง คือ นิพพานในโลกแลว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. อนุรุทธสูตร 
     [๑๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาเภสกลามิคทายวนั แขวงเมือง 
สุงสุมารคิระ แควนภัคคชนบท ก็โดยสมัยนั้น ทานพระอนุรุทธะอยูท่ีวหิารปาจีนวังสทายวัน  
แควนเจดีย คร้ังน้ัน ทานพระอนุรุทธะหลีกออกเรนอยูในท่ีลับ เกิดความปริวิตกทางใจอยางนีว้า  
ธรรมนี้เปนธรรมของบุคคลผูมีความปรารถนานอย มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนามาก ของ 
บุคคลผูสันโดษ มิใชของบุคคลผูไมสันโดษ ของบุคคลผูสงัด มิใชของบุคคลผูยินดีในการ 
คลุกคลีดวยหมูคณะ ของบุคคลผูปรารภความเพียร มิใชของบุคคลผูเกียจคราน ของบุคคลผูมีสติ 
ตั้งม่ัน มิใชของบุคคลผูมีสติหลงลืม ของบุคคลผูมีจิตม่ันคง มิใชของบุคคลผูมีจิตไมม่ันคง  
ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคลผูมีปญญาทราม ฯ  
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     คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกทางใจของทานพระอนุรุทธะแลว เสด็จ 
จากเภสกลามิคทายวัน แขวงสุงสุมารคิระ แควนภัคคชนบท ไปปรากฏเฉพาะหนาทานอนุรุทธะ 
ท่ีวิหารปาจนีวงัสทายวัน เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยยีดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น  
พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีจดัไวถวายแลว แมทานพระอนรุุทธะถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอนุรุทธะวา ดแีลวๆ 
 อนุรุทธะถูกละ ท่ีเธอตรึกมหาปุริสวิตกวาธรรมนี้เปนธรรมของบุคคลผูมีความปรารถนานอยมิใช 
ของบุคคลผูมีความปรารถนามาก ... ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคลผูมีปญญาทราม ดูกร 
อนุรุทธะ ถาอยางนั้น เธอจงตรึกมหาปุริสวิตกขอท่ี ๘ นีว้าธรรมนี้เปนธรรมของบุคคลผูชอบ 
ใจในธรรมท่ีไมทําใหเนิน่ชา ผูยินดีในธรรมท่ีไมทําใหเนิน่ชา มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรมท่ี 
ทําใหเนิน่ชา ผูยินดีในธรรมท่ีทําใหเนิน่ชา ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริส 
วิตก ๘ ประการนี้ในกาลนัน้ เธอจักหวังไดทีเดียววา จักสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม  
บรรลุ ปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก  
๘ ประการนี้ ในกาลนั้น เธอจักหวังไดทีเดยีววา จกับรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน 
ธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตกวจิาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู ในกาล 
ใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวติก๘ ประการนี้ ในการนั้น เธอจักหวังไดทีเดียววา จักมีอุเบกขา  
มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริส 
วิตก ๘ ประการนี้ ในกาลนัน้ เธอจักหวังไดทีเดียววา จักบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข 
 เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ในกาล 
ใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวติก๘ ประการนี้ และจักเปนผูมีปรกติไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก 
 ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้น ผาบังสุกุล 
จีวรจักปรากฏแกเธอ ผูสันโดษ อยูดวยความยินดี ดวยความไมหวาดเสียว ดวยความ 
อยูเปนสุข ดวยการกาวลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนหีบใสผาของคฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดี  
อันเต็มไปดวยผาสีตางๆ ฉะนั้น ดูกรอนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘   
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ประการนี้ และจักเปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ นีอั้นมีในจิตยิ่ง  
เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจบัุน ในกาลนั้น โภชนะ คือ คําขาวท่ีไดมาดวยปลีแขง จักปรากฏ 
แกเธอผูสันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนขาวสุก (หุงจาก) ขาวสาลีคัดเอา 
ดําออกแลว มีแกงและกับหลายอยาง ของคฤหบดีและบุตรแหงคฤหบดีฉะนั้น ดูกรอนุรุทธะ 
 ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้ และจกัเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดย 
ไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ นี้อันมีในจติยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้น  
เสนาสนะ คือ โคนไม จักปรากฏแกเธอผูสันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนพิพาน เปรียบเหมือน 
เรือนยอดของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี ฉาบทาไวดแีลว ปราศจากลม ลงล่ิมสลักมิดชิด ปด 
หนาตางสนิท ฉะนั้น ดกูรอนุรุทธะ ในกาลใดแล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้ และ 
จักเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากซ่ึงฌาน ๔ นี้อันมีในจติยิ่ง เปนเคร่ือง 
อยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้น ท่ีนอนท่ีนั่งอันลาดดวยหญา จักปรากฏแกเธอผูสันโดษ ...  
ดวยการกาวลงสูนิพพานเปรียบเหมือนบัลลังกของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี อันลาดดวยผา 
โกเชาวขนยาว ลาดดวยขนแกะสีขาว ลาดดวยผาสัณฐานเปนชอดอกไม มีเคร่ืองลาดอยางดีทําดวย 
หนังชะมด มีเคร่ืองลาดเพดานแดง มีหมอนขางแดงสองขาง ฉะนั้น ดกูรอนุรุทธะ ในกาลใด 
แล เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก ๘ ประการนี้ และจักเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก 
 ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ นี้อันมีในจิตยิ่งเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ในกาลนั้น ยาดอง 
ดวยน้ํามูตรเนา จักปรากฏแกเธอผูสันโดษ ... ดวยการกาวลงสูนิพพาน เปรียบเหมือนเภสัช 
ตางๆ คือเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย ของคฤหบดหีรือบุตรของคฤหบดีฉะนั้น ฯ 
     ดูกรอนุรุทธะ ถาอยางนัน้ เธอพึงอยูจําพรรษาท่ีวิหารปาจีนวังสทายวัน แควนเจดียนี้แหละ 
 ตอไปอีกเถิด ทานพระอนุรุทธะทูลรับพระผูมีพระภาคแลวลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสสอน 
ทานพระอนุรุทธะดวยพระโอวาทนี้แลวเสด็จจากวหิารปาจีนวังสทายวัน แควนเจดียนคร ไป 
ปรากฏที่ปาเภสกลามิคทายวนัแขวงเมืองสุงสุมารคิระ แควนภัคคะ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง 
เหยยีดแขนท่ีคูหรือคูแขนท่ีเหยยีด ฉะนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีจดัไวถวายแลว 
คร้ันแลวตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมหาปุริสวิตก ๘ ประการ แก 
เธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงตั้งใจฟง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลายก็มหาปุริสวิตก ๘ ประการเปนไฉน   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีความปรารถนานอย มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนา 
มาก ๑ ธรรมนี้เปนของบุคคลผูสันโดษ มิใชของบุคคลผูไมสันโดษ ๑ ธรรมนี้ของบุคคล 
ผูสงัด มิใชของบุคคลผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูปรารภความเพียร มิใช 
ของบุคคลผูเกียจคราน ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูมีสติตั้งม่ัน มิใชของผูมีสติหลงลืม ๑ ธรรมนี้ของ 
บุคคลผูมีจิตต้ังม่ัน มิใชของบุคคลผูมีจิตไมตั้งม่ัน ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคล 
ผูมีปญญาทราม ๑ ธรรมนี้ของบุคคลผูชอบใจในธรรมท่ีไมเปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมท่ีไม 
เปนเหตุใหเนิน่ชา มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ผูยินดีในธรรมท่ีเปน 
เหตุใหเนิน่ชา ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ขอท่ีเรากลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีความ 
ปรารถนานอย มิใชธรรมของบุคคลผูมีความปรารถนามาก เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความปรารถนานอยยอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา มี 
ความปรารถนานอย เปนผูสันโดษยอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา เปนผูสันโดษ 
 เปนผูสงัดยอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา เปนผูสงัด เปนผูปรารภความเพียร 
ยอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา ปรารภความเพียร เปนผูมีสติตั้งม่ันยอมไมปรารถนา 
วา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา มีสติตั้งม่ัน เปนผูมีจิตม่ันคงยอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลาย 
พึงรูเราวา เปนผูมีจิตม่ันคง เปนผูมีปญญายอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา เปน 
ผูมีปญญา ผูชอบใจในธรรมท่ีไมเปนเหตุใหเนิ่นชายอมไมปรารถนาวา ขอชนท้ังหลายพึงรูเรา 
วา เปนผูชอบใจในธรรมท่ีไมเปนเหตุใหเนิน่ชา ขอท่ีเรากลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมนี้ของ 
บุคคลผูมีความปรารถนามาก ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็ขอท่ีเรากลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูสันโดษ มิใชของบุคคลผูไม 
สันโดษ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูสันโดษดวย 
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามได ขอท่ีเรากลาววา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูสันโดษ มิใชของบุคคลผูไมสันโดษ ดังนี้ เราอาศัยขอนี ้
กลาวแลว ฯ 
     ก็ขอท่ีเรากลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูสงัด มิใชของบุคคลผูชอบใจ 
การคลุกคลีดวยหมูคณะ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภกิษุท้ังหลายพวกภิกษุ ภิกษณุี อุบาสก  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 180 
 อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชาเดียรถีย และสาวกแหงเดียรถีย เขาไปหาภิกษ ุ
นั้น ภกิษุมีจตินอมไป โอนไปเง้ือมไปในวิเวก ตั้งอยูในวิเวก ยินดใีนเนกขัมมะ ยอมกลาว 
กถาอันปฏิสังยุตดวยถอยคําตามสมควร ในสมาคมนั้นโดยแท ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลายธรรมนี้ของบุคคลผูสงัด มิใชของบุคคลผูชอบใจการคลุกคลีดวยหมูคณะ ดังนี้ เรา 
อาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็ขอท่ีเรากลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูปรารภความเพียร มิใชของ 
บุคคลผูเกียจคราน เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภ 
ความเพยีร เพือ่ละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม มีกําลัง มีความบากบั่นม่ันคง  
ไมทอดธุระในกุศลธรรม ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูปรารภความ 
เพียร มิใชของบุคคลผูเกียจคราน ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็ขอท่ีเรากลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีสติตั้งม่ัน มิใชของบุคคลผูมี 
สติหลงลืม เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติ ประกอบ 
ดวยสติเคร่ืองรักษาตัวอยางยิ่ง ระลึกนกึถึงกิจท่ีทําคําท่ีพูดแมนานได ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีสติตั้งม่ัน มิใชของบุคคลผูมีสติหลงลืม ดังนี้ เราอาศัยขอนี้ 
กลาวแลว ฯ 
     ก็ขอท่ีเรากลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีจิตม่ันคง มิใชของบุคคลผู 
มีจิตไมม่ันคง เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ 
 บรรลุจตุตถฌาน ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีจิตม่ันคง มิใชของ 
บุคคลผูมีจิตไมม่ันคง ดังนี้เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็ขอท่ีเรากลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคลผูมี 
ปญญาทราม เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา 
 ประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความ 
ส้ินทุกขโดยชอบ ขอท่ีเรากลาววาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูมีปญญา มิใชของบุคคล 
ผูมีปญญาทรามดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ  
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     ก็ขอท่ีเรากลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูชอบใจในธรรมท่ีไมเปนเหตุให 
เนิ่นชา ผูยนิดใีนธรรมท่ีไมเปนเหตุใหเนิ่นชา มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา 
 ผูยินดีในธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย จิตของภิกษใุน 
ธรรมวินัยนี้ ยอมแลนไปเล่ือมใส ตั้งม่ันอยูในความดับกิเลสเปนเคร่ืองเนิ่นชา ยอมหลุดพน  
ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมนี้ของบุคคลผูชอบใจในธรรมท่ีไมเปนเหตุใหเนิ่นชา  
ผูยินดีในธรรมท่ีไมเปนเหตุใหเนิน่ชา มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ผู 
ยินดใีนธรรมท่ีเปนเหตุใหเนิ่นชา ดังน้ี เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     คร้ังนั้นแล ทานพระอนุรุทธะอยูจําพรรษาท่ีวิหารปาจีนวังสทายวัน แควนเจดียนครนั้น 
นั่นแล ตอไปอีก คร้ังนั้น ทานพระอนุรุทธะหลีกออกจากหมูอยูผูเดยีว ไมประมาท มีความเพยีร  
มีใจเดด็เดีย่ว ไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตร 
ท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้นดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู  
รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยาง 
นี้มิไดมี ก็ทานพระอนุรุทธะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่งในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย ลําดับนั้น 
 ทานพระอนุรุทธะบรรลุอรหัตแลว ไดกลาวคาถานี้ไวในเวลานัน้วา 
         พระศาสดาผูเปนเยีย่มในโลก ทรงทราบความดําริของเราแลว 
         ไดเขามาหาเราดวยฤทธ์ิทางพระกายอันสําเร็จแตพระหฤทัย 
         พระองคไดทรงแสดงธรรมอันยิ่งกวาความดําริของเราเทาท่ี 
         ดําริไว พระพุทธเจาผูยินดแีลวในธรรมอันไมเปนเหตุใหเนิ่นชา 
         ไดทรงแสดงซ่ึงธรรมอันไมเปนเหตุใหเนิ่นชา เราไดรูท่ัวถึง 
         ธรรมของพระองคแลว ยินดใีนศาสนาอยู เราไดบรรลุ 
         วิชชา ๓ แลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทําแลว ฯ 
                       จบคหปติวรรคท่ี ๓ 
                       __________  
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                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อุคคสูตรท่ี ๑                  ๒. อุคคสูตรท่ี ๒   
๓. หัตถสูตรท่ี ๑                ๔. หัตถสูตรท่ี ๒   
๕. มหานามสูตร                  ๖. ชีวกสูตร   
๗. พลสูตรท่ี ๑                ๘. พลสูตรท่ี ๒   
๙. อักขณสูตร                  ๑๐. อนุรุทธาสูตร ฯ 
                       ___________  
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                         ทานวรรคท่ี ๔ 
                         ทานสูตรท่ี ๑ 
     [๑๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทาน ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ บางคนหวงั 
ไดจึงใหทาน ๑ บางคนใหทานเพราะกลัว ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เขาใหแกเราแลว ๑  
บางคนใหทานเพราะนึกวา เขาจักใหตอบแทน ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา ทานเปนการดี ๑  
บางคนใหทานเพราะนึกวา เราหุงหากนิ ชนเหลานีหุ้งหากินไมได เราหงุหากินได จะไมให 
ทานแกชนเหลานี้ผูไมหุงหากินไมสมควร ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เม่ือเราใหทาน กิตติศัพท 
อันงามยอมฟุงไป ๑ บางคนใหทานเพื่อประดับปรุงแตงจิต ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาน ๘ ประการ 
นี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                         ทานสูตรท่ี ๒ 
     [๑๒๒] ธรรม ๓ ประการนี้ คือ การใหทานดวยศรัทธา ๑ การ 
        ใหทานดวยหิริ ๑ การใหทานอันหาโทษมิได ๑ เปนไปตาม 
        สัปบุรุษ บัณฑิตกลาวธรรม ๓ ประการนี้วา เปนทางไปสู 
        ไตรทิพย ชนท้ังหลายยอมไปสูเทวโลกดวยทางนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                         ทานวัตถุสูตร 
     [๑๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานวัตถุ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ บางคน 
ใหทานเพราะชอบพอกัน ๑ บางคนใหทานเพราะโกรธ ๑ บางคนใหทานเพราะหลง ๑ บางคน  
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ใหทานเพราะกลัว ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวาบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย เคยใหมา เคย 
ทํามา เราไมควรใหเสียวงศตระกูลดั้งเดิม ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา เราใหทานนีแ้ลว เม่ือ 
ตายไปจกัเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ บางคนใหทานเพราะนกึวา เม่ือเราใหทานนี้ จิตใจยอม 
เล่ือมใส ความเบิกบานใจ ความดีใจ ยอมเกดิตามลําดับ ๑ บางคนใหทานเพื่อประดับปรุงแตง 
จิต ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานวัตถุ ๘ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                          เขตตสูตร 
     [๑๒๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พืชท่ีหวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ ประการ ไมมี 
ผลมาก ไมมีความดีใจมาก ไมมีความเจริญมาก นาประกอบดวยองค ๘ ประการอยางไร ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย นาในโลกน้ี เปนท่ีลุมๆ ดอนๆ ๑เปนท่ีปนหินปนกรวด ๑ เปนท่ีดนิเค็ม ๑  
เปนท่ีไถลงลึกไมได ๑ เปนท่ีไมมีทางน้ําเขา ๑ เปนท่ีไมมีทางน้ําออก ๑ เปนท่ีไมมีเหมอืง ๑ 
 เปนท่ีไมมีคันนา ๑ดูกรภิกษท้ัุงหลาย พืชท่ีหวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ ประการอยางนี ้
ไมมีผลมาก ไมมีความดีใจมาก ไมมีความเจริญมาก ดูกรภิกษุท้ังหลายฉันนั้นเหมือนกันแล  
ทานท่ีบุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘ประการ ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก 
 ไมรุงเรืองมาก ไมเจริญแพรหลายมากสมณพราหมณประกอบดวยองค ๘ ประการอยางไร 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณพราหมณในโลกน้ี เปนมิจฉาทิฐิ ๑ เปนมิจฉาสังกัปปะ ๑ เปนมิจฉา 
วาจา ๑เปนมิจฉากัมมันตะ ๑ เปนมิจฉาอาชีวะ ๑ เปนมิจฉาวายามะ ๑ เปนมิจฉาสติ ๑เปน 
มิจฉาสมาธิ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทานท่ีบุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘ ประการ 
อยางนี้ ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมรุงเรืองมากไมเจริญแพรหลายมาก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนพชืท่ีบุคคลหวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ ประการ มี 
ผลมาก มีความดีใจมาก มีความเจริญมาก นาประกอบดวยองค ๘ประการอยางไร ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย นาในโลกน้ีไมเปนท่ีลุมๆ ดอนๆ ๑ ไมเปนท่ีปนหินปนกรวด ๑ ไมเปนท่ีดินเค็ม ๑  
เปนท่ีไถลงลึกได ๑ เปนท่ีมีทางน้ําเขาได ๑ เปนท่ีมีทางน้ําออกได ๑ เปนท่ีมีเหมือง ๑ เปนท่ี 
มีคันนา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย พืชท่ีหวานลงในนาอันประกอบดวยองค ๘ ประการอยางนี้ ยอม 
มีผลมาก มีความดีใจมาก มีความเจริญมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกนัทานท่ีบุคคล  
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ใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความ 
รุงเรืองมาก มีความเจริญแพรหลายมาก สมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘ ประการอยางไร  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณพราหมณในโลกน้ีเปนสัมมาทิฐิ ๑ เปนสัมมาสังกัปปะ ๑ เปนสัมมา 
วาจา ๑ เปนสัมมากัมมันตะ ๑เปนสัมมาอาชีวะ ๑ เปนสัมมาวายามะ ๑ เปนสัมมาสติ ๑  
เปนสัมมาสมาธิ ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทานท่ีบุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค ๘  
ประการอยางนี้ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความเจริญแพรหลายมาก  
ฉะนี้ ฯ 
         พืชอันหวานลงในนาท่ีสมบูรณ เม่ือฝนตกตองตามฤดูกาล 
         ธัญชาติยอมงอกงาม ไมมีศัตรูพืช ยอมแตกงอกงาม ถึง 
         ความไพบูลยใหผลเต็มท่ี ฉันใด โภชนะท่ีบุคคลถวายใน 
         สมณพราหมณผูมีศีลสมบูรณ ก็ฉันนัน้ ยอมนํามาซ่ึงกุศล 
         อันสมบูรณ เพราะกรรมท่ีเขาทํานั้นสมบูรณแลว เพราะฉะน้ัน 
         บุคคลในโลกน้ีผูหวังกุศลสัมปทา จงเปนผูมีประโยชน 
         ถึงพรอม พึงคบหาทานผูมีปญญาสมบูรณ ปุญญสัมปทา 
         ยอมสําเร็จไดอยางนี้ ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
         ไดจิตสัมปทาแลว กระทํากรรมใหบริบูรณ ยอมไดผล 
         บริบูรณ รูโลกน้ีตามเปนจริงแลว พึงถึงทิฐิสัมปทา อาศัย 
         มรรคสัมปทา มีใจบรบูิรณ ยอมบรรลุอรหัต เพราะกําจัด 
         มลทินท้ังปวงไดแลว บรรลุนิพพานสัมปทาไดแลว ยอม 
         หลุดพนจากทุกขท้ังปวง การหลุดพนจากทุกขท้ังปวงนั้น 
         จัดเปนสรรพสัมปทา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 186 
                         ทานูปปตติสูตร 
     [๑๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเกิดข้ึนแหงทาน ๘ ประการนี้ ๘ ประการ เปนไฉน 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ใหทาน คือ ขาว น้ําผา ยาน ดอกไม ของหอม  
เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก และเคร่ืองประทีปแกสมณะหรือพราหมณ เขาใหส่ิงใด ยอมหวัง 
ส่ิงนั้น เขาเห็นกษัตริยมหาศาลพราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ผูเอิบอ่ิมพร่ังพรอม 
บําเรออยูดวยกามคุณ ๕ เขามีความปรารถนาอยางนีว้า โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึง 
ความเปนสหายของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลเขาต้ังจิตอธิษฐาน  
นึกภาวนาอยู จิตของเขานึกนอมไปในทางเลว ไมเจริญยิ่งข้ึนเม่ือตายไป เขายอมเขาถึงความ 
เปนสหายของกษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาล แตขอนั้นเรากลาววา 
เปนของผูมีศีล ไมใชของผูทุศีล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความปรารถนาแหงใจของบุคคลผูมีศีล  
ยอมสําเร็จไดเพราะจิตบริสุทธ์ิ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมใหทาน คือ ขาว น้ํา ... เคร่ืองประทีป 
 แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหส่ิงใด ยอมหวังส่ิงนั้นเขาไดสดับมาวา เทวดาชัน้จาตมุมหาราช 
มีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอยางนีว้า โอหนอ เม่ือตายไป  
ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันจาตุมมหาราช เขาต้ังจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู  
จิตของเขานึกนอมไปในทางท่ีเลว ไมเจริญยิ่งข้ึน เม่ือตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหง 
เทวดาชัน้จาตมุมหาราช แตขอนั้นเรากลาววาเปนของผูมีศีล ไมใชของผูทุศีล ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ความปรารถนาแหงใจของบุคคลผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะจิตบริสุทธ์ิ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมใหทาน คือ ขาว น้ํา ... เคร่ืองประทีป  
แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหส่ิงใด ยอมหวังส่ิงนั้นเขาไดสดับมาวา เทวดาช้ันดาวดึงส ...  
ช้ันยามา ... ช้ันดุสิต ... ช้ันนิมมานรดี ...ช้ันปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุยนื มีผิวพรรณงาม  
มีความสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน 
สหายแหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี เขาต้ังจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู จิตของเขานึกนอมไป  
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ในทางเลว ไมเจริญยิ่งข้ึน เม่ือตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี  
แตขอนั้นเรากลาววาเปนของผูมีศีล ไมใชของผูทุศีล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความปรารถนาแหงใจ 
ของคนผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะจิตบริสุทธ์ิ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ใหทาน คือ ขาวน้ํา ... เคร่ืองประทีป  
แกสมณะหรือพราหมณ เขาใหส่ิงใด ยอมหวังส่ิงนั้น เขาไดสดับมาวา เทวดาช้ันพรหม 
 มีอายุยืน มีผิวพรรณงาม มีสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป  
ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายแหงพรหมเขาตั้งจิตอธิษฐาน นึกภาวนาอยู จิตของเขานึกนอมไป 
ในทางท่ีเลว ไมเจริญยิ่งข้ึน เม่ือตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงพรหม แตขอนัน้เรา 
กลาววาเปนของผูมีศีล มิใชของผูทุศีล ของผูปราศจากราคะ ไมใชของผูมีราคะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความปรารถนาแหงใจของบุคคลผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะจิตปราศจากราคะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 เหตุเกดิข้ึนแหงทาน ๘ ประการนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                       ปุญญกิริยาวัตถุสูตร 
     [๑๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน คือ  
บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยทาน ๑ บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยศีล ๑บุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยภาวนา ๑ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนีทํ้าบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานนิดหนอย ทําบุญ 
กิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลนิดหนอย ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เม่ือตายไป  
เขาเขาถึงความเปนผูมีสวนช่ัวในมนุษย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานพอประมาณ  
ทําบุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยศีลพอประมาณ ไมเจริญบุญกริิยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เม่ือตาย 
ไป เขาเขาถึงความเปนผูมีสวนดีในมนุษย ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง  
ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เม่ือ 
ตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันจาตุมมหาราช ดูกรภิกษท้ัุงหลาย มหาราชท้ัง ๔ 
 ในช้ันนัน้ ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก 
 ยอมกาวลวงเทวดาช้ันจาตุมมหาราชโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย 
ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย เสียงทิพย กล่ินทิพย รสทิพย โผฏฐัพพทิพย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง  
ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เม่ือ 
ตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันดาวดึงส ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวสักกะจอมเทพ 
ในช้ันดาวดึงสนั้น กระทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จ 
ดวยศีลเปนอดเิรกยอมกาวลวงพวกเทวดาช้ันดาวดึงสโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายทิุพย ฯลฯ 
โผฏฐัพพทิพย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง 
 ทําบุญกิริยาวตัถุท่ีสําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เม่ือ 
ตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันยามา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทาวสยามเทพบุตรใน 
ช้ันยามานัน้ ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลเปน 
อดิเรก ยอมกาวลวงเทวดาช้ันยามาโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง 
 ทําบุญกิริยาวตัถุท่ีสําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เม่ือ 
ตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันดุสิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทาวสันดุสิตเทพบุตร 
ในช้ันดุสิตนั้น ทําบุญกิริยาวตัถุท่ีสําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลเปน 
อดิเรก ยอมกาวลวงเทวดาช้ันดุสิตโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานเปนอดเิรก  
ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ไมเจริญบุญกริิยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เม่ือตาย 
ไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันนิมมานรดี ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทาวสุนิมมิตเทพบุตร  
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ในช้ันนิมมานรดีนั้น ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีล 
เปนอดิเรกยอมกาวลวงเทวดาช้ันนิมมานรดีโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯโผฏฐัพพ 
ทิพย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง  
ทําบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลมีประมาณยิ่ง ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยภาวนาเลย เม่ือ 
ตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี ดกูรภกิษุท้ังหลาย ทาวปรนิม 
มิตวสวัตตีเทพบุตรในช้ันปรนิมมิตวสวัตตีนั้น ทําบุญกริิยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยทานเปนอดิเรก ทํา 
บุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก ยอมกาวลวงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีโดยฐานะ ๑๐ 
ประการ คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย ยศทิพย อธิปไตยทิพย รูปทิพย  เสียงทิพย  
กล่ินทิพย รสทิพย โผฏฐัพพทิพย ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                        สัปปุริสสูตรท่ี ๑ 
     [๑๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัปปุริสทาน ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ  
ใหของสะอาด ๑ ใหของประณีต ๑ ใหตามกาล ๑ ใหของสมควร ๑ เลือกให ๑ ใหเนืองนิตย ๑ 
 เม่ือใหจิตผองใส ๑ ใหแลวดใีจ ๑ดกูรภกิษท้ัุงหลาย สัปปุริสทาน ๘ ประการนีแ้ล ฯ 
         สัปบุรุษยอมใหทาน คือ ขาวและนํ้าท่ีสะอาด ประณีต 
         ตามกาล สมควร เนืองนิตย ในผูประพฤติพรหมจรรย 
         ผูเปนเขตดี บริจาคของมากแลวก็ไมรูสึกเสียดาย ทานผูมี 
         ปญญาเห็นแจง ยอมสรรเสริญทานท่ีสัปบุรุษใหแลวอยางนี ้
         เมธาวีบัณฑิตผูมีศรัทธา มีใจอันสละแลว บริจาคทาน 
         อยางนี้แลว ยอมเขาถึงโลกอันไมมีความเบียดเบียน เปนสุข ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 190 
                        สัปปุริสสูตรท่ี ๒ 
     [๑๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัปบุรุษเม่ือเกิดในตระกูล ยอมเกิดเพื่อประโยชน เพื่อ 
เกื้อกูล เพื่อความสุข แกชนเปนอันมาก คือ ยอมเกิดเพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข 
แกมารดาบิดา ๑ แกบุตรภรรยา ๑ แกหมูคนผูเปนทาสกรรมกร ๑ แกมิตรอํามาตย ๑ แกญาติ 
ท่ีลวงลับไปแลว ๑ แกพระราชา ๑ แกเทวดาท้ังหลาย ๑ แกสมณพราหมณ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 มหาเมฆเม่ือตกใหขาวกลาเจริญงอกงาม ยอมตกเพ่ือประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชน 
เปนอันมาก ฉันใด สัปบุรุษก็ฉันนั้นเหมือนกัน เม่ือเกิดในตระกูล ยอมเกิดเพื่อประโยชน  
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุข แกชนเปนอันมาก คือ ยอมเกดิเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล  
เพื่อความสุข แกมารดาบิดา ... แกสมณพราหมณ ฯ 
         สัปบุรุษผูมีปญญาอยูครองเรือน เปนผูไมเกียจครานท้ัง 
         กลางคืนกลางวัน บําเพญ็ตนเพ่ือประโยชนแกชนเปนอันมาก 
         ในช้ันตนระลึกถึงอุปการะท่ีทานทําไวกอน ยอมบูชามารดา 
         บิดาโดยชอบธรรม สัปบุรุษผูมีศรัทธาตั้งม่ันแลว และมีศีล 
         เปนท่ีรัก ทราบธรรมแลว ยอมบูชาบรรพชิตผูไมครองเรือน 
         ผูไมมีบาปประพฤติพรหมจรรย สัปบุรุษนั้นเปนผูเกือ้กูลตอ 
         พระราชา ตอเทวดา ตอญาติและสหายท้ังหลาย ตั้งม่ันแลว 
         ในสัทธรรม เปนผูเกื้อกูลแกคนท้ังปวง สัปบุรุษนัน้ กําจัด 
         มลทินคือความตระหนี่ไดแลว ยอมประสบโลกอันเกษม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘  
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                        ปุญญาภิสันทสูตร 
     [๑๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย หวงบุญหวงกุศล ๘ ประการนี้ นําความสุขมาให ให 
อารมณเลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อส่ิงท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ  
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข หวงบุญหวงกุศล ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ นีเ้ปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๑ นํา 
ความสุขมาให ใหอารมณเลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อส่ิงท่ีนาปรารถนา 
นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ถึงพระธรรมเปนสรณะ นีเ้ปนหวงบุญ 
หวงกุศลประการที่ ๒ ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ถึงพระสงฆเปนสรณะ นี้เปนหวงบุญ 
หวงกุศลประการที่ ๓ ฯลฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาน ๕ ประการนี้ เปนมหาทาน อันบัณฑิตพึงรูวาเปนเลิศ มีมานาน  
เปนเช้ือสายแหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจายไมเคยกระจดักระจาย อันบัณฑิต 
ไมรังเกียจอยู จักไมรังเกยีจ อันสมณพราหมณผูเปนวิญูไมเกลียด ทาน ๕ ประการเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี้ เปนผูละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต  
ดูกรภกิษุท้ังหลายอริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต ช่ือวาใหความไมมีภัย ความไมมีเวร  
ความไมเบียดเบียน แกสัตวหาประมาณมิได คร้ันใหความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไม 
เบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิไดแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภัยความไมมีเวร ความไม 
เบียดเบียน หาประมาณมิได ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนทานประการท่ี ๑ ท่ีเปนมหาทาน บัณฑิต 
พึงรูวาเปนเลิศ มีมานาน เปนเช้ือสายแหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจาย ไมเคย 
กระจัดกระจาย อันบัณฑิตไมรังเกียจ อันสมณพราหมณผูเปนวิญูไมเกลียด ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
 นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๔ ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ฯลฯ นี้เปนทาน 
ประการท่ี ๒ ฯลฯ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๕ ฯลฯ  
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     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ฯลฯ นีเ้ปน 
ทานประการท่ี ๓ ฯลฯ นี้เปนหวงบุญหวงกศุลประการท่ี ๖ ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท ฯลฯ นีเ้ปนทานประการ 
ท่ี ๔ ฯลฯ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๗ ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกละการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ประมาท งดเวนจากการดื่มน้าํเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อริยสาวกผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทแลว 
 ช่ือวาใหความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิได คร้ันให 
ความไมมีภยั ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิไดแลว ยอมเปนผู 
มีสวนแหงความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียนหาประมาณมิได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
นี้เปนทานประการท่ี ๕ ท่ีเปนมหาทาน บัณฑิตพึงรูวาเปนเลิศ มีมานาน เปนเช้ือสาย 
แหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตไมรังเกียจ  
จักไมรังเกยีจ อันสมณพราหมณผูเปนวิญูไมเกลียดดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนหวงบุญหวงกุศล 
ประการท่ี ๘ นําสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ยอมเปนไป 
เพื่อส่ิงท่ีนาปรารถนานาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
หวงบุญหวงกศุล ๘ ประการนี้แล นําสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนผลเปนไปเพื่อสวรรค  
ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                       ๑๐. สัพพลหุสสูตร 
     [๑๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปาณาติบาตอันบุคคลเสพแลว เจริญแลวกระทําใหมากแลว  
ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแหงปาณาติบาต 
อยางเบาท่ีสุด ยอมยังความเปนผูมีอายุนอยใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อทินนาทานอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว  
ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแหงอทินนาทาน 
อยางเบาท่ีสุด ยอมยังความพินาศแหงโภคะใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนษุย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กาเมสุมิจฉาจารอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว  
ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแหงกาเมสุมิจฉาจาร 
อยางเบาท่ีสุด ยอมยังศัตรูและเวรใหเปนไปแกผูมาเกดิเปนมนุษย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มุสาวาทอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง 
สัตวใหเปนไปในนรก ในกาํเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวสัิยวิบากแหงมุสาวาทอยางเบาท่ีสุด 
 ยอมยังการกลาวตูดวยคําไมเปนจริงใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปสุณาวาจาอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง 
สัตวใหเปนไปในนรก ในกาํเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวสัิยวิบากแหงปสุณาวาจาอยางเบาท่ีสุด 
 ยอมยังการแตกจากมิตรใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผรุสวาจาอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง 
สัตวใหเปนไปในนรก ในกาํเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวสัิยวิบากแหงผรุสวาจาอยางเบาท่ีสุด 
 ยอมยังเสียงท่ีไมนาพอใจใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัมผัปปลาปะอันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว  
ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแหงสัมผัปปลาปะ 
อยางเบาท่ีสุด ยอมยังคําไมควรเช่ือถือใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันบุคคลเสพแลว  เจริญแลว  
กระทําใหมากแลว ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแหง 
การดื่มสุราและเมรัยอยางเบาท่ีสุด ยอมยังความเปนบาใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนษุย ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบทานวรรคท่ี ๔ 
                        _________  
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                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. ทานสูตรท่ี ๑                  ๒. ทานสูตรท่ี ๒   
๓. วัตถุสูตร                          ๔. เขตตสูตร 
๕. ทานูปปตติสูตร                  ๖. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร   
๗. สัปปุริสสูตรท่ี ๑                ๘. สัปปุริสสูตรท่ี ๒   
๙. ปุญญาภิสันทสูตร          ๑๐. สัพพลหุสสูตร ฯ 
                       ___________  
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                        อุโปสถวรรคท่ี ๕ 
                          สังขิตตสูตร 
     [๑๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการอันบุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มี 
ความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ  
อันบุคคลเขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลาย 
มาก อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ตระหนักชัดดังนีว้า พระอรหันตท้ังหลายละปาณาติบาต งดเวน 
จากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอายเอ้ือเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตว 
อยูตลอดชีวิต ในวนันี้ แมเราก็ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา 
 มีความละอายเอ้ือเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยู ตลอดคืนและวันนี้ เราช่ือวากระทํา 
ตามพระอรหนัตแมดวยองคนี้ และอุโบสถช่ือวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวย 
องคท่ี ๑ นี้ ฯ 
 ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ถือเอาแตส่ิงของท่ี 
เขาให หวังแตส่ิงของท่ีเขาให มีตนไมเปนขโมย สะอาดอยูตลอดชีวิต ในวนันี้ แมเราก็ละ 
อทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ถือเอาแตส่ิงของท่ีเขาให หวังแตส่ิงของท่ีเขาให มีตนไม 
เปนขโมย สะอาดอยูตลอดคืนและวันนี้ เราช่ือวากระทําตามพระอรหันตแมดวยองคนี้ และ 
อุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๒ นี้ ฯ 
         ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายละอพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรยประพฤติหางไกล เวนจาก 
เมถุนอันเปนธรรมของชาวบานตลอดชีวิต ในวนันี้ แมเราก็ละอพรหมจรรย ประพฤตพิรหมจรรย   
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ประพฤติหางไกล เวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบานอยู ตลอดคืนและวนันี้ เราช่ือวากระทํา 
ตามพระอรหนัตท้ังหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถช่ือวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถ 
ประกอบดวยองคท่ี ๓ นี้ ฯ 
         ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พูดแตคําสัตย  สงเสริม 
คําจริง ม่ันคง ควรเช่ือถือได ไมกลาวใหคลาดจากความจริงแกโลกตลอดชีวิต ในวนันี ้แมเรา 
ก็ละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พูดแตคําสัตยสงเสริมคําจริง ม่ันคง ควรเช่ือถือได ไม 
แกลงกลาวใหคลาดจากความจริงแกโลกตลอดคืนและวนันี้ เราช่ือวาทําตามพระอรหนัตท้ังหลาย 
แมดวยองคนี้ และอุโบสถช่ือวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๔ นี้ ฯ 
         ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลาย ละการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท  
งดเวนการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทตลอดชีวิต ในวนันี้ แมเรา 
ก็ละการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท งดเวนจากการดื่มน้าํเมา คือ สุรา 
และเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทตลอดคืนและวนันี้ เราช่ือวากระทําตามพระอรหันต 
ท้ังหลายแมแมดวยองคนี้ และอุโบสถช่ือวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวย 
องคท่ี ๕ นี้ ฯ 
         ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายเปนผูบริโภคอาหารคร้ังเดียว งดบริโภคอาหารในกลางคืน  
เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวกิาลอยูตลอดชีวิต ในวนันี้ แมเราก็บริโภคอาหารคร้ังเดียว 
 งดการบริโภคอาหารในกลางคืน เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวกิาล ตลอดคืนและวันนี้ เรา 
ช่ือวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถช่ือวาจักเปนอันเราเขาอยู 
แลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๖ นี้ ฯ 
         ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายงดเวนจากการฟอนรํา ขับรอง การประโคม ดูการเลนอัน 
เปนขาศึก และการทัดทรง ประดับตบแตงดวยดอกไม ของหอมและเคร่ืองลูบไลอันเปนฐาน 
แหงการแตงตัวตลอดชีวิต ในวนันี้ แมเราก็งดเวนจากการฟอนรํา ขับรอง การประโคม 
 ดูการเลนอันเปนขาศึก และงดเวนการทัดทรงประดับตกแตงดวยดอกไม ของหอม และ 
เคร่ืองลูบไล อันเปนฐานแหงการแตงตัว ตลอดคืนและวันนี้ เราช่ือวากระทําตามพระอรหันต 
ท้ังหลายแมดวยองคนี้และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวย 
องคท่ี ๗ นี้ ฯ  
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         ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายละการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ งดเวนจากการนั่ง 
การนอนบนทีน่ั่งท่ีนอนสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนต่ํา คือ บนเตียงหรือเคร่ือง 
ลาดดวยหญา ตลอดชีวิต ในวันนี้ แมเราก็ละการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ งดเวน 
จากการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญสําเร็จการนั่งการนอนบนท่ีนัง่ท่ีนอนตํ่า คือ บนเตียง 
หรือเคร่ืองลาดดวยหญาตลอดคืนและวันนี้ เราช่ือวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลาย แมดวย 
องคนี้ และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๘ นี้ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลวอยางนีแ้ล จึงมีผลมาก มี 
อานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          วิตถตสูตร 
     [๑๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการบุคคลเขาอยูแลว 
 มีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ก็อุโบสถประกอบดวย 
องค ๘ ประการบุคคลเขาอยูแลวอยางไร จงึมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มี 
ความแพรหลายมาก ดกูรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ตระหนักชัดดังนี้วา พระ 
อรหันตท้ังหลายละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย 
เอ้ือเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต ในวนันี้ แมเราก็ละปาณาติบาต งด 
เวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอายเอ้ือเอ็นดู อนเุคราะหเกื้อกูลตอ 
สรรพสัตว ตลอดคืนและวันนี้ เราช่ือวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลายแมดวยองคนี ้และ 
อุโบสถจักช่ือวาเปนอันเราเขาอยูแลวอุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๑ นี้ ฯลฯ 
     อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังนีว้า พระอรหันตท้ังหลายละการนั่ง 
การนอนบนทีน่ั่งท่ีนอนอันสูงใหญ งดเวนจากการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ สําเร็จ 
การนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนตํ่า คือ บนเตียงหรือเคร่ืองลาดดวยหญา ตลอดชีวิต ในวันนี้  
แมเราก็ละการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ สําเร็จการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนตํ่า คือ  
บนเตียงหรือเคร่ืองลาดดวยหญา ตลอดคืนและวันนี้ เราช่ือวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลาย  
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แมดวยองคนี้ และอุโบสถจักช่ือวาเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๘ นี้ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูอยางนี้แล จึงมีผลมาก  
มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ฯ 
     อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก  
มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก เพียงไร ดกูรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนพระราชา 
เสวยราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยในชนบทใหญๆ ๑๖ รัฐ มีรัตนะ ๗ ประการมากมาย  
เหลานี้ คือ อังคะ มคธะกาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจดีย วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ  
สุรเสนะอัสสกะ อวนัตี คันธาระ กัมโพชะ การเสวยราชดํารงอิสรภาพและอธิปไตยของ 
พระราชานั้น ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แหงอุโบสถท่ีประกอบดวยองค ๘ประการ ขอนัน้เพราะ 
เหตุไร เพราะราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพราเม่ือเทียบสุขอันเปนทิพย ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ๕๐ ปมนุษย เปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาช้ันจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น 
เปนเดือนหน่ึง ๑๒ เดือนโดยเดือนนัน้เปนปหนึ่ง ๕๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของ 
เทวดาชัน้จาตมุมหาราช ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม 
 เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เม่ือตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหง 
เทวดาชัน้จาตมุมหาราช นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา  
ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพราเม่ือเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ๑๐๐ ป มนุษยเปนคืนหนึ่งวนัหนึ่งของเทวดาช้ันดาวดึงส ๓๐ ราตรี 
โดยราตรีนั้นเปนเดือนหน่ึง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่งพันปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณ 
อายุของเทวดาช้ันดาวดึงส ดกูรภิกษุท้ังหลายขอท่ีบุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนหญิงหรือชาย 
ก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เม่ือตายไป พึงเขาถึงความเปนสหาย 
แหงเทวดาช้ันดาวดึงสนีเ้ปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา 
ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เม่ือเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ๒๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาช้ันยามา ๓๐ ราตรีโดย 
ราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึง่ ๒,๐๐๐ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณ 
ของอายุเทวดาชั้นยามา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม 
 เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เม่ือตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหง  
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เทวดาชัน้ยามานี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติ 
มนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เม่ือเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ๔๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาช้ันดสิุต ๓๐ ราตรีโดย 
ราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึง่ ๔,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปน 
ประมาณอายุของเทวดาช้ันดสิุต ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกนี้จะเปนหญิงหรือ 
ชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เม่ือตายไป พึงเขาถึงความเปน 
สหายแหงเทวดาช้ันดุสิตน้ีเปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา  
ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เม่ือเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ๘๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาช้ันนิมมานรดี ๓๐ ราตรี 
โดยราตรีนั้นเปนเดือนหน่ึง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง ๘,๐๐๐ ปทิพยโดยปนัน้ เปน 
ประมาณอายุของเทวดาช้ันนมิมานรดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ีจะเปนหญิง 
หรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เม่ือตายไป พึงเขาถึงความ 
เปนสหายแหงเทวดาช้ันนิมมานรดี นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราหมายเอาขอนี้ 
จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เม่ือเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ๑,๖๐๐ ปมนุษยเปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวตัตี  
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึง่ ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น  
เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี  
จะเปนหญิงหรือชายก็ตามเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เม่ือตายไป พงึ 
เขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี นีเ้ปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เม่ือเทียบกับสุขอันเปน 
ทิพย ฯ 
         บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมให พึง 
         เวนจากเมถุนธรรม อันมิใชความประพฤติของพรหม ไมพึง 
         พูดเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา ไมพึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 
         ในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอนบน 
         เตียง บนแผนดิน หรือบนเคร่ืองลาดดวยหญา บัณฑิต  
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         ท้ังหลายกลาวอุโบสถ ๘ ประการน้ีแล ท่ีพระพุทธเจาผูถึง 
         ท่ีสุดแหงทุกขทรงประกาศแลว พระจันทรและพระอาทิตย 
         ท้ังสองสองแสงสวางไสว ยอมโคจรไปตามวีถีเพยีงไร 
         พระจันทรและพระอาทิตยนั้นก็ขจัดมืดไดเพยีงนัน้ ลอยอยู 
         บนอากาศ สองแสงสวางท่ัวทุกทิศในทองฟา ทรัพยใดอัน 
         มีอยูในระหวางนี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย 
         อยางดี หรือทองมีสีสุกใส ท่ีเรียกกนัวา หตกะ พระจันทร 
         พระอาทิตยและทรัพยนั้นๆ ก็ยังไมไดแมเส้ียวท่ี ๑๖ แหง 
         อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ เปรียบเหมือนรัศมี 
         พระจันทร ขมหมูดวงดาวท้ังหมด ฉะนั้น เพราะฉะน้ัน 
         แหละ หญิงหรือชายผูมีศีล เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย 
         องค ๘ ประการแลว กระทําบุญท้ังหลายอันมีสุขเปนกําไร 
         ไมมีใครติเตียน ยอมเขาถึงสวรรค ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                          วิสาขสูตร 
     [๑๓๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาทของมิคารมารดา 
 ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล นางวิสาขามิคารมารดา เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรวิสาขา อุโบสถอัน 
ประกอบดวยองค ๘ ประการบุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรือง 
มาก มีความแพรหลายมาก ดูกรวิสาขา กอุ็โบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขา 
อยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ดูกร 
วิสาขา อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ยอมตระหนักชัดดังนี้วาพระอรหันตท้ังหลาย ละปาณาติบาต 
 งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรามีความละอาย เอ้ือเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูล 
ตอสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต ในวนันี้ แมเราก็ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม   
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วางศาตรา มีความละอาย เอ้ือเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตวอยูตลอดคืนและวันนี้ เรา 
ช่ือวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันช่ือวาเราเขาอยูแลว 
 อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๑ นี้ ฯลฯ 
     อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังนีว้า พระอรหันตท้ังหลาย ละการนั่ง 
การนอนบนทีน่ั่งท่ีนอนสูงใหญ งดเวนจากการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ สําเร็จการนั่ง 
การนอนบนทีน่ั่งท่ีนอนตํ่า คือ นอนบนเตยีงหรือเคร่ืองลาดดวยหญาอยูตลอดชีวิต ในวันนี้  
แมเราก็ละการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญเวนจากนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ  
สําเร็จการนั่งการนอนบนท่ีนัง่ท่ีนอนตํ่า คือ นอนบนเตยีงหรือเคร่ืองลาดดวยหญาอยูตลอดคืน 
และวนันี้ เราช่ือวากระทําตามพระอรหันตท้ังหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันช่ือวา 
เราเขาอยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๘ นี้ ดูกรวิสาขา อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ 
 บุคคลเขาอยูแลวอยางนีแ้ล จงึมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลาย 
มาก ฯ 
     อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว มีผลมากมีอานิสงสมาก  
มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก เพียงไรดกูรวิสาขา เปรียบเหมือนพระราชาที่เสวย 
ราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยในชนบทใหญๆ ๑๖ รัฐ มีรัตนะ ๗ ประการมากมายเหลานี้ คือ  
อังคะ มคธะกาสี โกสละ วัชชี มัลละ เจดีย วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ  
อวันตี คันธาระ กัมโพชะ การเสวยราชดํารงอิสรภาพและอธิปไตยของพระราชาน้ัน ไมถึง 
เส้ียวท่ี ๑๖ แหงอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรวิสาขา  
เพราะราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพราเม่ือเทียบกับสุขอันเปนทิพย ดูกรวิสาขา ๕๐ ป 
มนุษยเปนคืนหนึ่งวนัหนึ่งของเทวดาช้ันจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ 
 เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึง่ ๕๐๐ ปโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันจาตุมมหาราช 
ดูกรวิสาขา ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย 
องค ๘ ประการแลว เม่ือตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ันจาตุมมหาราชน้ีเปน 
ฐานะท่ีจะมีได เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ดูกรวิสาขา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคน 
กําพรา เม่ือเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ  
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      ดูกรวิสาขา ๑๐๐ ปมนุษย ฯลฯ 
      ดูกรวิสาขา ๒๐๐ ปมนุษย ฯลฯ 
      ดูกรวิสาขา ๔๐๐ ปมนุษย ฯลฯ 
      ดูกรวิสาขา ๘๐๐ ปมนุษย ฯลฯ 
      ดูกรวิสาขา ๑,๖๐๐ ปมนุษย เปนคืนหนึง่วันหนึ่งของเทวดาช้ันปรนมิมิตวสวัตตี ๓๐ ราตรี 
โดยราตรีนั้นเปนเดือนหน่ึง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง ๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนัน้ เปน 
ประมาณอายุของเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี ดูกรวิสาขา ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี จะเปน 
หญิงหรือชายก็ตามเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เม่ือตายไป พึงเขาถึง 
ความเปนสหายแหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดกูรวิสาขา เราหมายเอา 
ขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เม่ือเทียบกบัสุขอันเปนทิพย ฯ 
         บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมให พึง 
         เวนจากเมถุนธรรม อันมิใชความประพฤติของพรหม ไมพึง 
         พูดเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา ไมพึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 
         ในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอนบน 
         เตียง บนแผนดิน หรือบนเคร่ืองลาดดวยหญา บัณฑิต 
         ท้ังหลายกลาวอุโบสถ ๘ ประการน้ีแล ท่ีพระพุทธเจาผูถึงท่ี 
         สุดแหงทุกข ทรงประกาศแลว พระจันทรและพระอาทิตย 
         ท้ังสองสองแสงสวางไสว ยอมโคจรไปตามวิถีเพยีงไร 
         พระจันทรและพระอาทิตยนั้น ก็ขจัดมืดไดเพยีงนัน้ ลอย 
         อยูบนอากาศ สองแสงสวางท่ัวทุกทิศในทองฟา ทรัพยใด 
         อันมีอยูในระหวางนี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย 
         อยางดีหรือทองมีสีสุกใส ท่ีเรียกกนัวา หตกะ พระจันทร 
         พระอาทิตยและทรัพยนั้นๆ ก็ยังไมไดแมเส้ียวท่ี ๑๖ แหง 
         อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ เปรียบเหมือน 
         รัศมีพระจันทร ขมหมูดวงดาวท้ังหมด ฉะนั้น เพราะ 
         ฉะนั้นแหละ หญิงหรือชายผูมีศีล เขาอยูอุโบสถอัน 
         ประกอบดวยองค ๘ ประการแลว กระทําบุญมีสุขเปน 
         กําไร ไมมีใครติเตียน ยอมเขาถึงสวรรค ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓  
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                         วาเสฏฐสูตร 
     [๑๓๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกล 
พระนครเวสาลี คร้ังนั้นแล วาเสฏฐอุบาสกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรวาเสฏฐะ อุโบสถอันประกอบ 
ดวยองค ๘ ประการบุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มี 
ความแพรหลายมาก ฯลฯ ไมมีใครติเตียน ยอมเขาถึงสวรรค ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐะอุบาสกไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ ญาติสาโลหิตผูเปนท่ีรักของขาพระองคพึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบ 
ดวยองค ๘ ประการ พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแกญาติ 
และสาโลหิตผูเปนท่ีรักของขาพระองค ขาแตพระองคผูเจริญถาแมกษตัริย ท้ังปวงพงึเขาอยู 
อุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการนั้น  
พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแกกษตัริยท้ังปวง ขาแต 
พระองคผูเจริญถาแมพราหมณท้ังปวง ฯลฯ แพศยท้ังปวง ฯลฯ ศูทรท้ังปวง พึงเขาอยูอุโบสถ 
๘ ประการ พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาล แมแกศูทรท้ังปวง ฯ 
     พ. ดูกรวาเสฏฐะ ถาแมกษัตริยท้ังปวงพึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ 
 การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ความสุข  
ตลอดกาล แมแกกษัตริยท้ังปวงถาแมพราหมณท้ังปวง ฯลฯ แพศยท้ังปวง ฯลฯ ศูทรท้ังปวง  
พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ 
ประการนั้น พงึเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแกศูทรท้ังปวง  
ดูกรวาเสฏฐะ ถาแมโลก พรอมดวยเทวโลก มารโลก พรหมโลกหมูสัตว พรอมท้ังสมณ 
พราหมณ เทวดาและมนษุย พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการนั้น พงึเปนไป 
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแกโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก  
พรหมโลก แกหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ถาแมทานผูมหาศาลเหลานี้ 
พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘   
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ประการนั้น พงึเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แมแกทานผูมหาศาล 
เหลานี้ ถาหากวาต้ังใจ จะปวยกลาวไปไยถึงมนุษยเลา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                          โพชฌาสูตร 
     [๑๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
อนาถปณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล โพชฌาอุบาสิกาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรโพชฌา  
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความ 
รุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ดกูรโพชฌา ก็อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคล 
เขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก 
 ดูกรโพชฌา อริยสาวกในธรรมวินัยนีย้อมตระหนกัชัดดังนี้วา พระอรหันตท้ังหลาย ละปาณาติบาต 
 งดเวนจากปาณาติบาตวางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย เอ้ือเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกลู 
ตอสรรพสัตวอยูตลอดชีวิตในวันนี้ แมเราก็ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม 
วางศาตรามีความละอาย เอ้ือเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูล ตอสรรพสัตวอยูตลอดคืนและวนันี ้
เราช่ือวากระทําตามพระอรหนัตท้ังหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปน อันช่ือวาเราเขาอยูแลว  
อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๑ นี้ ฯลฯ 
     อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนักชัดดังนีว้า พระอรหันตท้ังหลายละการนั่งการ 
นอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ งดเวนจากการนั่ง การนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ สําเร็จการนั่ง 
การนอนบนทีน่ั่งท่ีนอนตํ่า คือ นอนบนเตยีงหรือเคร่ืองลาดดวยหญาอยูตลอดชีวิต ในวันนี้  
แมเราก็ละการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ เวนจากการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ  
สําเร็จการนั่งการนอนบนท่ีนัง่ท่ีนอนตํ่า คือ บนเตียงหรือเคร่ืองลาดดวยหญาตลอดคืนและวนันี้  
เราช่ือวากระทําตามพระอรหนัตท้ังหลายแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันช่ือวาเราเขา 
อยูแลว อุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๘ นี้ ดกูรโพชฌา อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ 
 บุคคลเขาอยูแลวอยางนีแ้ล จงึมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลาย 
มาก ฯ  
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     อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก  
มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมากเพียงไร ดกูรโพชฌาเปรียบเหมือนพระราชาท่ีเสวย 
ราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยในชนบทใหญ ๑๖ รัฐมีรัตนะ ๗ ประการ มากมายเหลานี้ คือ  
อังคะ มคธะ กาสี โกศลวัชชี มัลละ เจดีย วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุระเสนะ 
 อัสสกะอวันตี คันธาระ กัมโพชะ การเสวยราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยของ พระราชาน้ัน  
ไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แหงอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรโพชฌา  
เพราะราชสมบัติมนุษย เปนเหมือนของคนกําพรา เม่ือเทียบกับสุขอันเปนทิพย ดูกรโพชฌา ๕๐ ป 
มนุษยเปนคืนหนึ่งวนัหนึ่งของเทวดาช้ันจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง 
 ๑๒ เดือนโดยเดือนนัน้เปนปหนึ่ง ๕๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของเทวดาช้ันจาตุม 
มหาราชดูกรโพชฌา ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถ 
อันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เม่ือตายไป พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช้ัน 
จาตุมมหาราช นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดกูรโพชฌา เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษย 
เปนเหมือนของคนกําพรา เม่ือเทียบกับสุขอันเปนทิพย ฯ 
      ดูกรโพชฌา ๑๐๐ ปมนุษย ฯลฯ 
      ดูกรโพชฌา ๒๐๐ ปมนษุย ฯลฯ 
      ดูกรโพชฌา ๔๐๐ ปมนษุย ฯลฯ 
      ดูกรโพชฌา ๘๐๐ ปมนุษย ฯลฯ 
      ดูกรโพชฌา ๑,๖๐๐ ปมนุษย เปนคืนวนัหนึ่งของเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี ๓๐ ราตรี 
โดยราตรีนั้นเปนเดือนหน่ึง ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง๑๖,๐๐๐ ปทิพยโดยปนัน้ เปน 
ประมาณอายุของเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี ดูกรโพชฌา ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี จะเปน 
หญิงหรือชายก็ตาม เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว เม่ือตายไป พึงเขาถึง 
ความเปนสหาย แหงเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ดกูรโพชฌา เราหมายเอา 
ขอนี้จึงกลาววา ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือน ของคนกําพรา เม่ือเทียบกบัสุขอันเปนทิพย ฯ 
         บุคคลไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมให พึง 
         เวนจากเมถุนธรรม อันมิใชความประพฤติของพรหม ไมพึง  
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         พูดเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา ไมพึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 
         ในราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอนบนเตียง 
         บนแผนดิน หรือบนเครื่องลาดดวยหญา บัณฑิตท้ังหลายกลาว 
         อุโบสถ ๘ ประการนีแ้ลท่ีพระพุทธเจาผูถึงท่ีสุดแหงทุกข 
         ทรงประกาศแลว พระจันทรและพระอาทิตยท้ังสองสองแสง 
         สวางไสว ยอมโคจรไปตามวิถีเพียงไร ลอยอยูบนอากาศ 
         สองแสงสวางท่ัวทุกทิศในทองฟา ทรัพยใดอันมีอยูใน 
         ระหวางนี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย 
         อยางดี หรือทองมีสีสุกใส ท่ีเรียกกนัวา หตกะ พระ 
         จันทรพระอาทิตยและทรัพยนั้นๆ กย็ังไมถึงแมเส้ียวท่ี ๑๖ 
         แหงอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ เปรียบเหมือน 
         รัศมีพระจันทรขมหมูดวงดาวท้ังหมด ฉะนั้น เพราะฉะน้ัน 
         แหละ หญิงหรือชายผูมีศีล เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย 
         องค ๘ ประการแลว กระทําบุญมีสุขเปนกําไร ไมมีใคร 
         ติเตียนยอมเขาถึงสวรรค ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                           อนุรุทธสูตร 
     [๑๓๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตารามใกลพระนครโกสัมพี  
ก็สมัยนั้นแล ทานพระอนุรุทธะไปยังวิหารท่ีพักกลางวนั หลีกเรนอยู ลําดับนั้น มีเทวดาเหลา 
มนาปกายกิามากมายพากันเขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงท่ีอยู อภิวาทแลวยนือยู ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวดงันี้วา ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายเปนเทวดา  
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ช่ือมนาปกายกิามีอิสระและอํานาจในฐานะ ๓ ประการ คือ ขาพเจาท้ังหลายหวังวรรณะเชนใด 
ก็ไดวรรณะเชนนั้นโดยพลัน ๑ หวังเสียง [พูดเพราะ] เชนใดกไ็ดเสียงเชนนั้นโดยพลัน ๑  
หวังความสุขเชนใด กไ็ดความสุขเชนนั้นโดยพลัน ๑ ขาแตพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย 
เปนเทวดาช่ือวามนาปกายิกา มีอิสระและอํานาจใน ๓ ประการนี้ ฯ 
     ลําดับนั้น ทานพระอนุรุทธะดําริวา โอหนอ ขอใหเทวดาท้ังปวงนี้  พึงมีรางเขียว  
นุงผาเขียว มีผิวพรรณเขียว มีเคร่ืองประดับเขียว ฯ 
     ลําดับนั้น เทวดาเหลานั้นทราบความดําริของทานพระอนุรุทธะแลว  ลวนมีรางเขียว 
 มีผิวพรรณเขียว นุงผาเขียว มีเคร่ืองประดับเขียว ฯ 
     ทานพระอนุรุทธะจึงดําริตอไปวา โอหนอ ขอใหเทวดาท้ังปวงนี้ มีรางเหลือง ฯลฯ  
มีรางแดง ฯลฯ มีรางขาว มีผิวพรรณขาว นุงผาขาวมีเคร่ืองประดับขาว ฯ 
     เทวดาเหลานั้นทราบความดําริของทานพระอนุรุทธะแลว ลวนมีรางขาวมีผิวพรรณขาว  
นุงผาขาว มีเคร่ืองประดับขาว เทวดาเหลานั้น ตนหน่ึงขับรองตนหน่ึงฟอนรํา ตนหนึ่งปรบมือ 
 เปรียบเหมือนดนตรีมีองค ๕ ท่ีเขาปรับดีแลวตีดังไพเราะ ท้ังบรรเลงโดยนักดนตรีผูเช่ียวชาญ  
มีเสียงไพเราะ เราใจ ชวนใหเคลิบเคล้ิม ดูดดื่ม และนาร่ืนรมย ฉันใด เสียงแหงเคร่ืองประดับ 
ของเทวดาเหลานั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกนั มีเสียงไพเราะ เราใจ ชวนใหเคลิบเคล้ิม ดูดดื่ม 
และนาร่ืนรมย ฯ 
     ลําดับนั้น ทานพระอนุรุทธะทอดอินทรียลง เทวดาเหลานั้นทราบวา พระผูเปนเจาอนุรุทธะ 
ไมยินด ีจึงอันตรธานไป ณ ท่ีนั้น ฯ 
     คร้ังนั้น เปนเวลาเย็น ทานพระอนุรุทธะออกจากท่ีเรน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
ท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
ผูเจริญขอประทานวโรกาส วันนี้ ขาพระองคไปยังวหิารที่พักกลางวนัหลีกเรนอยู คร้ังนั้นแล 
 เทวดาเหลามนาปกายกิามากมายเขามาหาขาพระองคถึงท่ีอยู อภวิาทแลวยืน ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลวกลาวกะขาพระองควา ขาแตทานพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายเปนเทวดาช่ือวา 
มนาปกายกิา มีอิสระและอํานาจในฐานะ ๓ ประการ คือ ขาพเจาท้ังหลายหวังวรรณะเชนใด  
ก็ไดวรรณะเชนนั้นโดยพลัน ๑ หวังเสียงเชนใด กไ็ดเสียงเชนนั้นโดยพลัน ๑ หวังความสุข  
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เชนใด ก็ไดความสุขเชนนั้นโดยพลัน ๑ ขาแตพระอนุรุทธะผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายเปนเทวดา 
ช่ือวามนาปกายิกา มีอิสระและอํานาจในฐานะ ๓ ประการน้ี ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค 
มีความดําริอยางนี้วา โอหนอ ขอใหเทวดาทั้งปวงนี้พึงมีรางเขียว มีผิวพรรณเขียว นุงผาเขียว 
 มีเคร่ืองประดับเขียว เทวดาเหลานั้นทราบความดําริของขาพระองคแลว ลวนมีรางเขียว มี 
ผิวพรรณเขียว นุงผาเขียว มีเคร่ืองประดับเขียว แลวขาพระองคจึงดําริตอไปวา โอหนอ ขอให 
เทวดาทั้งปวงนี้ พึงมีรางเหลือง ฯลฯมีรางแดง ฯลฯ มีรางขาว  มีผิวพรรณขาว นุงผาขาว 
 มีเคร่ืองประดับขาว เทวดาเหลานั้นก็ทราบความดําริของขาพระองคแลวลวนมีรางขาว มีผิวพรรณ 
ขาว นุงผาขาว มีเคร่ืองประดับขาว เทวดาเหลานั้น ตนหนึ่งขับรอง ตนหนึ่งฟอนรําตนหนึ่ง 
ปรบมือ เปรียบเหมือนดนตรีมีองค ๕ ท่ีเขาปรับดีแลว ตดีังไพเราะท้ังบรรเลงโดยนักดนตรี 
ผูเช่ียวชาญ มีเสียงไพเราะ เราใจ ชวนใหเคลิบเคล้ิมดูดดื่ม และนาร่ืนรมย ฉันใด 
 เสียงแหงเคร่ืองประดับของเทวดาเหลานัน้ ก็ฉันนัน้เหมือนกัน มีเสียงไพเราะเราใจ ชวนให 
เคลิบเคล้ิม ดูดดื่ม และนาร่ืนรมยขาพระองคจึงทอดอินทรียลง เทวดาเหลานั้นทราบวา 
ขาพระองคไมยินดี จึงอันตรธานไป ณ ท่ีนัน้เอง ขาแตพระองคผูเจริญ มาตุคามประกอบดวยธรรม 
เทาไร เม่ือตายไป จึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายกิา ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ ประการ เม่ือตายไป 
 ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายกิา ธรรม๘ ประการเปนไฉน ดกูรอนุรุทธะ  
มาตุคามในโลกน้ี ท่ีมารดาบิดาผูมุงประโยชนแสวงหาความเก้ือกูล อนเุคราะห เอ้ือเอ็นดู  
ยอมยกใหแกชายใดผูเปนสามีสําหรับชายนั้น เธอตองต่ืนกอน นอนภายหลัง คอยฟงรับใช  
ประพฤติใหถูกใจกลาวถอยคําเปนท่ีรัก ๑ ชนเหลาใดเปนท่ีเคารพของสามี คือ มารดา บิดา 
หรือสมณพราหมณ เธอสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหลานั้น และตอนรับทานเหลานัน้ผูมา 
ถึงแลวดวยอาสนะและน้ํา ๑ การงานใดเปนงานในบานของสามี คือการทําผาขนสัตวหรือผาฝาย  
เธอเปนคนขยนั ไมเกยีจครานในการงานน้ัน ประกอบดวยปญญาอันเปนอุบายในการงานนั้น 
 สามารถจัดทํา ๑ ชนเหลาใดเปนคนภายในบานของสามี คือ ทาส คนใช หรือกรรมกร  
ยอมรูวาการงานท่ีเขาเหลานัน้ทําแลวและยงัไมไดทํา ๑ ยอมรูอาการของคนภายในผูเปนไขวา 
 ดีข้ึนหรือทรุดลง ๑ ยอมแบงปนของกินของบริโภคใหแกเขาตามควร ๑ ส่ิงใดท่ีสามีหามาได  
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จะเปนทรัพย ขาว เงินหรือทอง ยอมรักษาคุมครองส่ิงนั้นไว และไมเปนนักเลงการพนัน  
ไมเปนขโมย ไมเปนนกัดื่ม ไมผลาญทรัพยใหพินาศ ๑ เปนอุบาสิกาถึงพระพุทธเจา พระธรรม  
พระสงฆวาเปนสรณะ เปนผูมีศีล งดเวนจากปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร 
 มุสาวาท และการดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ๑ เปนผูมีการ 
บริจาค มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามือ 
อันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยนิดีในการจําแนกทาน ๑ ดกูรอนุรุทธะ มาตุคาม 
ประกอบดวยธรรม ๘ ประการน้ีแล เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลา 
มนาปกายกิา ฯ 
         สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหม่ินสามี ผูหม่ันเพยีร 
         ขวนขวายอยูเปนนิตย เล้ียงตนอยูทุกเม่ือ ใหความปรารถนา 
         ท้ังปวง ไมยังสามีใหขุนเคือง ดวยถอยคํา  แสดงความ 
         หึงหวง  และยอมบูชาผูท่ีเคารพทั้งปวงของสามี เปนผูขยัน 
         ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤต ิ
         เปนท่ีพอใจของสามี รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได นารีใดยอม 
         ประพฤติตามความชอบใจของสามีอยางนี้ นารีนัน้ยอมเขา 
         ถึงความเปนเทวดาเหลามนาปกายกิา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                          วิสาขสูตร 
     [๑๓๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาทของมิคารมารดา  
ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล นางวิสาขามิคารมารดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรวิสาขา  
มาตุคามประกอบดวยธรรม๘ ประการนี้ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาเหลา  
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มนาปกายกิาธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดกูรวิสาขา มาตุคามในโลกน้ี ท่ีมารดาบิดาผูมุงประโยชน  
แสวงหาความเกื้อกูล อนุเคราะห เอ้ือเอ็นดู ยอมยกใหแกชายใดผูเปนสามี สําหรับชายน้ัน  
เธอตองต่ืนกอน นอนภายหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ กลาวถอยคําเปนท่ีรัก ฯลฯ  
เปนผูมีการบริจาค มีใจปราศจากมลทินคือ ความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว 
 มีฝามืออันชุม ยินดใีนการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรวิสาขา มาตุคาม 
ประกอบ ดวยธรรม ๘ ประการนี้แล เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลา 
มนาปกายกิา ฯ 
         สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหม่ินสามี ผูหม่ันเพยีร 
         ขวนขวายอยูเปนนิตย เล้ียงตนอยูทุกเม่ือ ใหความปรารถนา 
         ท้ังปวง ไมยังสามีใหขุนเคือง ดวยถอยคําแสดงความ 
         หึงหวง และยอมบูชาผูท่ีเคารพทั้งปวงของสามี เปนผูขยัน 
         ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤต ิ
         เปนท่ีพอใจของสามี รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได นารีใดยอม 
         ประพฤติตามความชอบใจของสามีอยางนี้ นารีนัน้ยอมเขาถึง 
         ความเปนเทวดาเหลามนาปกายกิา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                           นกุลสูตร 
     [๑๓๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เภสกลามิคทายวัน  แขวงเมือง 
สุงสุมารคีระ แควนภัคคชนบท คร้ังนั้นแล คหปตานีช่ือนกุลมารดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคได 
ตรัสวา ดูกรนกุลมารดา มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความ 
เปนสหายแหงเทวดาเหลามนาปกายกิา ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดกูรนกุลมารดา มาตุคาม 
ในโลกน้ี ท่ีมารดาบิดามุงประโยชน แสวงหาความเกื้อกลู อนุเคราะห เอ้ือเอ็นดู ยอมยกให 
แกชายใดผูเปนสามี สําหรับชายน้ัน เธอตองต่ืนกอน นอนภายหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติ  
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ใหถูกใจ กลาวถอยคําเปนท่ีรัก ฯลฯ เปนผูมีการบริจาค มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่  
อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดใีนการสละ ควรแกการขอ ยนิดีใน 
การจําแนกทาน ดูกรนกุลมารดา มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล เม่ือตายไป  
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายกิา ฯ 
         สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหม่ินสามี ผูหม่ันเพยีร 
         ขวนขวายอยูเปนนิตย เล้ียงตนอยูทุกเม่ือ ใหความปรารถนา 
         ท้ังปวง ไมยังสามีใหขุนเคือง ดวยถอยคําแสดงความ 
          หึงหวง และยอมบูชาผูท่ีเคารพทั้งปวงของสามี เปนผูขยัน 
         ไมเกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของสามี ประพฤต ิ
         เปนท่ีพอใจของสามี รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได นารีใดยอม 
         ประพฤติตามความชอบใจของสามีอยางนี้ นารีนัน้ยอมเขาถึง 
         ความเปนเทวดา เหลามนาปกายกิา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                        อิธโลกสูตรท่ี ๑ 
     [๑๓๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของมิคารมารดา ในบุพพาราม  
ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล นางวิสาขามิคารมารดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะนางวิสาขามิคารมารดาวา  
ดูกรวิสาขา มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกน้ี  
ช่ือวาปรารภโลกน้ีแลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดกูรวสิาขา มาตุคามในโลกน้ี เปนผู 
จัดการงานดี ๑ สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี ๑ ประพฤติเปนท่ีพอใจของสามี ๑ รักษาทรัพย 
ท่ีสามีหามาได ๑ ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางไร ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกน้ี  
เปนคนขยนั ไมเกียจครานในการงานภายในบานของสามี คือ การทําผาขนสัตวหรือการทําผาฝาย  
ประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาอันเปนอุบายในการงานนั้น อาจทํา อาจจัดได ดกูรวิสาขา  
มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางนี้แล ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 212 
     ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีอยางไร ดูกรวิสาขา 
 มาตุคามในโลกนี้ ยอมรูการงานท่ีอันโตชนภายในบานของสามี คือ ทาสคนใชหรือกรรมกร  
ทําแลววาทําแลว ท่ียังไมไดทําวายังไมไดทํา รูคนท่ีปวยไขวาดีข้ึนหรือทรุดลง และแบงของ 
เค้ียวของบริโภคใหตามเหตุท่ีควร ดูกรวิสาขามาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี 
อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูประพฤติเปนท่ีพอใจสามีอยางไร ดูกรวสิาขา มาตุคามใน 
โลกน้ี ไมละเมิดส่ิงอันไมเปนท่ีพอใจของสามีแมเพราะเหตุแหงชีวิตดกูรวิสาขา มาตุคาม 
ประพฤติเปนท่ีพอใจของสามีอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรวิสาขา มาตุคามรักษาทรัพยท่ีสามีหามาไดอยางไร ดูกรวิสาขา  มาตุคามในโลกนี้  
จัดการทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง ท่ีสามีหามาไดใหคงอยู ดวยการรักษา คุมครอง  
และไมเปนนักเลงการพนัน ไมเปนขโมย ไมเปนนักดื่ม ไมผลาญทรัพยใหพินาศ ดูกรวิสาขา 
 มาตุคามรักษาทรัพยท่ีสามีหามาไดอยางนีแ้ล ดูกรวิสาขา มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
นี้แล ช่ือวาปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ ช่ือวาปรารภโลกนี้แลว ฯ 
     ดูกรวิสาขา มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ช่ือวา  ปฏิบัติเพื่อชัยชนะใน 
โลกหนา ช่ือวาปรารภโลกหนาแลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดกูรวิสาขา มาตุคามในโลกน้ี  
เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ เปนผูถึงพรอมดวยศีล ๑เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ ๑ เปนผูถึง 
พรอมดวยปญญา ๑ ฯ 
     ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาอยางไร ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกน้ี  
เปนผูมีศรัทธา เช่ือพระปญญาเคร่ืองตรัสรูของพระตถาคตวาแมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค 
พระองคนั้น เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไป 
ดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและ 
มนุษยท้ังหลายเปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํแนกธรรม ดกูรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวย 
ศรัทธาอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางไร ดูกรวิสาขา มาตุคามในโลกน้ี 
 เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาท และจากการดื่ม 
น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวย 
ศีลอยานี้แล ฯ  
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     ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางไร ดูกรวิสาขา  มาตุคามในโลกนี้  
มีจิตปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม  
ยินดใีนการสละ ควรแกการขอ ยินดใีนการจําแนกทาน ดกูรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอม 
ดวยจาคะอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางไร ดูกรวิสาขา  มาตุคามในโลกนี้  
เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรก 
กิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ดูกรวิสาขา มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางนี้แล  
ดูกรวิสาขา มาตุคามประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะใน 
โลกหนา ช่ือวาปรารภโลกหนาแลว ฯ 
                 มาตุคามผูจัดการงานดี สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี 
                 ประพฤติเปนท่ีพอใจของสามี รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได 
                 มาตุคามนั้นเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล ปราศจากความ 
ตระหนี่ รูความประสงค ชําระทางสัมปรายิกัตถ ประโยชน 
อยูเปนนิตย นารีใดมีธรรม ๘ ประการนี้ ดังกลาวมานี้  
ปราชญท้ังหลายกลาวสรรเสริญนารีแมนั้นวา เปนผูมีศีล ตั้งอยู 
ในธรรม พูดคําสัตย อุบาสิกาผูมีศีลเชนนั้น ถึงพรอมดวย 
อาการ ๑๖ อยาง ประกอบดวยองคคุณ ๘ ประการ ยอม 
เขาถึงเทวโลกประเภทมนาปกายิกา ฯ 
 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        อิธโลกสูตรท่ี ๒ 
     [๑๔๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ช่ือวา เปนผูปฏิบัติ 
เพื่อชัยชนะในโลกน้ี ช่ือวาปรารภโลกน้ีแลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
มาตุคามในโลกน้ี เปนผูจดัการงานดี ๑ สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี ๑ ประพฤติเปนท่ีพอใจ  
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สามี ๑ รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูจดัการงานดีอยางไร  
ดูกรภกิษุท้ังหลายมาตุคามในโลกนี้ เปนคนขยัน ไมเกยีจครานในการงานภายในบานของ 
สามี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีอยางไร ดูกรภกิษุ 
ท้ังหลาย มาตุคามในโลกน้ี ยอมรูการงานท่ีอันโตชนภายในบานของสามี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามประพฤติเปนท่ีพอใจของสามีอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
มาตุคามในโลกน้ี ไมละเมิดส่ิงอันเปนท่ีไมพอใจของสามีแมเพราะเหตุแหงชีวิต ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
มาตุคามประพฤติเปนท่ีพอใจของสามีอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามรักษาทรัพยท่ีสามีหามาไดอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
มาตุคามในโลกน้ี จัดการทรัพย คือ ขาวเปลือก เงินหรือทอง ท่ีสามีหามาไดใหคงอยู ฯลฯ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามรักษาทรัพยท่ีสามีหามาไดอยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคาม 
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แลช่ือวาปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ ช่ือวาปรารภโลกน้ีแลว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ช่ือวาปฏิบัติ เพื่อชัยชนะใน 
โลกหนา ช่ือวาปรารภโลกหนาแลว ธรรม ๔ ประการเปนไฉนดกูรภิกษุท้ังหลาย มาตุคาม 
ในโลกน้ี เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา ๑ เปนผูถึงพรอมดวยศีล ๑ เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ ๑  
เปนผูถึงพรอมดวยปญญา ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
มาตุคามในโลกน้ี เปนผูมีศรัทธา ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา 
อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคาม 
ในโลกน้ี เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ และจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ี 
ตั้งแหงความประมาท ดูกรภกิษุท้ังหลายมาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคาม 
ในโลกน้ี มีจิตปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยูครองเรือน ฯลฯ มาตุคามเปนผูถึงพรอม 
ดวยจาคะอยางนี้แล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
มาตุคามในโลกน้ี มีปญญา ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางนี้แล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ประการนี้แล ช่ือวาเปนผูปฏิบัติเพื่อชัยชนะ 
ในโลกหนา ช่ือวาปรารภโลกหนาแลว ฯ 
         มาตุคามผูจัดการงานดี สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี 
         ประพฤติเปนท่ีพอใจของสามี รักษาทรัพยท่ีสามีหามาได 
         มาตุคามนั้นเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล ปราศจากความ 
         ตระหนี่ รูความประสงค ชําระทางสัมปรายิกัตถประโยชน 
         อยูเปนนติย นารีใดมีธรรม ๘ ประการนี้ ดังกลาวมาน้ี 
         ปราชญท้ังหลายเรียกนารีแมนั้นวา เปนผูมีศีล ตั้งอยูในธรรม 
         พูดคําสัตย อุบาสิกาผูมีศีลเชนนั้น ถึงพรอมดวยอาการ ๑๖ 
         อยาง ประกอบดวยองคคุณ ๘ ประการ ยอมเขาถึง 
         เทวโลกประเภทมนาปกายิกา ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบอุโปสถวรรคท่ี ๕ 
                       ___________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. สังขิตตสูตร                  ๒. วิตถตสูตร   
๓. วิสาขสูตร                  ๔. วาเสฏฐสูตร   
๕. โพชฌาสูตร                  ๖. อนุรุทธสูตร   
๗. วิสาขสูตร                  ๘. นกุลสูตร 
๙. อิธโลกสูตรท่ี ๑                  ๑๐. อิธโลกสูตรท่ี ๒ ฯ 
                          จบปณณาสก 
                         ________  
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                วรรคท่ีไมไดสงเคราะหเขาในปณณาสก 
                        สันธานวรรคท่ี ๑ 
                          โคตมีสูตร 
     [๑๔๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกล กรุงกบิลพัสดุ  
แควนสักกะ คร้ังนั้นแล พระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ทรงถวายบังคมแลว ประทับยืน ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดการออกบวชเปนบรรพชิต  
ในธรรมวินยัท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรพระนางโคตมี 
อยาเลย พระนางอยาชอบใจการออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวของ 
มาตุคามเลย ฯ 
     แมคร้ังท่ี ๒ พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็กราบทูลพระผูมีพระภาคอีกวา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดการออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ี 
พระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรพระนางโคตมี อยาเลย  
พระนางอยาชอบใจการออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวของมาตุคามเลย ฯ 
     แมคร้ังท่ี ๓ พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็กราบทูลพระผูมีพระภาคอีกวาขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดการออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัย 
 ท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรพระนางโคตมี อยาเลย พระนาง 
อยาชอบใจการออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวของมาตุคามเลย ฯ 
     ลําดับนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงพระดําริวา พระผูมีพระภาค ไมทรงอนุญาตให 
มาตุคามออกบวช เปนบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว เปนผูมีทุกข เสีย 
พระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสงอยู ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรง 
กระทําประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป ฯ  
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     คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยูในกรุงกบิลพัสดุ ตามพระประสงค แลวเสดจ็ 
จาริกไปทางพระนครเวสาลี เม่ือเสด็จจาริกไปโดยลําดับ เสด็จไปถึงพระนครเวสาลี ไดยินวา  
ณ ท่ีนั้นพระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีกูฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลพระนครเวสาลี คร้ังนั้น พระ 
นางมหาปชาบดีโคตมีทรงปลงพระเกศาแลว ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จไปทางพระนครเวสาลี  
พรอมกับเจาหญิงสากิยะหลายพระองค เสดจ็เขาไปยังกูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลพระนคร 
เวสาลีโดยลําดบั พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงมีพระบาทระบม มีพระกายเต็มดวยละออง มีทุกข  
เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสงอยูประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดาน 
นอก ทานพระอานนทไดแลเห็นพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงมีพระบาทระบม มีพระกายเต็มดวย 
ละออง มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสง ประทับยืนอยู ณ  
ซุมประตูดานนอก คร้ันเหน็แลว จึงกลาวความขอนี้กะพระนางวา ดูกรพระนางโคตมี เพราะ 
เหตุอะไรหนอ พระนางจึงมีพระบาทระบม มีพระกายเต็มดวยละออง มีทุกข เสียพระทัย มี 
พระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสง ประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดานนอก พระนาง 
มหาปชาบดีโคตมีตรัสตอบวา ขาแตทานพระอานนท ความจริงก็เปนเชนนั้น พระผูมีพระภาค 
ไมทรงอนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ทาน 
พระอานนทกลาววา ถาอยางนั้นขอเชิญพระนางรออยูท่ีนี้แหละ ตราบเทาท่ีอาตมภาพทูลขอพระผูมี 
พระภาคใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินยันี้ ฯ 
     คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมแลวนั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนาง 
มหาปชาบดีโคตมีนี้ ทรงมีพระบาทระบมมีพระกายเต็มดวยละออง มีทุกข เสียพระทัย มี 
พระพักตรนองดวยน้ําพระเนตรทรงกันแสง ประทับยืนอยู ณ ซุมประตูดานนอก เพราะพระผู 
มีพระภาคไมทรงอนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศ 
แลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดออกบวชเปนบรรพชิต 
 ในธรรมวินยัท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรอานนท อยาเลย  
เธออยาชอบใจใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวเลย ฯ  
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     แมคร้ังท่ี ๒ ฯลฯ 
     แมคร้ังท่ี ๓ ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ 
ประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรง 
ประกาศแลวเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนทอยาเลย เธออยาชอบใจใหมาตุคามออก 
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวเลย ฯ 
     ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดมีความคิดดังนีว้า พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาตใหมาตุคาม 
ออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ผิฉะนั้น เราพึงทูลขอ 
พระผูมีพระภาคใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลวโดย 
ปริยายแมอ่ืน ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 มาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว ควรจะทําใหแจงซ่ึง 
โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผลไดหรือไม พระเจาขาพระผูมีพระภาคตรัส 
วา ดูกรอานนท มาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว ควรทําใหแจง 
แมโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผลอรหัตผลได ฯ 
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ถามาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีพระตถาคต 
ทรงประกาศแลว ทําใหแจงแมโสดาปตติผล สกทาคามิผลอนาคามิผล อรหัตผลได ขาแตพระองค 
ผูเจริญ พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงมีอุปการะมาก เปนพระมาตุจฉาของพระผูมีพระภาค ทรง 
ทะนุถนอมเล้ียงดูใหพระผูมีพระภาคทรงดืม่น้ํานม ในเม่ือพระชนนีทิวงคตแลว ขาแตพระองคผู 
เจริญขอประทานพระวโรกาส ขอใหมาตุคามพึงไดออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีพระ 
ตถาคตทรงประกาศแลวเถิด ฯ 
     พ. ดูกรอานนท ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงรับครุธรรม ๘ ประการ นั่นแหละ 
 เปนอุปสมบทของพระนาง คือ ภิกษณุี แมอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป พึงทําการกราบไหว ลุกรับ  
ทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกภกิษแุมอุปสมบทในวันนัน้ แมธรรมขอนี้ภิกษุณีตองสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชาไมพึงกาวลวงตลอดชีวติ ฯ 
     ภิกษณุีไมพงึเขาจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ แมธรรมขอนี้ ภิกษุณตีองสักการะ เคารพ 
 นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ  
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     ภิกษณุีตองแสวงหาภิกษผูุถามถึงการทําอุโบสถ และการเขาไปรับโอวาทจากภิกษสุงฆทุก 
กึ่งเดือน แมธรรมขอนี้ ภิกษณุีตองสักการะ เคารพ นับถือบูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ 
     ภิกษณุีอยูจาํพรรษาแลว ตองปวารณาในอุภโตสงฆดวยฐานะ ๓ ประการ คือ ดวยไดเหน็ 
 ไดฟง และรังเกียจ แมธรรมขอนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพนับถือ บูชา ไมพึงกาวลวง 
ตลอดชีวิต ฯ 
     ภิกษณุีตองครุธรรมแลว พึงประพฤติมานัตปกษหนึ่ง ในอุภโตสงฆ  แมธรรมขอนี้  
ภิกษณุีตองสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ 
     ภิกษณุีตองแสวงหาอุปสัมปทาในอุภโตสงฆ เพื่อนางสิกขมานาผูมีสิกขาอันศึกษาแลวใน 
ธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ป แมธรรมขอนี้ ภิกษณุีตองสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา ไมพึง 
กาวลวงตลอดชีวิต ฯ 
     ภิกษณุีตองไมดา ไมบริภาษภิกษุโดยปริยายใดๆ แมธรรมขอนี้ภิกษณุีตองสักการะ  
เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวติ ฯ 
     ตั้งแตวนันี้เปนตนไป หามภิกษณุวีากลาวตักเตือนภกิษุ ไมหามภิกษวุากลาวตักเตือน 
ภิกษณุี แมธรรมขอนี้ ภิกษุณตีองสักการะ เคารพ นับถือ บูชาไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต ฯ 
     ดูกรอานนท ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมีรับครุธรรม ๘ ประการนี้ได นัน้แลเปน 
อุปสัมปทาของพระนาง ฯ 
     ลําดับนั้น ทานพระอานนทเรียนครุธรรม ๘ ประการนี้ ในสํานกัพระผูมีพระภาคแลว  
เขาไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมี แลวกลาวขอความนีก้ะพระนางวา ดูกรพระนางโคตมี ถาแม 
พระนางพึงยอมรับครุธรรม ๘ ประการไดนั้นแลเปนอุปสัมปทาของพระนาง คือ ภกิษุณ ี
แมอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป ตองกระทําการกราบไหว ลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกภิกษ ุ
แมอุปสมบทในวันนั้น แมธรรมขอนี้ ภิกษณุีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมพึงกาว 
ลวงตลอดชีวิต ฯลฯ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป หามภิกษณุวีากลาวตักเตือนภกิษุไมหามภกิษุวา 
กลาวตักเตือนภิกษณุี แมธรรมขอนี้ ภิกษุณตีองสักการะ เคารพนับถือ บูชา ไมพึงกาวลวง 
ตลอดชีวิต ดูกรพระนางโคตมี ถาแลพระนางพึงยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ได นั้นแลจักเปน 
อุปสัมปทาของพระนาง ฯ  
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     พระนางมหาปชาบดีโคตมีกลาววา ขาแตทานพระอานนท หญิงหรือชายแรกรุนหนุมสาว  
ชอบประดับ ตกแตง อาบนํ้าชําระรางกายแลว ไดพวงดอกอุบลพวงมะลิ หรือพวงลําดวน 
แลว เอามือท้ังสองประคองวางไวบนศีรษะ ฉันใดดิฉันก็ยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ ไมกาว 
ลวงตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
     คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ พระนาง 
มหาปชาบดีโคตมีทรงยอมรับครุธรรม ๘ ประการไมกาวลวงจนตลอดชีวิต ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท หากมาตุคามจักไมไดออกบวชเปนบรรพชิต  
ในธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศแลว พรหมจรรยก็ยังจะต้ังอยูไดนานสัทธรรมพึงดํารงอยูได ๑,๐๐๐ ป  
แตเพราะมาตคุามออกบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว พรหมจรรยจะไมตั้ง 
อยูนาน ท้ังสัทธรรมก็จักดํารงอยูเพยีง ๕๐๐ ป ดูกรอานนท ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ท่ีมีหญิงมาก  
ชายนอย ตระกูลนั้นถูกพวกโจรกําจัดไดงาย แมฉันใด มาตุคามไดออกบวชเปนบรรพชิตใน 
ธรรมวินัยใด พรหมจรรยในธรรมวินัยนัน้จักไมตั้งอยูนาน ฉันนัน้เหมือนกัน อนึ่ง ขยอกลง 
ในนาขาวท่ีสมบูรณ นาขาวนั้นกย็อมไมตัง้อยูนานแมฉันใด ... เพล้ียลงในไรออยที่สมบูรณ ไรออย 
นั้นกย็อมไมตัง้อยูนาน แมฉันใด มาตุคามไดออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยใด พรหมจรรย 
ในธรรมวินยันั้น ยอมไมตั้งอยูนาน ฉันนัน้เหมือนกัน อนึ่ง บุรุษกั้นคันสระใหญไวกอน เพื่อ 
ไมใหน้ําไหลออก แมฉันใด เราบัญญัติ ครุธรรม ๘ ประการ ไมใหภิกษุณีกาวลวงตลอดชีวิต 
เสียกอน ฉันนัน้เหมือนกัน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          โอวาทสูตร 
     [๑๔๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลพระ 
นครเวสาลี คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ภิกษุประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล สงฆพึงสมมติใหเปนผูสอนนางภิกษณุี ฯ  
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภกิษุประกอบดวยธรรม ๘ ประการ สงฆพึงสมมติ 
ใหเปนผูสอนนางภิกษุณี ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปน 
ผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดี 
ทวยทิฐิ ๑ จําปาติโมกขท้ัง ๒ ไดโดยพิสดาร จําแนกแจกแจงวนิิจฉัยไดถูกตอง ท้ังโดยสูตรและ 
โดยพยัญชนะ ๑ เปนผูมีวาจางามกลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอัน 
สละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูสามารถเพ่ือช้ีแจงภกิษณุีสงฆใหเหน็แจง ให 
สมาทานใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา ๑ เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของภกิษุณีท้ังหลายโดยมาก ๑ 
 ไมเคยตองอาบัติหนัก กับนางภิกษณุีผูบวชอุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาคนุงหมผากาสาวพัสตร ๑  
เปนผูมีพรรษา ๒๐ หรือเกนิกวา ๑ ดูกรอานนทภกิษุประกอบดวยธรรม ๘ ประการนีแ้ล สงฆ 
พึงสมมติใหเปนผูสอนนางภิกษณุี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                          สังขิตตสูตร 
     [๑๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกล 
พระนครเวสาลี คร้ังนั้นแล พระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมแลวประทับยนื ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแกหมอมฉัน 
 ซ่ึงหมอมฉันไดฟงแลว จะพึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจ 
เด็ดเดีย่วอยูเถิด ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโคตมี ทานพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อ 
ความกําหนัด ไมเปนไปเพื่อความคลายกําหนัด เปนไปเพื่อประกอบสัตวไว ไมเปนไปเพื่อ 
พรากสัตวออก เปนไปเพื่อส่ังสมกิเลส ไมเปนไปเพื่อไมส่ังสมกิเลส เปนไปเพื่อความเปนผู 
มักมาก ไมเปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย เปนไปเพื่อความไมสันโดษ ไมเปนไปเพื่อความ  
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สันโดษ เปนไปเพื่อความคลุกคลีดวยหมูคณะ ไมเปนไปเพื่อความสงัด เปนไปเพื่อความ 
เกียจคราน ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร เปนไปเพื่อความเปนคนเล้ียงยาก ไมเปนไปเพื่อความ 
เปนคนเล้ียงงาย ดูกรโคตมี ทานพึงทรงจําไวโดยสวนหนึง่วา นี้ไมใชธรรม ไมใชวินยั ไมใช 
คําส่ังสอนของพระศาสดา ฯ 
     ดูกรโคตมี ทานพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อคลายกําหนัด ไมเปนไป 
เพื่อความกําหนัด เปนไปเพือ่ไมประกอบสัตวไว ไมเปนไปเพื่อประกอบสัตวไว เปนไปเพื่อ 
ไมส่ังสมกิเลส ไมเปนไปเพื่อส่ังสมกิเลส เปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย ไมเปนไปเพื่อความ 
เปนผูมักมาก เปนไปเพื่อสันโดษไมเปนไปเพื่อไมสันโดษ เปนไปเพื่อความสงัด ไมเปนไป 
เพื่อความคลุกคลีดวยหมูคณะ เปนไปเพื่อปรารภความเพียร ไมเปนไปเพื่อความเกยีจคราน  
เปนไปเพื่อความเปนคนเล้ียงงาย ไมเปนไปเพื่อความเปนคนเล้ียงยาก ดูกรโคตมี ทานพึงทรงจํา 
ไวโดยสวนหนึ่งวา นีเ้ปนธรรมเปนวินยั เปนคําส่ังสอนของพระศาสดา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                          ทีฆชาณุสูตร 
     [๑๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมแหงชาวโกฬยิะช่ือ กักกรปตตะ  
ใกลเมืองโกฬยิะ คร้ังน้ันแล โกฬิยบุตรช่ือทีฆชาณุ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขาพระองคเปนคฤหัสถยังบริโภคกาม อยูครองเรือน นอนเบียดบุตร ใชจนัทนใน 
แควนกาสี ยังทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล ยังยินดีเงินและทองอยู ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมท่ีเหมาะแกขาพระองค อันจะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อ 
ความสุขในปจจุบัน เพื่อประโยชนเพื่อความสุขในภายหนาเถิด ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชน 
 เพื่อความสุขในปจจุบันแกกลุบุตร ๔ ประการเปนไฉนคือ อุฏฐานสัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑  
กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑ ฯ  
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     ดูกรพยัคฆปชชะ ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี เล้ียงชีพดวยการหม่ัน 
ประกอบการงาน คือ กสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม รับราชการฝายทหาร รับราชการ 
ฝายพลเรือน หรือศิลปอยางใดอยางหน่ึง เปนผูขยันไมเกยีจครานในการงานนั้น ประกอบดวย 
ปญญาเคร่ืองสอดสองอันเปนอุบายในการงานนั้น สามารถจัดทําได ดกูรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวา 
อุฏฐานสัมปทา ฯ 
     ดูกรพยัคฆปชชะ ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี มีโภคทรัพยท่ีหามาได 
ดวยความขยนัหมั่นเพยีร ส่ังสมดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัวชอบธรรม ไดมาโดยธรรม 
 เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูลดวยทําไวในใจวา ไฉนหนอ พระราชาไมพึง 
บริโภคทรัพยเหลานี้ของเรา โจรไมพึงลัก ไฟไมพึงไหม น้ําไมพึงพดัไป ทายาทผูไมเปนท่ีรัก 
จะไมพึงลักไป ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาอารักขสัมปทา ฯ 
     ดูกรพยัคฆปชชะ ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี อยูอาศัยในบานหรือ 
นิคมใด ยอมดาํรงตน เจรจา ส่ังสนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมนั้น ซ่ึงเปนคฤหบดี หรือ 
บุตรคฤหบดี เปนคนหนุมหรือคนแก ผูมีสมาจารบริสุทธ์ิ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล จาคะ  
ปญญา ศึกษาศรัทธาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศึกษาศีลสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศีล 
 ศึกษาจาคสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยจาคะ ศึกษาปญญาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยปญญา ดูกร 
พยัคฆปชชะนีเ้รียกวากัลยาณมิตตตา ฯ 
     ดูกรพยัคฆปชชะ ก็สมชีวติเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี รูทางเจริญทรัพยและทางเส่ือม 
แหงโภคทรัพย แลวเล้ียงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนักไมใหฝดเคืองนกั ดวยคิดวา รายได 
ของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกรพยัคฆปชชะ  
เปรียบเหมือนคนช่ังตราช่ังหรือลูกมือคนช่ังตราช่ัง ยกตราชั่งข้ึนแลว ยอมลดออกเทานี้  
หรือตองเพิ่มเขาเทานี้ ฉันใด กุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน รูทางเจริญและทางเส่ือมแหงโภคทรัพย  
แลวเล้ียงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนกั ไมใหฝดเคืองนกั ดวยคิดวา รายไดของเราจักตอง 
เหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกรพยัคฆปชชะ ถากุลบุตรผูนี้มีรายได 
นอย แตเล้ียงชีวิตอยางโอโถงจะมีผูวาเขาวา กุลบุตรผูนี้ใชโภคทรัพยเหมือนคนเค้ียวกนิผลมะเดื่อ  
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ฉะนั้น ก็ถากุลบุตรผูท่ีมีรายไดมาก แตเล้ียงชีพอยางฝดเคือง จะมีผูวาเขาวา กุลบุตรผูนี้จักตาย 
อยางอนาถา แตเพราะกุลบุตรผูนี้รูทางเจริญและทางเส่ือมแหงโภคทรัพยแลวเล้ียงชีพพอเหมาะ  
ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจาย 
ของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาสมชีวิตา ฯ 
     ดูกรพยัคฆปชชะ โภคทรัพยท่ีเกดิโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเส่ือม ๔ ประการ  
คือ เปนนักเลงหญิง ๑ เปนนกัเลงสุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑มีมิตรช่ัว สหายช่ัว เพื่อนช่ัว ๑  
ดูกรพยัคฆปชชะ เปรียบเหมือนสระนํ้าใหญมีทางไหลเขา ๔ ทาง ทางไหลออก ๔ ทาง บุรุษ 
พึงปดทางไหลเขา เปดทางไหลออกของสระนั้น ฝนก็มิตกตองตามฤดกูาล ดวยประการฉะน้ี  
สระนํ้าใหญนัน้พึงหวังความเส่ือมอยางเดียว ไมมีความเจริญเลย ฉันใด โภคทรัพยท่ีเกดิโดยชอบ 
อยางนี้ ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมมีทางเส่ือม ๔ ประการ คือ เปนนักเลงหญิง ๑ เปนนักเลง 
สุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑ มีมิตรช่ัว สหายช่ัวเพื่อนช่ัว ๑ ฯ 
     ดูกรพยัคฆปชชะ โภคทรัพยท่ีเกดิโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเจริญ ๔ ประการ  
คือ ไมเปนนักเลงหญิง ๑ ไมเปนนักเลงสุรา ๑ ไมเปนนกัเลงการพนัน ๑ มีมิตรดี สหายดี  
เพื่อนดี ๑ ดูกรพยัคฆปชชะ เปรียบเหมือนสระนํ้าใหญ มีทางไหลเขา ๔ ทาง ไหลออก ๔ ทาง 
 บุรุษพึงเปดทางไหลเขาปดทางไหลออกของสระน้ัน ท้ังฝนก็ตกตองตามฤดูกาล ดวยประการ 
ฉะนี้สระนํ้าใหญนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือม ฉันใด โภคทรัพยท่ีเกิดโดยชอบ 
อยางนี้ ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมมีทางเจริญ ๔ ประการ คือ ไมเปนนกัเลงหญิง ๑ ไมเปน 
นักเลงสุรา ๑ ไมเปนนกัเลงการพนัน ๑ มีมิตรดีสหายดี เพื่อนดี ๑ ดูกรพยัคฆปชชะ  
ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในปจจบัุนแกกุลบุตร ฯ 
     ดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพือ่ความสุขในภายหนา 
แกกุลบุตร ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ สัทธาสัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑  
ปญญาสัมปทา ๑ ฯ 
     ดูกรพยัคฆปชชะ ก็สัทธาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ีมีศรัทธาคือ เช่ือ 
พระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปน 
ผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรพยคัฆปชชะนี้เรียกวาสัทธาสัมปทา ฯ  
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     ดูกรพยัคฆปชชะ สีลสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี เปนผูงดเวน จากปาณา 
ติบาต ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ดูกร 
พยัคฆปชชะ นี้เรียกวาสีลสัมปทา ฯ 
     ดูกรพยัคฆปชชะ ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี มีจิตปราศจากมลทินคือ 
ความตระหนี่ อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามือชุมยินดใีนการสละ ควรแกการขอ 
 ยินดใีนการจําแนกทาน ดูกรพยัคฆปชชะนีเ้รียกวาจาคสัมปทา ฯ 
     ดูกรพยัคฆปชชะ ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี เปนผูมีปญญา คือ  
ประกอบดวยปญญาท่ีเห็นความเกดิและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกข 
โดยชอบ ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาปญญาสัมปทาดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม ๔ ประการนี้แล  
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเพือ่ความสุขในภายหนาแกกุลบุตร ฯ 
                 คนหม่ันในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม 
                 เล้ียงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพยท่ีหามาได มีศรัทธา 
                 ถึงพรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหน่ี ชําระทาง 
สัมปรายิกประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาว 
นี้ของผูครองเรือน ผูมีศรัทธา อันพระพุทธเจาผูมีพระนาม 
                 อันแทจริงตรัสวา นําสุขมาใหในโลกท้ังสอง คือ ประโยชน 
                 ในปจจุบันนีแ้ละความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะนี ้
            ยอมเจริญแกคฤหัสถดวยประการฉะนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                          อุชชยสูตร 
     [๑๔๕] คร้ังนั้นแล อุชชยพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
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 คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตทานพระโคดม ขาพระองคใครจะไปอยูตางถ่ิน ขอ 
ทานพระโคดมโปรดแสดงธรรมท่ีจะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในปจจบัุน เพื่อ 
ประโยชนเพื่อความสุขในภายหนา แกขาพระองคเถิด ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชน 
เพื่อความสุขในปจจุบัน ๔ ประการเปนไฉน คือ อุฏฐานสัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณ 
มิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑ ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี  เล้ียงชีพดวยความหมั่น 
ประกอบการงาน ... ดูกรพราหมณ นีเ้รียกวาอุฏฐานสัมปทา ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ีมีโภคทรัพยท่ีหามาดวยความ 
หม่ันเพยีร ส่ังสมดวยกําลังแขน ... ดูกรพราหมณ นีเ้รียกวาอารักขสัมปทา ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ีอยูอาศัยในบานหรือนิคมใด  
ยอมดํารงตน เจรจาสนทนากบับุคคลในบานหรือนิคมนัน้ ...ดูกรพราหมณ นี้เรียกวา 
กัลยาณมิตตตา ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็สมชีวิตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ีรูทางเจริญแหงโภคทรัพยและทาง 
เส่ือมแหงโภคทรัพย แลวเล้ียงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ... ดูกรพราหมณ  
นี้เรียกวาสมชีวิตา ฯ 
     ดูกรพราหมณ โภคทรัพยท่ีเกิดขึน้โดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเส่ือม ๔ ประการ  
คือ เปนนักเลงหญิง ๑ เปนนกัเลงสุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑มีมิตรช่ัว สหายช่ัว  
 เพื่อนช่ัว ๑ ... ฯ 
     ดูกรพราหมณ โภคทรัพยท่ีเกิดโดยชอบอยางนี้ ยอมมีทางเจริญอยู ๔ ประการ คือ  
ไมเปนนกัเลงหญิง ๑ ไมเปนนักเลงสุรา ๑ ไมเปนนกัเลงการพนัน ๑ มีมิตรดี สหายดี  
เพื่อนดี ๑ ... ดกูรพราหมณ ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขใน 
ปจจุบันแกกุลบุตร ฯ 
     ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในภายหนา 
แกกุลบุตร ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ศรัทธาสัมปทา ๑ ศีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑   
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ปญญาสัมปทา ๑ ดูกรพราหมณก็ศรัทธาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ีเปนผูมีศรัทธา ... 
 นี้เรียกวาศรัทธาสัมปทา ฯ 
     ดูกรพราหมณ ศีลสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ  
งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ดูกรพราหมณ นี้เรียกวา 
ศีลสัมปทา ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี มีจิตปราศจากความตระหน่ี  
อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามือชุม ยินดใีนการสละควรแกการขอ ยินดใีนการ 
จําแนกทาน ดกูรพราหมณ นี้เรียกวาจาคสัมปทา ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ีเปนผูมีปญญา ฯลฯ นี้เรียกวา 
ปญญาสัมปทา ดูกรพราหมณ ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข 
ในภายหนาแกกุลบุตร ฯ 
         คนหม่ันในการทํางาน ไมประมาท จดัการงานเหมาะสม 
         เล้ียงชีพพอเหมาะ ตามรักษาทรัพยท่ีหามาได มีศรัทธา 
         ถึงพรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหน่ี ชําระทาง 
         สัมปรายิกประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาว 
         มานี้ ของผูครองเรือน ผูมีศรัทธา อันพระพุทธเจาผูมี 
         พระนามอันแทจริง ตรัสวา นําสุขมาใหในโลกท้ังสอง คือ 
         ประโยชนในปจจุบันนี ้และสุขในภายหนา บุญคือจาคะนี ้
         ยอมเจริญแกคฤหัสถ ดวยประการฉะนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                           ภยสูตร 
     [๑๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวา ภัย เปนช่ือของกาม คําวา ทุกข  เปนช่ือของกาม 
 คําวา โรค เปนช่ือของกาม คําวา หวัฝ เปนช่ือของกามคําวา ลูกศร เปนช่ือของกาม  
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 คําวา ความของ เปนช่ือของกาม คําวา  เปอกตม เปนช่ือของกาม คําวา การอยูในครรภ  
เปนช่ือของกาม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เพราะเหตุไร คําวา ภัย จึงเปนช่ือของกาม เพราะบุคคลผูนี้ 
ยินดใีนกามราคะ พัวพันในฉันทราคะ ยอมไมพนไปจากภยัท้ังในปจจุบัน ท้ังในภายหนา ฉะนั้น  
คําวา ภยั จึงเปนช่ือของกาม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เพราะเหตุไรคําวา ทุกข ฯลฯ โรค ฯลฯ หัวฝ ฯลฯ ลูกศร ฯลฯ  
ความของ ฯลฯ เปอกตม จึงเปนช่ือของกาม ฯ 
     ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็เพราะเหตุไรคําวา การอยูในครรภ จึงเปนช่ือของกาม เพราะ 
บุคคลนี้ยินดีในกามราคะ พวัพันในฉันทราคะ ยอมไมหลุดพนไปจากการอยูในครรภท้ังในปจจุบัน 
 ท้ังในภายหนา ฉะนั้น คําวา การอยูในครรภ จึงเปนช่ือของกาม ฯ 
         ภัย ทุกข โรค หัวฝ ลูกศร ความของ เปอกตม และ 
         การอยูในครรภ นี้เรียกวากามท่ีปุถุชนของอยูแลว อันกาม 
         สุขครอบงําแลว ยอมไปเพ่ือเกิดในครรภอีก ก็เพราะ 
         ภิกษุมีความเพยีร ยินดดีวยสัมปชัญญะ ภิกษุเหน็ปานนี้นั้น 
         กาวลวงทางหมุนเวียนท่ีขามไดยากนีไ้ดแลว ยอมพจิารณา 
         เห็นหมูสัตวผูเขาถึงชาติและชรา ดิ้นรนอยู ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                       อาหุเนยยสูตรท่ี ๑ 
     [๑๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการเปนผูควรของคํานับ  
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทํา อัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม ๘ ประการเปนไฉนดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผู 
มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวย 
ทิฐิ ๑ เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ๑ เปนสัมมาทิฐิ ประกอบดวยความเหน็ชอบ ๑  
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มีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจติยิ่ง เปนเคร่ืองอยู 
เปนสุขในปจจุบัน ๑ ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมากคือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ  
ยอมระลึกชาตกิอนไดเปนอันมากพรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ๑ ยอมเหน็ 
หมูสัตว ฯลฯดวยทิพจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ฯลฯ ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป 
ตามกรรม ๑ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๘  
ประการนี้แล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                       อาหุเนยยสูตรท่ี ๒ 
     [๑๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ 
 เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เปนผูมีศีล ฯลฯสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนพหูสูต ฯลฯ  
แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ๑ เปนผูปรารภความเพียร มีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระ 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย ๑ เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะ อันสงัด ๑เปนผูอดกล้ัน 
ความไมยนิดีและความยนิดี ระงับความไมยินดีท่ีเกิดข้ึนแลว ๑เปนผูอดกล้ันความกลัวตอภัย 
เสียได ระงับความกลัวตอภัยท่ีเกิดข้ึนแลว ๑มีปรกติไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไม 
ลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจติยิ่งเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  
ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ฯลฯ เขาถึงอยู ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลก ไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘  
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                       อัฏฐปุคคลสูตรท่ี ๑ 
     [๑๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๘ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ 
ของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ๘ จําพวกเปนไฉน คือพระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทํา 
ใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ๑ พระสกทาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล ๑ 
 พระอนาคามี ๑ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ๑ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติ 
เพื่ออรหัตตผล ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๘ จําพวกน้ีแล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปน 
นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
         บุคคลผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ผูตั้งอยูในผล ๔ จําพวกนี้เปนสงฆ 
         ผูปฏิบัติตรง มีปญญา มีศีล และจิตม่ันคง ยอมกระทําบุญ 
         ของมนุษยผูเพงบุญบูชาอยูใหมีผลมาก ทานท่ีใหในสงฆ 
         ยอมมีผลมาก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                       อัฏฐปุคคลสูตรท่ี ๒ 
     [๑๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๘ จําพวกน้ี เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ 
ของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ๘ จําพวกเปนไฉน คือพระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อ 
กระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ๑ พระสกทาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล ๑  
พระอนาคามี ๑ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ๑ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติ 
เพื่ออรหัตตผล ๑ บุคคล ๘ จําพวกน้ีแล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
         ผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ผูตั้งอยูในผล ๔ จําพวก สงฆนี้คือ 
         บุคคล ๘ จําพวก เปนผูสูงสุดกวาสัตวท้ังหลาย ยอม  
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         กระทําบุญของมนุษยผูเพงบุญบูชาอยูใหมีผลมาก ทานท่ีให 
         ในสงฆนี้ยอมมีผลมาก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบสันธานวรรคท่ี ๑ 
                       ___________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. โคตมีสูตร                  ๒. โอวาทสูตร   
๓. สังขิตตสูตร                  ๔. ทีฆชาณุสูตร 
๕. อุชชยสูตร                  ๖. ภยสูตร   
๗. อาหุเนยยสูตรท่ี ๑          ๘. อาหุเนยยสูตรท่ี ๒ 
๙. อัฏฐปุคคลสูตรท่ี ๑          ๑๐. อัฏฐปุคคลสูตรท่ี ๒ ฯ 
                      ___________  
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                         จาลวรรคท่ี ๓ 
                          อิจฉาสูตร 
     [๑๕๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๘ จําพวกมีปรากฏอยูในโลก ๘ จาํพวกเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่องกนัไป ยอม 
เกิดความปรารถนาลาภ เธอยอมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ เม่ือเธอหม่ันเพียรพยายามเพ่ือ 
ท่ีจะไดลาภ ลาภไมเกดิข้ึนเธอยอมเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอกครํ่าครวญ ถึงความหลงใหล 
เพราะไมไดลาภน้ัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูปรารถนาลาภ หม่ันเพียรพยายามเพ่ือ 
จะไดลาภ แตไมไดลาภ เศราโศก รํ่าไร และเคล่ือนจากสัทธรรม ฯ 
     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่งกันไป ยอมเกิด 
ความปรารถนาลาภ เธอยอมหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือจะไดลาภเม่ือเธอหมั่นเพียรพยายามเพ่ือจะ 
ไดลาภ ลาภเกดิข้ึน เธอยอมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษนุี ้
เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภยอมหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือจะไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมา  
ประมาท และเคล่ือนจากสัทธรรม ฯ 
     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่งกันไป ยอมเกิด 
ความปรารถนาลาภ เธอไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ เม่ือเธอไมหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือจะ 
ไดลาภ ลาภไมเกิดข้ึน เธอยอมเศราโศก ลําบากรํ่าไร ทุบอกครํ่าครวญ ถึงความหลงใหล 
เพราะไมไดลาภน้ัน ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหม่ันเพียร 
พยายามเพ่ือจะไดลาภ ไมไดลาภเศราโศก รํ่าไร และเคล่ือนจากสัทธรรม ฯ 
     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่งกันไป ยอมเกิด 
ความปรารถนาลาภ เธอไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ เม่ือเธอไมหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือจะ 
ไดลาภ ลาภเกดิข้ึน เธอยอมมัวเมาถึงประมาทเพราะลาภน้ัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกวา  
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ผูมีความปรารถนาลาภ ไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมา ประมาท และ 
เคล่ือนจากสัทธรรม ฯ 
     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่งกันไป ยอมเกิด 
ความปรารถนาลาภ เธอหม่ันเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ เม่ือเธอหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือจะไดลาภ 
 ลาภไมเกดิข้ึน เธอไมเศราโศก ไมลําบากไมรํ่าไร ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหล 
เพราะไมไดลาภน้ัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ หม่ันเพยีรพยายาม 
เพื่อจะไดลาภไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมรํ่าไร และไมเคล่ือนจากสัทธรรม ฯ 
      อนึ่ง ก็ภกิษุในธรรมวินยันี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่องกันไป ยอม 
เกิดความปรารถนาลาภ เธอหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ เม่ือเธอหมั่นเพียรพยายามเพ่ือจะ 
ไดลาภ ลาภเกดิข้ึน เธอไมมัวเมา ไมถึงความประมาทเพราะไดลาภนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ภิกษนุี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภยอมหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือจะไดลาภ ไดลาภแลว ก็ไม 
มัวเมาประมาท และไมเคล่ือนจากสัทธรรม ฯ 
     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่งกันไป ยอมเกิด 
ความปรารถนาลาภ เธอไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ เม่ือเธอไมหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือจะได 
ลาภ ลาภไมเกดิข้ึน เธอไมเศราโศก ไมรํ่าไรไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหลเพราะไมได 
ลาภน้ัน ดกูรภกิษุท้ังหลายภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะ 
ไดลาภ ไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมรํ่าไร และไมเคล่ือนจากสัทธรรม ฯ 
     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่งกันไป ยอมเกิด 
ความปรารถนาลาภ เธอไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ เม่ือเธอไมหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือจะ 
ไดลาภ ลาภเกดิข้ึน เธอไมมัวเมา ไมถึงความประมาทเพราะไดลาภนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษนุี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ ไดลาภแลว ไมมัวเมา 
ประมาท และไมเคล่ือนจากสัทธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๘ จําพวกนีแ้ล มีปรากฏอยู 
ในโลก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑  
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                          อลสูตรท่ี ๑ 
     [๑๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกท้ังตนและผูอ่ืน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
 ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ๑ เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟง 
แลว ๑ พจิารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแก 
ธรรม ๑ เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย 
 ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูช้ีแจงสพรหมจารีใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ 
ราเริง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แลเปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกท้ังตนเองและผูอ่ืน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                          อลสูตรท่ี ๒ 
     [๑๕๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกท้ังตนและผูอ่ืน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูไมมีความเขาใจไดเร็วในอกุศลธรรมท้ังหลาย แตเปนผูทรงจําธรรมท่ี 
ไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรม ๑ เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย 
ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูช้ีแจงสพรหมจารีใหเหน็แจง ใหสมาทานใหอาจหาญราเริง ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ลเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูลแกท้ังตนเองและผูอ่ืน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓  
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                          อลสูตรท่ี ๓ 
     [๑๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน ธรรม 
 ๔ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็วใน 
อกุศลธรรมท้ังหลาย ๑ เปนผูทรงจําธรรมท่ีฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีไดทรงจํา 
แลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ 
ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไมหาช้ีแจงสพรหมจารี 
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงไม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๔  
ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ประโยชนเกือ้กูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                          อลสูตรท่ี ๔ 
     [๑๕๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน 
 ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็วใน 
กุศลธรรมท้ังหลาย ๑ เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ แตไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีไดฟง 
แลว และหารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา 
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑เปนผูช้ีแจง 
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ประโยชนเกือ้กูลแกผูอ่ืน แตไมเปนผู 
สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕  
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                          อลสูตรท่ี ๕ 
     [๑๕๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ประโยชนเกือ้กูลแกผูอ่ืน 
 ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็ว 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย แตเปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนือ้ความแหงธรรมท่ีทรงจํา 
แลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา 
ไพเราะประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม และหาช้ีแจง 
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงไม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ประโยชนเกือ้กูลแกตน แตไมเปนผู 
สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                          อลสูตรท่ี ๖ 
     [๑๕๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน  
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็ว 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย แตเปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีได 
ทรงจําแลว หารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา 
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ ช้ีแจง 
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายภกิษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ประโยชนเกือ้กูลแกผูอ่ืน แตไมเปนผู 
สามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗  
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                          อลสูตรท่ี ๗ 
     [๑๕๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการ เปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ประโยชนเกือ้กูลแกผูอ่ืน  
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจได 
เร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมเปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว แตพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีได 
ทรงจําแลว ๑รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา 
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม ไมช้ีแจง 
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวย 
ธรรม ๒ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลูแกตน แตไมสามารถใน 
อันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                          อลสูตรท่ี ๘ 
     [๑๕๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ เปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน  
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็ว 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ไมพจิารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีไดทรงจําแลว  
หารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม แตเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ  
ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ช้ีแจงสพรหมจารี 
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายภกิษุประกอบดวยธรรม ๒  
ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ประโยชนเกือ้กูลแกผูอ่ืน แตไมเปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙  
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                          สังขิตตสูตร 
     [๑๖๐] คร้ังน้ันแล ภกิษุรูปหนึ่งไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ันแลว 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว 
 ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา โมฆบุรุษบางพวกในโลกนี้ ยอมเช้ือเชิญเราโดยหาเหตุมิได 
 เม่ือเรากลาวธรรมแลว ยอมสําคัญเราวาควรติดตาม ดวยคิดวาขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผู 
มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองคขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโดยยอ ไฉนหนอ 
เราพึงรูท่ัวถึงเนื้อความแหงภาษิต ของพระผูมีพระภาค ไฉนหนอเราพงึเปนทายาทแหงภาษติของ 
พระผูมีพระภาคเพราะฉะน้ันแหละภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักตั้งม่ัน ดํารงอยู 
ดวยดีในภายใน และธรรมอันเปนบาปอกศุลท่ีเกิดขึ้นแลวจักไมครอบงําจิตไดดกูรภกิษุ เธอพึง 
ศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เม่ือใด จิตของเธอเปนจิตต้ังม่ันดํารงอยูดวยดแีลวในภายใน และธรรม 
อันเปนบาปอกุศลท่ีเกิดขึ้นแลวไมครอบงําจติได เม่ือนั้น เธอพึงศึกษาอยางนีว้า เราจักเจริญ 
 กระทําใหมากซ่ึงเมตตาเจโตวิมุติ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง ใหม่ันคง ส่ังสม ปรารภ 
ดีแลว ดกูรภกิษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดกูรภิกษุ เม่ือใด เธอเจริญกระทําใหมากซ่ึงสมาธิ 
นี้อยางนีแ้ลว เม่ือนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตกวิจาร พึงเจริญสมาธินี้แมไมมีวิตก มีแตวิจาร พึง 
เจริญสมาธินี้แมไมมีวิตก ไมมีวิจาร พึงเจริญสมาธินี้แมมีปติ พึงเจริญสมาธินี้แมไมมีปติ พึงเจริญ 
สมาธินี้แมสหรคตดวยความสําราญพึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภกิษุ เม่ือใด เธอ 
เจริญสมาธินี้อยางนี้ เจริญดแีลว เม่ือนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจริญ กระทําใหมากซ่ึงกรุณา 
เจโตวิมุติ ฯลฯ มุทิตาเจโตวิมุติ ฯลฯ เราจักเจริญกระทําใหมากซ่ึงอุเบกขาเจโตวิมุติ ทําใหเปน 
ดุจยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง ใหม่ันคง ส่ังสม ปรารภดีแลว ดกูรภิกษุ เธอพงึศึกษาอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุ  
เม่ือใด เธอเจริญกระทําใหมากซ่ึงสมาธินี้อยางนี้แลว เม่ือนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตก มีวิจาร ... 
พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภิกษุ เม่ือใด เธอเจริญสมาธินี้อยางนี้ เจริญดี 
แลว เม่ือนัน้ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักพิจารณากายในกายอยูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
 มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภกิษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษ ุเม่ือใด  
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 เธอเจริญกระทําใหมากซ่ึงสมาธินี้อยางนี้แลว เม่ือนั้น เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตก มีวิจาร ...  
เธอพึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา ดูกรภกิษุ เม่ือใด เธอเจริญสมาธินี้อยางนี ้ เจริญ 
ดีแลว เม่ือนั้น เธอพึงศึกษาอยางนีว้า เราจักพิจารณาเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู ฯลฯ พิจารณา 
จิตในจติอยู ฯลฯ พิจารณาธรรมในธรรมท้ังหลายอยูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภกิษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภกิษุ เม่ือใด เธอเจริญ 
กระทําใหมากซ่ึงสมาธินี้อยางนี้แลว เม่ือนัน้ เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวติก มีวิจาร พึงเจริญสมาธิ 
นี้แมไมมีวิตก มีแตวิจาร พึงเจริญสมาธินี้แมไมมีวิตก ไมมีวิจาร พึงเจริญสมาธินี้แมมีปติ พึง 
เจริญสมาธินี้แมไมมีปติ พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยความสําราญ พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคต 
ดวยอุเบกขา ดกูรภิกษุ เม่ือใดเธอเจริญสมาธินี้อยางนี้ เจริญดีแลว เม่ือนั้น เธอจักเดินไป 
ทางใดๆ ก็จกัเดินเปนสุขในทางน้ันๆ ยืนอยูในท่ีใดๆ ก็จกัยืนเปนสุขในท่ีนั้นๆ นั่งอยูในท่ีใดๆ ก็จกั 
นั่งอยูเปนสุขในท่ีนั้นๆ นอนอยูท่ีใดๆ กจ็ักนอนเปนสุขในท่ีนั้นๆ ฯ 
     คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปนั้น อันพระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาทนี้แลว ลุกจาก 
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิแลวหลีกไป ภกิษุนั้นหลีกจากหมูอยูผูเดียว 
 ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยวไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุด แหงพรหมจรรย 
อันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่เอง ใน 
ปจจุบันเขาถึงอยู รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจ 
อ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี และภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันต 
ท้ังหลาย ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                           คยาสูตร 
     [๑๖๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ คยาสีสประเทศใกลฝงแมน้ําคยา 
 ณ ท่ีนั้นแลพระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ พระผูมีพระภาค 
ตรัสวาดูกรภกิษุท้ังหลาย กอนแตตรัสรู ยังมิไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู เราจําไดแม 
ซ่ึงโอภาส แตไมเห็นรูปท้ังหลายเราจึงมีความคิดดังนี้วา ถาเราพึงจําไดแมซ่ึงโอภาส และพึงเห็น 
รูปท้ังหลายดวยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะน้ีของเราก็จะพึงบริสุทธ์ิกวา ดูกรภกิษุท้ังหลายสมัย 
ตอมา เรานั้นเปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดีย่ว ยอมจําไดซ่ึงโอภาส และเหน็รูป  
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ท้ังหลาย แตเราไมไดยนืเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น เราจึงมีความคิดดังน้ีวา ถาเราจําโอภาส 
ได เหน็รูปท้ังหลาย และยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น ดวยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะน้ี  
ของเราก็จะพึงบริสุทธ์ิดีกวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไมประมาท มีความเพยีร 
มีใจเดด็เดีย่วอยู ยอมจําไดซ่ึงโอภาส เห็นรูปท้ังหลาย และไดยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลา 
นั้น แตไมรูจักเทวดาเหลานัน้วา เทวดาเหลานี้มาจากเทพนิกายช้ันโนนหรือช้ันโนน เราน้ันจึง 
คิดเห็นตอไปวา หากเราพึงจําโอภาส เห็นรูปท้ังหลาย ยนืเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลาน้ัน และ 
รูจักเทวดาเหลาน้ันวา เทวดาเหลานี้มาจากเทพนิกายช้ันโนนหรือช้ันโนน ดวยอาการอยางนี้  
ญาณทัสสนะนี้ของเราก็จะพึงบริสุทธ์ิกวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยตอมา เราน้ันเปนผูไมประมาท 
 มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่วอยู ยอมจําไดซ่ึงโอภาส เห็นรูปท้ังหลายยนืเจรจาปราศรัยกับเทวดา 
เหลานั้น และรูจักเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานั้นมาจากเทพนิกายช้ันโนนหรือช้ันโนน แตก ็
ยังไมรูเทวดาเหลานั้นวา ดวยวิบากแหงกรรมนี้ เทวดาเหลานี้เคล่ือนจากช้ันนีแ้ลวไปเกิดในช้ันนัน้  
ถึงจะรูเทวดาเหลานั้นวา ดวยวิบากแหงกรรมนี้ เทวดาเหลานี้เคล่ือนจากช้ันนีแ้ลวไปเกิดในช้ันนัน้  
แตก็ไมรูเทวดาเหลานั้นวา ดวยวิบากแหงกรรมนี้ เทวดาเหลานี้มีอาหารอยางนี้ เสวยสุข 
เสวยทุกขอยางนี้ ถึงจะรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานีมี้อาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกข 
อยางนี้ แตก็ไมรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานี้มีอายยุนือยางนี้ ตั้งอยูนานอยางนี้ ถึงจะรูเทวดา 
เหลานั้นวา เทวดาเหลานี้มีอายุยืนอยางนี้ ตัง้อยูนานอยางนี้ แตกไ็มรูเทวดาเหลานั้นวา เราเคย 
อยูรวมหรือไมเคยอยูรวมกับเทวดาเหลานี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราน้ันจึงคิดเห็นดังนีว้า หากเรา 
พึงจําโอภาส เห็นรูปท้ังหลาย ยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น พึงรูจักเทวดาเหลานั้นวา  
เทวดาเหลานีม้าจากเทพนิกายช้ันโนนหรือช้ันโนน พึงรูเทวดาเหลานัน้วา ดวยวิบาก 
แหงกรรมนี้ เทวดาเหลานี้เคล่ือนจากช้ันนีแ้ลวไปเกิดในช้ันนั้น พึงรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดา 
เหลานี้มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ พึงรูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานี ้
มีอายุยืนอยางนี้ ตั้งอยูนานอยางนี้และพึงรูเทวดาเหลานั้นวา เราเคยอยูรวมหรือไมเคย 
อยูรวมกับเทวดาเหลานี้ดวยอาการอยางนี้ ญาณทัสสนะนี้ของเรา พึงบริสุทธ์ิดีกวา   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยว ยอมจํา 
โอภาสไดเหน็รูปท้ังหลายยนืเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลานั้น รูจักเทวดาเหลานั้นวา  
เทวดาเหลานีม้าจากเทพนิกายช้ันโนนหรือช้ันโนน รูเทวดาเหลานั้นวาดวยวิบากแหง 
กรรมนี้ เทวดาเหลานี้เคล่ือนจากช้ันนีแ้ลวไปเกิดในช้ันนัน้ รูเทวดาเหลานั้นวา เทวดาเหลานี้ 
มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ รูเทวดาเหลานัน้วาเทวดาเหลานี้มีอายุยนือยางนี้  
ตั้งอยูนานอยางนี้ และรูเทวดาเหลานั้นวา เราเคยอยูรวมหรือไมเคยอยูรวมกับเทวดาเหลานั้น  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ญาณทัสสนะอันประเสริฐยิ่ง เวยีน ๘ รอบอยางนีข้องเรายังไมบริสุทธ์ิ  
เพียงใด เรากย็งัไมปฏิญาณวา ไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก  
มารโลกพรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ัง สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนัน้ แต 
เม่ือใด ญาณทัสสนะอันประเสริฐยิ่ง เวยีน ๘ รอบอยางนีข้องเราบริสุทธ์ิดีแลว เม่ือนัน้ เรา 
จึงปฏิญาณวา ไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก  
ในหมูสัตว พรอมท้ัง สมณพราหมณเทวดาและมนุษย กแ็ลญาณทัสสนะไดเกิดข้ึนแกเราวา 
 เจโตวิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้มีในท่ีสุด บัดนี้ภพใหมตอไปไมมี ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๑ 
                         อภิภายตนสูตร 
     [๑๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเปนเคร่ืองครอบงํา ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปนไฉน 
 คือ คนหน่ึงมีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกเล็กนอย ท้ังมีผิวพรรณดี ท้ังมีผิวพรรณ 
ทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานัน้แลวจึงรูจึงเห็น นี้เปนเหตุเคร่ือง 
ครอบงําประการที่ ๑ คนหนึง่มีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกไดไมมีประมาณ ท้ังมี 
ผิวพรรณดี ท้ังมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึง  
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เห็นนีเ้ปนเคร่ืองครอบงําประการที่ ๒ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอก 
ไดเล็กนอย ท้ังมีผิวพรรณดี ท้ังมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูป 
เหลานั้นแลวจงึรูจึงเห็น นี้เปนเหตุเคร่ืองครอบงําประการท่ี ๓ คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายใน  
เห็นรูปในภายนอกไดไมมีประมาณท้ังมีผิวพรรณดี ท้ังมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญ 
อยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจงึเห็น นีเ้ปนเหตุเคร่ืองครอบงําประการที่ ๔ คนหนึ่ง 
มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกเขียว มีสีเขียว รัศมีเขียว แสงสวางเขียวยอมมี 
ความสําคัญอยางนีว้า เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น นีเ้ปนเหตุเคร่ืองครอบงําประการ 
ท่ี ๕ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกเหลือง มีสีเหลือง รัศมีเหลือง แสง 
สวางเหลือง ยอมมีความสําคัญอยางนี้วาเราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น นี้เปนเหตุ 
เคร่ืองครอบงําประการที่ ๖ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกแดง มีสีแดง  
รัศมีแดงแสงสวางแดง ยอมมีความสําคัญอยางนีว้า เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น 
นี้เปนเหตุเคร่ืองครอบงําประการที่ ๗ คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอกขาว มี 
สีขาว รัศมีขาว แสงสวางขาว ยอมมีความสําคัญวา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น  
นี้เปนเหตุเคร่ืองครอบงําประการที่ ๘ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหตุเปนเคร่ืองครอบงํา ๘ ประการ 
นี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๒ 
                          วิโมกขสูตร 
     [๑๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย วิโมกข ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ บุคคล 
ผูมีรูป ยอมเหน็รูปท้ังหลาย นี้เปนวิโมกข ประการท่ี ๑ คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน ยอมเห็น 
รูปท้ังหลายในภายนอก นี้เปนวิโมกขประการท่ี๒ คนท่ีนอมใจวา งาม นี้เปนวิโมกขประการ 
ท่ี ๓ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตต  
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สัญญา บรรลุอากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการวา อากาศไมมีท่ีสุด นี้เปนวิโมกขประการท่ี ๔  
เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยมนสิการวา 
 วิญญาณ ไมมีท่ีสุด นี้เปนวิโมกขประการท่ี ๕ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง 
 บรรลุอากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการวา ไมมีอะไรหนอยหนึ่ง นี้เปนวโิมกขประการท่ี ๖ เพราะ 
ลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ นี้เปนวิโมกขประการ 
ท่ี ๗เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธนี้เปน 
วิโมกขประการท่ี ๘ ดูกรภกิษุท้ังหลาย วิโมกข ๘ ประการนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๓ 
                        โวหารสูตรท่ี ๑ 
     [๑๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนริยโวหาร ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ  
ความเปนผูพูดในส่ิงไมไดเหน็วาไดเหน็ ๑ ในส่ิงท่ีไมไดฟงวาไดฟง ๑ ในส่ิงท่ีไมไดทราบวา 
ไดทราบ ๑ ในส่ิงท่ีไมไดรูวาไดรู ๑ ในส่ิงท่ีไดเหน็วาไมไดเห็น ๑ ในส่ิงท่ีไดฟงวาไมไดฟง ๑ 
 ในส่ิงท่ีไดทราบวาไมไดทราบ ๑ในส่ิงท่ีไดรูวาไมไดรู ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนริยโวหาร ๘  
ประการนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๔ 
                        โวหารสูตรท่ี ๒ 
     [๑๖๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยโวหาร ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ ความ 
เปนผูพูดในส่ิงท่ีไมไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ ในส่ิงท่ีไมไดฟงวาวาไมไดฟง ๑ ในส่ิงท่ีไมไดทราบวา 
ไมไดทราบ ๑ ในส่ิงท่ีไมไดรูวาไมไดรู ๑ ในส่ิงท่ีไดเหน็วาไดเห็น ๑ ในส่ิงท่ีไดฟงวาไดฟง ๑  
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 ในส่ิงท่ีไดทราบวาไดทราบ ๑ ในส่ิงท่ีไดรูวาไดรู ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยโวหาร ๘ ประการ 
นี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๕ 
                           ปริสสูตร 
     [๑๖๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บริษัท ๘ จําพวกน้ี ๘ จําพวกเปนไฉน คือ บริษัทกษัตริย ๑  
บริษัทพราหมณ ๑ บริษัทคฤหบดี ๑ บริษัทสมณะ ๑บริษทัเทวดาช้ันจาตุมมหาราช ๑  
บริษัทเทวดาช้ันดาวดึงส ๑ บริษัทมาร ๑ บริษัทพรหม ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราเขาไปหาบริษัทกษัตริย 
หลายรอยบริษทั  ยอมรูดีวา แมในบริษัทนัน้เราเคยน่ังประชุมดวย เคยสนทนาปราศรัยดวย เคย 
สนทนาธรรมดวย ในบริษัทกษัตริยนั้น กษัตริยเหลานั้นมีวรรณเชนใด เราก็มีวรรณเชนนั้น 
 กษัตริยเหลานั้นมีเสียงเชนใด เราก็มีเสียงเชนนั้น เราช้ีแจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ 
ราเริงดวยธรรมีกถา และเม่ือเรากําลังพูดอยูบริษัทกษัตริยเหลานั้นยอมไมรูวา ใครหนอน่ี เปน 
เทวดาหรือมนษุยพดูอยู คร้ันเราช้ีแจงใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา 
แลวหายไปเม่ือเราหายไปแลว กษัตริยเหลานั้นก็ไมรูวา ใครหนอนี่ เปนเทวดาหรือมนุษย 
หายไปแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราเขาไปหาบริษัทพราหมณหลายรอยบริษัท ฯลฯ บริษัท 
คฤหบดี ฯลฯ บริษัทสมณะ ฯลฯ บริษัทเทวดาช้ันจาตุมมหาราช ฯลฯบริษัทเทวดาช้ันดาว 
ดึงส ฯลฯ บริษัทมาร ฯลฯ บริษัทพรหมหลายรอยบริษทั ยอมรูดีวาแมในบริษัทพรหมน้ัน  
เราเคยนั่งประชุมดวย เคยสนทนาปราศรัยดวยเคยสนทนาธรรมดวย ในบริษัทพรหมนัน้  
พรหมเหลานัน้มีวรรณเชนใด เราก็มีวรรณเชนนั้น พรหมเหลานั้นมีเสียงเชนใด เราก็มีเสียง 
เชนนั้น เราช้ีแจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา และเม่ือเรากําลัง 
พูดอยูพรหมเหลานั้นกไ็มรูวา ใครหนอนี่ เปนเทวดาหรือมนุษยพูดอยู คร้ังเราช้ีแจงใหเห็นแจง 
 ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถาแลวหายไป และเม่ือเราหายไปแลว พรหมเหลานั้น 
ก็ไมรูวา ใครหนอนี่ เปนเทวดาหรือมนุษยหายไปแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย บริษัท  ๘ จาํพวก 
นี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๖  
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                          ภูมิจาลสูตร 
     [๑๖๗]  สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลนคร 
เวสาลี คร้ังนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและจีวร  
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังนครเวสาลี คร้ันเท่ียวบิณฑบาตในนครเวสาลีแลว ในเวลาปจฉาภตั  
เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท จงถือผานิสีทนะ เราจะ 
เขาไปยังปาวาลเจดียเพื่อพักกลางวัน  ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ถือผานิสีทนะ 
ตามพระผูมีพระภาคไปขางหลัง ฯ 
     คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยงัปาวาลเจดยี ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูไว  
แลวตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท นครเวสาลีเปนท่ีนาร่ืนรมย อุเทนเจดียกน็าร่ืนรมย 
 โคตมกเจดีย พหุปุตตกเจดยี  สัตตัมพเจดยีสารันททเจดยี ปาวาลเจดีย ลวนนาร่ืนรมย  
ดูกรอานนท ผูใดผูหนึ่งเจริญทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนท่ีตัง้ ใหม่ันคง  
ส่ังสมปรารภดีแลว ผูนัน้หวงัอยู พึงดํารงอยูไดกัลปหน่ึง หรือเกินกวากลัป ดูกรอานนท 
ตถาคตเจริญ กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง ใหม่ันคง ส่ังสม 
 ปรารภดีแลว ตถาคตหวังอยู พึงดํารงอยูไดกัลปหน่ึงหรือเกินกวากัลป เม่ือพระผูมีพระภาคทรง 
กระทํานิมิตแจงชัด ทรงกระทําโอภาสแจงชัดแมอยางนี ้ทานพระอานนทก็ไมอาจจะรูทัน จึงไม 
ทูลอาราธนาพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป  
ขอพระสุคตพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป เพือ่ประโยชนเกือ้กูลแกชนหมูมาก เพื่อสุขแกชนหมูมาก  
เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้กูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  
เพราะถูกมารเขาดลใจ แมคร้ังท่ี ๒ แมคร้ังท่ี ๓ พระผูมีพระภาคก็ตรัสกะทานพระอานนทวา 
 ดูกรอานนท นครเวสาลีเปนนครที่นาร่ืนรมยอุเทนเจดยีก็นาร่ืนรมย โคตมกเจดีย พหุปุตตก 
เจดีย สัตตัมพเจดีย สารันททเจดียปาวาลเจดีย ลวนนาร่ืนรมย ดูกรอานนท ผูใดผูหนึ่งเจริญ  
กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ ทําใหเปนดจุยาน ทําใหเปนท่ีตั้ง ใหม่ันคง ส่ังสม ปรารภดีแลว ฯลฯ 
ตถาคตหวังอยู  พึงดํารงอยูไดกัลปหน่ึงหรือเกินกวากัลป เม่ือพระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิต  
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แจงชัด ทรงกระทําโอภาสแจงชัดแมอยางนี้ ทานพระอานนทก็ไมอาจจะรูทัน จึงไมทูลอาราธนา 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป ขอพระสุคต 
พึงทรงดํารงอยูตลอดกัลป เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อสุขแกชนหมูมาก เพื่อ 
อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เพราะ 
ถูกมารเขาดลใจ คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนทเธอจง 
ไปเถิด บัดนี้เธอยอมสําคัญกาลท่ีสมควร ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลุกจาก 
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิแลวไปนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่ง ในท่ีไมไกล 
พระผูมีพระภาค ฯ 
     คร้ังนั้นแล เม่ือทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน  มารผูลามกไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระผูมีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคต 
จงเสด็จปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาลปรินิพพานของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูเจริญ  
ก็พระผูมีพระภาคตรัสพระวาจานี้ไววาดูกรมารผูลามก เราจักยังไมปรินิพพาน ตราบเทาท่ีพวก 
ภิกษุสาวกของเรายังไมฉลาดไมไดรับแนะนํา ไมแกลวกลา ยังไมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  
ยังไมเปนพหสููต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยังไมปฏิบัติชอบ ยังไมประพฤติ 
ตามธรรม ไมเรียนอาจาริยวาทของตนแลวบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ังเปดเผย จําแนก  
กระทําใหงาย ไมแสดงธรรมมีปฏิหาริยย่ํายดีวยดีซ่ึงปรัปปวาทท่ีเกดิข้ึนแลวโดยชอบธรรม  ขาแต 
พระองคผูเจริญ บัดนี้ ภกิษสุาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูฉลาด ไดรับแนะนํา แกลวกลา  
บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะเปนพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ 
 ประพฤติตามธรรม เรียนอาจาริยวาทของตนแลว บอก แสดง  บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย 
จําแนก กระทําใหงาย แสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายดีวยดีซ่ึงปรัปปวาทท่ีเกิดข้ึนแลวโดยชอบธรรม  
ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จ 
ปรินิพพานเถิด บัดนี้  เปนกาลปรินิพพานแหงพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรสัพระวาจานี ้
ไววา ดูกรมารผูลามก เราจักยังไมปรินิพพาน ตราบเทาท่ีภิกษณุีสาวกิาของเรา ฯลฯ อุบาสก 
สาวกของเรา ฯลฯอุบาสิกาสาวิกาของเรา  ยังไมฉลาด ยงัไมไดรับแนะนํา ยังไมแกลวกลา  
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 ยังไมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ยังไมเปนพหูสูต ยังทรงจําธรรมไมได ยังปฏิบัตธิรรม 
สมควรแกธรรมไมได ยังไมปฏิบัติชอบ ยังไมประพฤติตามธรรมไมเรียนอาจาริยวาทของตนแลว 
 บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง  เปดเผย จําแนกกระทําใหงาย ไมแสดงธรรมมีปฏิหาริยย่าํย ี
ดวยดีซ่ึงปรัปปวาทท่ีเกดิข้ึนแลวโดยชอบธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ  บัดนี้ อุบาสิกาสาวิกาของ 
พระผูมีพระภาค เปนผูฉลาด ไดรับแนะนํา แกลวกลา บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ เปนพหูสูต 
ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เรียนอาจาริยวาท 
ของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหงาย แสดงธรรมมีปาฏิหาริย 
ย่ํายีดวยดีซ่ึงปรัปปวาทท่ีเกิดข้ึนแลวโดยชอบธรรมขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาค 
จงเสด็จปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตจงเสดจ็ปรินิพพานเถิด บัดนี้เปนกาลปรินิพพานแหง 
พระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคตรัสพระวาจานีไ้ววา  ดกูรมารผูลามก เราจักยังไมปรินิพพาน 
ตราบเทาท่ีพรหมจรรยของเรานี้ยังไมเจริญแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมาก ยังไมรูท่ัวยังไม 
แนนหนา เทวดาและมนษุยท้ังหลายยังไมประกาศดแีลว ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ พรหมจรรย 
ของพระผูมีพระภาคเจริญแพรหลายกวางขวาง ชนเปนอันมากรูท่ัว แนนหนา เทวดาและมนุษย 
ประกาศดแีลว ขาแตพระองคผูเจริญบัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานเถิด  ขอ 
พระสุคตจงเสด็จปรินิพพานเถิด  บัดนี้ เปนกาลปรินิพพานแหงพระผูมีพระภาค ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมารผูลามก ทานจงเปนผูขวนขวายนอยเถิดไมนานนักตถาคต 
จักปรินิพพาน แตนี้ลวงไป ๓ เดือน ตถาคตจักปรินิพพานลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงมี 
สติสัมปชัญญะ ปลงอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดียเม่ือพระผูมีพระภาคทรงปลงอายุสังขารแลว  
แผนดินไหวใหญ นาสะพึงกลัว โลมชาติชูชัน กลองทิพยก็บันลือล่ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบ 
เนื้อความนัน้แลว  จึงทรงเปลงพระอุทานในเวลานัน้วา 
          มุนีไดปลงเคร่ืองปรุงแตงภพ อันเปนเหตุสมภพท้ังที่ช่ังได 
          ท้ังท่ีช่ังไมได ยนิดใีนภายใน มีจิตต้ังม่ัน ไดทําลายกิเลสท่ี 
          เกิดในตนเหมือนทหารทําลายเกราะ  ฉะนั้น ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 248 
     คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดมีความคิดดังนีว้า แผนดินนีไ้หวใหญหนอ  แผนดนินี ้
ไหวใหญจริงหนอ นาสะพึงกลัว  โลมชาติชูชัน ท้ังกลองทิพยก็บันลือล่ัน อะไรหนอเปนเหตุ 
เปนปจจยัแหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ  ลําดบันั้นแลทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญแผนดินนีไ้หวใหญหนอ แผนดินนี้ไหวใหญจริงหนอ 
 นาสะพึงกลัว โลมชาติชูชัน ท้ังกลองทิพยก็บันลือล่ัน อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยแหงความ 
ปรากฏแผนดนิไหวใหญ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เหตุปจจยั ๘ ประการนี้แหงความปรากฏแผนดินไหว 
ใหญ ๘ ประการเปนไฉน ดกูรอานนท แผนดินใหญตั้งอยูบนน้ํา น้ําต้ังอยูบนลม ลมต้ังอยู 
บนอากาศ สมัยนั้นลมพายุพดัจัด ลมพายุพดัใหน้ําไหว น้าํไหวแลวทําใหแผนดนิไหว ดูกร 
อานนท นี้เปนเหตุเปนปจจยัประการท่ี ๑ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธ์ิ บรรลุความชํานาญทางจิตหรือเทวดา 
ผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก เจริญปฐวีสัญญานิดหนอย เจริญอาโปสัญญาหาประมาณมิได  
ยอมยังแผนดนินี้ใหสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจยัประการท่ี ๒  
แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เม่ือใด พระโพธิสัตวจุตจิากช้ันดุสิต มีสติสัมปชัญญะ ลงสูพระครรภ 
พระมารดา เม่ือนั้น แผนดินนี้ยอมสะเท้ือนสะทานหวั่นไหวดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจยั 
ประการท่ี ๓ แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เม่ือใด พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ประสูติจากพระครรภพระมารดา 
 เม่ือนั้น แผนดินนีย้อมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนทนี้เปนเหตุเปนปจจยัประการที่ ๔ 
 แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เม่ือใด พระตถาคตตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เม่ือนั้น แผนดนินี ้
ยอมสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว ดกูรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจยัประการท่ี ๕ แหงความปรากฏ 
แผนดินไหวใหญ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง เม่ือใด พระตถาคตทรงประกาศอนุตรธรรมจักร เม่ือนั้น แผนดินนีย้อม 
สะเท้ือนสะทานหวัน่ไหว ดกูรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการท่ี ๖ แหงความปรากฏแผนดิน 
ไหวใหญ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เม่ือใด ตถาคตทรงมีสติสัมปชัญญะ ปลงอายุสังขาร เม่ือนั้น แผนดิน 
นี้ยอมสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว ดูกรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจยัประการท่ี ๗ แหงความปรากฏ 
แผนดินไหวใหญ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เม่ือใด ตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเม่ือนั้น แผนดินนี ้
ยอมสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว ดกูรอานนท นี้เปนเหตุเปนปจจยัประการท่ี ๘ แหงความปรากฏ 
แผนดินไหวใหญ ดูกรอานนท เหตุปจจัย๘ ประการนีแ้ล แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ ฯ 
                        จบจาลวรรคท่ี ๒ 
                        _________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อิจฉาสูตร                  ๒. อลสูตร ๘ สูตร   
๓. สังขิตตสูตร                  ๔. คยาสูตร 
๕. อภิภายตนสูตร                  ๖.  วิโมกขสูตร   
๗. โวหารสูตรท่ี ๑                  ๘. โวหารสูตรท่ี ๒ 
๙. ปริสสูตร                          ๑๐. ภูมิจาลสูตร ฯ 
                         ________  
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                         ยมกวรรคท่ี ๓ 
                        ปฏิปทาสูตรท่ี ๑ 
     [๑๖๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีล อยางนี้  เธอช่ือวา  เปนผูไม 
บริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวาอยางไรหนอ เราพึงเปนผูมี 
ศรัทธาและมีศีล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล เม่ือนั้น เธอช่ือวา 
เปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหสููต  
อยางนี้ เธอช่ือวาเปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวาอยางไรหนอ 
เราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีลและเปนพหูสูต เม่ือใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล  และเปน 
พหูสูต เม่ือนัน้ เธอช่ือวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลายภิกษเุปนผูมีศรัทธา มีศีล 
และเปนพหูสูต แตไมเปนธรรมกถึก ฯลฯ และเปนธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ และ 
เขาสูบริษัทได แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ฯลฯ และแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท 
 แตไมไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยู 
เปนสุขในปจจุบัน ฯลฯ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อัน 
มีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน แตไมไดทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ  อันหา 
อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เองในปจจุบันเขาถึงอยู อยางนี้ เธอ 
ช่ือวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึง บําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ 
 เราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีลเปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดงธรรมแก 
บริษัท เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิง่ เปน 
เคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน พึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได เพราะ 
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยูดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล  
ภิกษเุปนผูมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดงธรรมแก  
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บริษัท เปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิง่ เปน 
เคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เม่ือนั้น เธอช่ือวา  เปนผูบริบูรณ 
ดวยองคนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูกอใหเกิด 
ความเล่ือมใสโดยรอบ และเปนผูบริบูรณดวยอาการท้ังปวง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                        ปฏิปทาสูตรท่ี ๒ 
     [๑๖๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีลอยางนี้ เธอช่ือวาเปนผูยังไม 
บริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวาอยางไรหนอ เราพึงเปนผูมี 
ศรัทธาและมีศีล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล เม่ือนั้น เธอช่ือวา 
เปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหสููต ฯลฯ 
เปนพหูสูต แตไมเปนธรรมกถึก ฯลฯ เปนธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ เขาสูบริษัทได 
แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ฯลฯ แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท และถูกตองวิโมกข 
อันสงบ  ไมมีรูป เพราะลวงรูปเสียได ดวยนามกาย แตไมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญา 
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึง 
อยู อยางนี้ เธอช่ือวายังเปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา  
อยางไรหนอ เราพึงมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัทได แกลวกลา 
แสดงธรรมแกบริษัท และพึงถูกตองวิโมกขอันสงบ ไมมีรูป  เพราะลวงรูปเสียไดดวยนามกาย  
พึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดแล  ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล  
เปนพหูสูต เปนธรรมกถึกเขาสูบริษัทได แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัทและถูกตองวโิมกข 
อันสงบ ไมมีรูปเพราะลวงรูปเสียได ดวยนามกาย ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญาวมุิติ อันหา 
อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เม่ือนั้น   
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เธอช่ือวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม  ๘ ประการนี้แล  
 เปนผูใหกอเกดิความเล่ือมใสโดยรอบ และบริบูรณดวยอาการท้ังปวง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                        ปฏิปทาสูตรท่ี ๓ 
     [๑๗๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ท่ีพกักอดวยอิฐ ช่ือนาทิกะ ณ ท่ีนัน้แล  
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระ 
ภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก 
แลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนท่ีสุด เธอท้ังหลายยอมเจริญ 
มรณสติหรือหนอ ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภกิษุรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ 
องคผูเจริญ ขาพระองคยอมเจริญมรณสติ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสติ นี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้า โอหนอ  
เราพึงเปนอยูคืนหนึ่งวันหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค  เราไดกระทําคําสอนของ 
พระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
     ภิกษแุมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองค 
ก็เจริญมรณสติ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ  ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
     ภ.ิ ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้า โอหนอ  
เราพึงเปนอยูตลอดวันหนึ่ง  พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของ 
พระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
     ภิกษแุมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองค 
ก็เจริญมรณสติ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ  
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     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้า โอหนอ 
 เราพึงเปนอยูเพียงคร่ึงวัน พงึมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของ 
พระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
     ภิกษแุมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองค  แม 
ขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้า โอหนอ  
เราพึงเปนอยูเพียงช่ัวเวลาบริโภคบิณฑบาตมื้อหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค  
 เราไดทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญ 
มรณสติอยางนี้แล ฯ 
     ภิกษแุมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระ 
องคก็เจริญมรณสติ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้า  
โอหนอ เราพึงเปนอยูช่ัวเวลาบริโภคบิณฑบาตคร่ึงหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมี 
พระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
     ภิกษแุมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขาพระองค 
ก็เจริญมรณสติ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ กเ็ธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้า  
โอหนอ เราพึงเปนอยูช่ัวเวลาเค้ียวขาว ๔-๕ คําแลวกลืนกนิ พึงมนสิการถึงคําสอนของพระ 
ผูมีพระภาค  เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
     ภิกษแุมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ แม 
ขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ  
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     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้า  
โอหนอ เราพึงเปนอยูช่ัวเวลาเค้ียวขาวไดคําหนึ่งแลวกลืนกิน พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมี 
พระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล ฯ 
     ภิกษแุมอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ แม 
ขาพระองคก็เจริญมรณสติ ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร ฯ 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในการเจริญมรณสตินี้ ขาพระองคมีความคิดอยางนีว้า  
โอหนอ เราพึงเปนอยูช่ัวเวลาหายใจออกแลวหายใจเขา หรือหายใจเขาแลวหายใจออก พึง 
มนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนีแ้ล ฯ 
     เม่ือภิกษุท้ังหลายกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุดเจริญมรณสติอยางนีว้า โอหนอ เราพึงเปนอยูตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่ง พึง 
มนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ  
ภิกษใุดเจริญมรณสติอยางนีว้า   โอหนอ   เราพึงเปนอยูตลอดวันหนึ่ง   พึงมนสิการถึง 
คําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ภิกษุใด 
เจริญมรณสติอยางนี้วาโอหนอ เราพึงเปนอยูคร้ังวัน พึงมนสิการคําสอนของพระผูมี 
พระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ภกิษุใดเจริญมรณสติอยางนีว้า  
โอหนอเราพึงเปนอยูช่ัวเวลาบริโภคบิณฑบาตม้ือหนึ่ง พงึมนสิการถึงคําสอนของพระผูมี 
พระภาค เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ ภกิษุใดเจริญมรณสติอยางนีว้า  
โอหนอ เราพึงเปนอยูช่ัวเวลาบริโภคบิณฑบาตคร่ึงหนึ่ง พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค 
 เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ และภิกษใุดเจริญมรณสติอยางนีว้า 
 โอหนอ เราพึงเปนอยูช่ัวเวลาเค้ียวขาวได ๔-๕ คําแลวกลืนกิน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานี ้
เรากลาววาเปนผูประมาทอยู เจริญมรณสติเพื่อความส้ินอาสวะชา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนภกิษุใดเจริญมรณสติอยางนีว้า โอหนอ เราพึงเปนอยูช่ัวเวลา 
เค้ียวขาวคําหนึ่งแลวกลืนกนิ พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาค เราไดกระทําคําสอน  
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ของพระผูมีพระภาคเปนอันมากหนอ และภิกษใุดเจริญมรณสติอยางนีว้า โอหนอ เราพึงเปนอยู 
ช่ัวเวลาหายใจออกแลวหายใจเขาหรือหายใจเขาแลวหายใจออก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานี ้
เรากลาววาไมประมาทอยู  ยอมเจริญมรณสติเพื่อความส้ินอาสวะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้น 
แหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักไมเปนผูประมาทอยู จักเจริญมรณสติเพื่อ 
ความส้ินอาสวะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                        ปฏิปทาสูตรท่ี ๔ 
     [๑๗๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ท่ีพกักอดวยอิฐช่ือนาทิกะ  ณ ท่ีนั้นแล  
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฯลฯ  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
มรณสติอันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ 
 มีอมตะเปนท่ีสุด ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็มรณสติอันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลว 
อยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมากหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เม่ือกลางวันส้ินไป กลางคืนเวียนมายอมพิจารณาดังนี้วา ปจจยัแหงความ 
ตายของเรามีมากหนอ คือ งพูึงกัดเรากไ็ด แมลงปองพึงตอยเราก็ได ตะขาบพึงกัดเราก็ได  
เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกริิยา อันตรายน้ันพึงมีแกเรา เราพึงพลาดลมลงก็ได อาหารที่เรา 
บริโภคแลวไมยอยเสียก็ได  ดีของเราพึงซานก็ได เสมหะของเราพึงกําเริบก็ได ลมมีพษิดัง 
ศาตราของเราพึงกําเริบก็ได มนุษยท้ังหลายพึงเบียดเบียนเราก็ไดพวกอมนุษยพึงเบียดเบียน 
เราก็ได เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา อันตรายน้ันพึงมีแกเรา ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนั้น 
พึงพิจารณาดังนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมได ท่ีจะพึงเปนอันตรายแกเราผูทํา 
กาละในกลางคืน มีอยูหรือหนอแล ถาภกิษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรา 
ยังละไมได ท่ีจะพึงเปนอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางคืน มีอยู  ภกิษนุั้น พึงกระทําความพอใจ  
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพยีร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหยิ่ง เพ่ือละ 
ธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นเสีย เปรียบเหมือนคนท่ีมีผาไฟไหม หรือศีรษะถูกไฟไหม พึง 
กระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพยีร ความไมทอถอย สติและ 
สัมปชัญญะใหยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือศีรษะน้ัน ฉะนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ถาแหละภกิษุ  
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พิจารณาอยูรูอยางนีว้า ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมได ท่ีจะเปนอันตรายแกเราผูทํา 
กาละในกลางคืน ไมมี ภกิษนุั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทยหม่ันศึกษาท้ังกลางวันและกลางคืน 
ในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เม่ือกลางคืนส้ินไป กลางวันเวียนมาถึง  
ยอมพิจารณาดงันี้วา ปจจัยแหงความตายของเรามีมากหนอ คือ งูพึงกดัเราก็ได แมลงปอง 
พึงตอยเรากไ็ด ตะขาบพึงกดัเราก็ได เพราะเหตุนั้นเราพงึทํากาลกิริยา อันตรายน้ันพงึมีแกเรา 
 เราพึงพลาดลมลงก็ได อาหารท่ีเราบริโภคแลวไมยอยเสียก็ได  ดีของเราพึงซานก็ได เสมหะของ 
เราพึงกําเริบกไ็ดลมมีพิษดังศาตราของเราพึงกําเริบก็ได  มนุษยท้ังหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได  
พวกอมนุษยพงึเบียดเบียนเราก็ได เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา อันตรายน้ันพึงมีแกเรา ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษนุั้นพึงพิจารณาดังนีว้า ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมไดท่ีจะพึงเปน 
อันตรายแกเราผูทํากาละในกลางวัน มีอยูหรือหนอแล ถาภิกษพุิจารณาอยูรูอยางนีว้า ธรรมอัน 
เปนบาปอกุศลอันเรายังละไมไดท่ีจะพึงทําอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางวัน  มีอยู ภกิษุนั้น 
พึงกระทําความพอใจความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความไมทอถอย  สติและ 
สัมปชัญญะใหยิ่ง  เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลานัน้เสีย เปรียบเหมือนบุคคลมีผาถูกไฟไหม 
หรือศีรษะถูกไฟไหม  พึงกระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ  ความเพยีร  
ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือศีรษะนั้น ฉะนัน้ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ถาแหละภกิษุพจิารณาอยูรูอยางนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมไดท่ีจะพึง 
เปนอันตรายแกเรา ผูทํากาละในกลางวันไมมี ภิกษนุั้นพงึเปนผูมีปติและปราโมทย หม่ันศึกษา 
ท้ังกลางวันกลางคืนในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย มรณสติอันภิกษุเจริญแลว 
อยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                        ปฏิปทาสูตรท่ี ๕ 
     [๑๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปนไฉน คือ อุฏฐาน 
สัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา  ๑ สัทธาสัมปทา ๑ ศีลสัมปทา ๑  
จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัมปทา ๘ ประการน้ีแล ฯ  
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         คนหม่ันในการทํางาน ไมประมาท จดัการงานเหมาะสม 
         เล้ียงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพยท่ีหามาได มีศรัทธา ถึง 
         พรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหน่ี ชําระทาง 
         สัมปรายิกัตถประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาวนี้  
         ของผูครองเรือน ผูมีศรัทธา  อันพระพุทธเจาผูมีพระนาม 
         อันแทจริง ตรัสวานําสุขมาใหในโลกท้ังสอง  คือ ประโยชน 
         ในปจจบัุนนี้และความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะนี้ ยอม 
         เจริญแกคฤหัสถ ดวยประการฉะนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                        ปฏิปทาสูตรท่ี ๖ 
     [๑๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัมปทา ๘ ประการน้ี ๘ ประการเปนไฉน คือ อุฏฐาน 
สัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑สัทธาสัมปทา ๑  สีลสัมปทา ๑  
จาคสัมปทา  ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี เล้ียงชีพดวยความ 
หม่ันประกอบการงาน คือ กสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม รับราชการฝายทหาร รับ 
ราชการฝายพลเรือน หรือศิลปอยางใดอยางหนึ่ง เปนผูขยันไมเกียจครานในการงานนั้น ประกอบ 
ดวยปญญาเคร่ืองสอดสอง อันเปนอุบายในการงานนั้น สามารถจัดทําได ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวาอุฏฐานสัมปทา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี มีโภคะท่ีหามาไดดวย 
ความหม่ันเพียร ส่ังสมดวยกาํลังแขน มีเหงือ่ไหลโทรมตัว ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม เขา 
รักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูล ดวยทําไวในใจวา ไฉนหนอ พระราชาไมพึง  
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บริโภคทรัพยเหลานี้ของเรา โจรไมพึงลัก ไฟไมพึงไหม น้ําไมพึงพดัไป ทายาทผูไมเปนท่ีรัก 
ไมพึงลักไป ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาอารักขสัมปทา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ัลยาณมิตตตาเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย กุลบุตรในโลกน้ี อยู 
อาศัยในบานหรือนิคมใด ยอมดํารงตนเจรจาส่ังสนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมนัน้ ซ่ึงเปน 
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี เปนคนหนุมหรือคนแก ผูมีสมาจารบริสุทธ์ิ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา 
 ศีล จาคะ ปญญา ศึกษาสัทธาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศึกษาศีลสัมปทาตามผูถึงพรอม 
ดวยศีล ศึกษาจาคสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยจาคะ ศึกษาปญญาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยปญญา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวากัลยาณมิตตตา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมชีวิตาเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรในโลกน้ี รูทาง 
เจริญแหงโภคะ และรูทางเส่ือมแหงโภคะแลวเล้ียงชีพพอเหมาะไมใหฟูมฟายนกั ไมให 
ฝดเคืองนักดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจายและรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนคนช่ังตาชั่ง หรือลูกมือช่ังตาช่ัง ยกตาชั่งข้ึนแลวยอมรูวา  
ตองลดออกเทานี้ หรือตองเพิ่มเขาเทานี้ ฉันใด กุลบุตรกฉั็นนั้นเหมือนกัน รูทางเจริญแหง 
โภคะ และรูทางเส่ือมแหงโภคะแลว เล้ียงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก  
ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ถากุลบุตรผูมีรายไดนอย แตเล้ียงชีวิตอยางโอโถง จะมีผูวาเขาไดวา กุลบุตรผูนี้  
ใชโภคะเหมือนคนเค้ียวกนิผลมะเดื่อ ฉะนัน้ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ถากุลบุตรผูมีรายไดมาก แต 
เล้ียงชีพอยางฝดเคือง จะมีผูวาเขาวากุลบุตรผูนี้จกัตายอยางอนาถา แตเพราะกุลบุตรผูนี้รูทาง 
เจริญแหงโภคะ และรูทางเส่ือมแหงโภคะแลว เล้ียงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมให 
ฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือ 
รายได ดกูรภกิษุท้ังหลาย นีเ้รียกวาสมชีวิตา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัทธาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ีมีศรัทธาคือ เช่ือพระ 
ปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบาน 
แลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาสัทธาสัมปทา ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ศีลสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ีเปนผูงดเวน จากปาณา 
ติบาต ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาศีลสัมปทา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ีมีจิตปราศจากมลทิน คือ  
ความตระหนี่ อยูครองเรือน ฯลฯ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 นี้เรียกวาจาคสัมปทา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี เปนผูมีปญญา ฯลฯ  
ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาปญญาสัมปทา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
สัมปทา ๘ ประการนีแ้ล ฯ 
         คนหม่ันในการทํางาน ไมประมาท จดัการงานเหมาะสม 
         เล้ียงชีพพอเหมาะ ตามรักษาทรัพยท่ีหามาได มีศรัทธา ถึง 
         พรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหน่ี ชําระทาง 
         สัมปรายิกัตถประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาวนี้  
         ของผูครองเรือน ผูมีศรัทธา อันพระพทุธเจาผูมีพระนาม 
         อันแทจริง ตรัสวานําสุขมาใหในโลกท้ังสอง คือ ประโยชน 
         ในปจจบัุนนี้และความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะนี้ ยอม 
         เจริญแกคฤหัสถดวยประการฉะนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                          อิจฉาสูตร 
     [๑๗๔] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษ ุ
เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววาดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคล ๘  
จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๘ จําพวกเปนไฉน ฯ  
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     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่ง 
กันไป ยอมเกดิความปรารถนาเพ่ือไดลาภ เธอยอมหม่ันเพียรพยายามเพื่อไดลาภ เม่ือเธอ 
หม่ันเพยีรพยายามเพ่ือใหไดลาภ ลาภไมเกดิข้ึน เธอยอมเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ทุบอก 
ครํ่าครวญ ถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภน้ัน ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ภกิษุนี้เรียกวาผูมีความ 
ปรารถนาลาภหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือไดลาภอยู แตไมไดลาภ  เศราโศก รํ่าไร และเคล่ือนจาก 
พระสัทธรรม ฯ 
     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่งกันไป  ยอมเกิด 
ความปรารถนาเพ่ือไดลาภ เธอยอมหม่ันเพียรพยายามเพื่อไดลาภเม่ือเธอหมั่นเพยีรพยายามเพื่อ 
ไดลาภ ลาภเกดิข้ึน เธอยอมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภน้ัน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษ ุ
นี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ หม่ันเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมาประมาท  
และเคล่ือนจากพระสัทธรรม ฯ 
     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่งกันไป ยอมเกิด 
ความปรารถนาเพ่ือไดลาภ เธอไมหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือไดลาภเม่ือเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือ 
ไดลาภ ลาภไมเกิดข้ึน เธอยอมเศราโศกลําบาก รํ่าไร ทุบอกครํ่าครวญ ถึงความหลงใหล  
ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  ภกิษุนีเ้รียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหม่ันเพยีรพยายามเพื่อไดลาภ  
ไมไดลาภเศราโศก รํ่าไร และเคล่ือนจากพระสัทธรรม ฯ 
     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด  ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่งกันไป ยอมเกิด 
ความปรารถนาเพ่ือไดลาภ เธอไมหม่ันเพยีรพยายามเพือ่ไดลาภเม่ือเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือ 
ไดลาภ ลาภเกดิข้ึน เธอยอมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภน้ัน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษ ุ
นี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภไมหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือจะไดลาภ ไดลาภแลว มัวเมา 
ประมาท และเคล่ือนจากพระสัทธรรม ฯ 
     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่งกันไป ยอมเกิด 
ความปรารถนาเพ่ือไดลาภ เธอหม่ันเพียรพยายามเพ่ือไดลาภเม่ือเธอหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือไดลาภ 
 ลาภไมเกดิข้ึน เธอไมเศราโศก ไมลําบากไมรํ่าไร ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหล 
เพราะไมไดลาภน้ัน ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ภกิษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ หม่ันเพียร 
พยายามเพ่ือไดลาภไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมรํ่าไร และไมเคล่ือนจากพระสัทธรรม ฯ  
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     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด  ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่งกันไป ยอมเกิด 
ความปรารถนาเพ่ือไดลาภ เธอหม่ันเพียรพยายามเพ่ือไดลาภเม่ือเธอหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือได 
ลาภ ลาภเกดิข้ึน เธอไมมัวเมา ไมถึงความประมาทเพราะไดลาภน้ัน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
 ภิกษนุี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ หม่ันเพียรพยายามเพื่อไดลาภ ไดลาภแลว  ไมมัวเมา 
ประมาท  และไมเคล่ือนจากพระสัทธรรม ฯ 
     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่งกันไป ยอมเกิด 
ความปรารถนาเพ่ือไดลาภ เธอไมหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือไดลาภเม่ือเธอไมหม่ันเพียรพยายาม 
เพื่อไดลาภ ลาภไมเกดิข้ึน เธอไมเศราโศกไมลําบากไมรํ่าไร ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึง 
ความหลงใหลเพราะไมไดลาภน้ัน ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ภกิษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ  
ไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือไดลาภอยู ไมไดลาภแลว ไมเศราโศก ไมรํ่าไร และไมเคล่ือนจาก 
พระสัทธรรม ฯ 
     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ชอบสงัด ไมเจริญกรรมฐานใหตดิตอเนือ่งกัน ยอมเกดิ 
ความปรารถนาเพ่ือไดลาภ เธอไมหม่ันเพยีรพยายามเพ่ือไดลาภเม่ือเธอไมหม่ันเพียรพยายาม 
เพื่อไดลาภ ลาภเกดิข้ึน เธอไมมัวเมา ไมถึงความประมาทเพราะไดลาภนั้น ดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
 ภิกษนุี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ ไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ ไดลาภแลว ไมมัวเมา 
ประมาท และไมเคล่ือนจากพระสัทธรรม ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคล ๘ จําพวกน้ีแล มีปรากฏ 
อยูในโลกนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                         ลัจฉาสูตรท่ี ๑ 
     [๑๗๕] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภกิษุท้ังหลาย ฯลฯ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและ 
ผูอ่ืน  ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูมีความ 
เขาใจเร็วในกศุลธรรมท้ังหลาย ๑เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ พจิารณาเนื้อความแหงธรรม  
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ท่ีทรงจําแลว ๑รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ เปนผูมีวาจางามกลาวถอยคํา 
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวยไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูช้ีแจง 
สพรหมจารีใหเห็นแจงแลว ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ภกิษุผู 
ประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอ่ืน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                         ลัจฉาสูตรท่ี ๒ 
     [๑๗๖]  ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการเปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอ่ืน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เปนผูไมมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑  
พิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีไดทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑  
เปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ 
 ใหรูประโยชน ๑ เปนผูช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกร 
อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอ่ืน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                         ลัจฉาสูตรท่ี ๓ 
     [๑๗๗] ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูสามารถใน 
อันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลูแกผูอ่ืน  
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสท้ังหลายภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจไดเร็ว 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย ๑ เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนือ้ความแหงธรรมท่ีไดทรง  
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จําแลว ๑รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางามกลาวถอยคํา 
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไมหาช้ีแจง 
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงไม ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ประโยชนเกือ้กูลแกตน แตไมสามารถ 
ในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         ลัจฉาสูตรท่ี ๔ 
     [๑๗๘] ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน 
 ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเขาใจเร็ว 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย ๑เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ แตไมพจิารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีได 
ทรงจําไวหารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางามกลาวถอยคํา 
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ เปนผูช้ีแจง 
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษผูุประกอบ 
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ประโยชนเกือ้กูลแกผูอ่ืน แตไมสามารถ 
ในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๑ 
                         ลัจฉาสูตรท่ี ๕ 
     [๑๗๙] ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผูสามารถใน 
อันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลูแกผูอ่ืน 
 ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสท้ังหลายภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็ว  
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ในกุศลธรรมท้ังหลาย เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ พิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีไดทรงจํา 
ไวแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ หาเปนผูมีวาจางาม กลาวถอยคํา 
ไพเราะประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชนไม และหา 
ช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงไม ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษ ุ
ประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลูแกตน แต 
ไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๒ 
                         ลัจฉาสูตรท่ี ๖ 
     [๑๘๐] ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการเปนผูสามารถใน 
อันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน 
 ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็ว 
ในกุศลธรรมท้ังหลายเปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว ๑ ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีไดทรงจํา 
ไวแลวหารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางามกลาวถอยคํา 
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ช้ีแจง 
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษผูุประกอบ 
ดวยธรรม ๓ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ประโยชนเกือ้กูลแกผูอ่ืน แตไมสามารถ 
ในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๓ 
                         ลัจฉาสูตรท่ี ๗ 
     [๑๘๑] ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการเปนผูสามารถใน 
อันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลูแกผูอ่ืน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 265 
 ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสท้ังหลายภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจ 
ไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมเปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว แตพิจารณาเนื้อความแหงธรรม 
ท่ีไดทรงจําแลว ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ ไมเปนผูมีวาจางาม กลาว 
ถอยคําไพเราะประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ไมช้ีแจง 
สพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ดูกรอาวุโสท้ังหลายภกิษุประกอบ 
ดวยธรรม ๒ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพือ่ประโยชนเกือ้กูลแกตน แตไมสามารถ 
ในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๔ 
                         ลัจฉาสูตรท่ี ๘ 
     [๑๘๒] ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการเปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน  
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีความเขาใจ 
ไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลายไมเปนผูทรงจาํธรรมท่ีไดฟงแลว ไมพจิารณาเนื้อความแหงธรรมท่ี 
ไดทรงจําไวแลวหารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม เปนผูมีวาจางาม กลาว 
ถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ 
ช้ีแจงสพรหมจารีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ๑ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษ ุ
ประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกลูแกผูอ่ืน 
 แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๕  
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                          ปริหานสูตร 
     [๑๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ 
 ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูยินดีการงาน ๑ความเปนผูยนิดีในการคุย ๑ ความ 
เปนผูยินดีในความหลับ ๑ ความเปนผูยนิดใีนการคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครอง 
ทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ความเปนผูยนิดใีนธรรม 
เคร่ืองของ ๑ความเปนผูยนิดใีนธรรมเคร่ืองใหเนิน่ชา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๘ ประการ 
นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๖ 
                         อปริหานสูตร 
     [๑๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภิกษุ 
ผูเสขะ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมยินดีการงาน ๑ ความเปนผูไมยนิด ี
ในการคุย ๑ ความเปนผูไมยนิดีในความหลับ ๑ความเปนผูไมยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑  
ความเปนผูคุมครองทวารในอนิทรียท้ังหลาย ๑ ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ความเปน 
ผูไมยินดใีนธรรมเคร่ืองของ ๑ ความเปนผูไมยินดใีนธรรมเคร่ืองเนิ่นชา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ธรรม ๘ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเส่ือมแกภกิษุผูเสขะ ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๗  
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                         กุสีตวัตถุสูตร 
     [๑๘๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุสีตวัตถุ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน  ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองทําการงาน เธอมีความคิดอยางน้ีวาเราจักตองทําการงาน  
ก็เม่ือเราทําการงานอยู กายจักลําบาก ผิฉะนั้น เราจะนอนเธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร 
เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อกระทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง  
นี้เปนกุสีตวัตถุประการท่ี ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุทําการงานแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราแลทําการงานแลว  
ก็เม่ือเราทําการงานอยู กายลําบากแลว ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร 
เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุเพื่อกระทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง 
 นี้เปนกุสีตวัตถุประการท่ี ๒ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจักตองเดินทาง กเ็ม่ือ 
เราเดินทางอยู กายจักลําบาก ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอนอนเสียไมปรารภความเพยีรเพื่อถึง 
ทางท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุทางท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงทางท่ียังไมทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุ 
ประการท่ี ๓ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเดินทางแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราไดเดินทางแลว ก็เม่ือ 
เราเดินทางอยู กายลําบากแลว ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอนอนเสียไมปรารภความเพียรเพื่อถึง 
ทางท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุทางท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงทางท่ียังไมทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุ 
ประการท่ี ๔ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเท่ียวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือ 
ประณีตพอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนี้วา เราเท่ียวเดินบิณฑบาตตามบานหรือนิคม 
 ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ กายของเรานั้นลําบากแลว ไมควร 
แกการงาน ผิฉะนั้น เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพยีร ฯลฯ นี้เปนกุสีตวตัถุ 
ประการท่ี ๕ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเท่ียวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไดโภชนะเศราหมองหรือประณีต  
พอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนีว้า เราเท่ียวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม ไดโภชนะ 
เศราหมองหรือประณีต พอแกความตองการแลว กายของเรานั้นหนัก ไมควรแกการงาน 
 เหมือนถ่ัวชุมดวยน้ําผิฉะนัน้เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ นี้เปน 
กุสีตวัตถุประการท่ี ๖ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดข้ึนแกภิกษุ เธอมีความคิดอยางนีว้า อาพาธเล็กนอย 
นี้เกิดแกเราแลว มีขออางเพื่อจะนอน ผิฉะนัน้เราจะนอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพียร ฯลฯ  
นี้เปนกุสีตวัตถุประการท่ี ๗ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษหุายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน เธอมีความคิดอยางนีว้า  
เราหายจากอาพาธแลว แตยงัหายไมนาน กายของเรายังออนเพลีย ไมควรแกการงาน ผิฉะนั้น 
เราจักนอนเสียกอน เธอนอนเสีย ไมปรารภความเพยีร เพือ่ถึงการงานท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุ 
การงานท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงการงานท่ียังไมไดทําใหแจง นี้เปนกุสีตวัตถุประการท่ี ๘ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลายกุสีตวัตถุ ๘ ประการนีแ้ล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๘ 
                        อารัพภวัตถุสูตร 
     [๑๘๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อารัพภวัตถุ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุ 
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองทําการงาน เธอมีความคิดอยางน้ีวาเราจักตองทําการงานแล  
ก็เม่ือเราทําการงานอยู ไมพงึทํามนสิการคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลายไดงาย ผิฉะนั้น  
เราจะรีบปรารภความเพียรเสียกอน เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทํา 
ใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจงเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไม 
บรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียงัไมทําใหแจง นี้เปนอารัพภวตัถุประการท่ี ๑ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุทําการงานแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราไดทําการงานแลว  
ก็เม่ือเราทําการงานอยู ไมสามารถมนสิการคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลายได ผิฉะนั้น เรา 
จะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียัง 
ไมทําใหแจง เธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทํา 
ใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง นี้เปนอารัพภวัตถุประการท่ี ๒ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุตองเดินทาง เธอมีความคิดอยางนี้วา เราจักตองเดินทาง กเ็ม่ือ 
เราเดินทางอยู ไมพึงกระทํามนสิการคําส่ังสอนของพระพทุธเจาท้ังหลายไดงาย ผิฉะนัน้ เราจะ 
ปรารภความเพียร ฯลฯ นีเ้ปนอารัพภวัตถุประการท่ี ๓ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเดินทางแลว เธอมีความคิดอยางนี้วา เราไดเดินทางแลว ก็เม่ือ 
เราเดินทางอยู ไมสามารถมนสิการคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลายได ผิฉะนั้น เราจะ 
ปรารภความเพียร ฯลฯ นีเ้ปนอารัพภวัตถุประการท่ี ๔ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง ภกิษุเท่ียวบิณฑบาตตามบานหรือนคิม ไมไดโภชนะเศราหมอง 
หรือประณีต พอแกความตองการ เธอมีความคิดอยางนีว้า เราเท่ียวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม  
ไมไดโภชนะเศราหมองหรือประณีต พอแกความตองการ กายของเรานั้นเบาควรแกการงาน ผิฉะนั้น  
เราจะปรารภความเพียร ฯลฯนี้เปนอารัพภวตัถุประการท่ี ๖ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อาพาธเล็กนอยเกิดข้ึนแกภิกษุ เธอมีความคิดอยางนีว้าอาพาธเล็กนอย 
นี้เกดิข้ึนแกเรา การท่ีอาพาธของเราจะพึงกลับกําเริบนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ผิฉะนั้น เราจะ 
ปรารภความเพียร ฯลฯ นีเ้ปนอารัพภวัตถุประการท่ี ๗ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษหุายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน เธอมีความคิดอยางนีว้า เรา 
หายจากอาพาธแลว แตยังหายไมนาน การท่ีอาพาธของเราจะพึงกลับกาํเริบนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได 
 ผิฉะนั้น จะรีบปรารภความเพียรเสียกอนเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ  
เพื่อกระทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง เธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุ 
ธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง นี้เปนอารัพภวตัถุประการท่ี ๘ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย อารัพภวัตถุ ๘ ประการนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๙ 
                        จบยมกวรรคท่ี ๓ 
                         _______  
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                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. ปฏิปทาสูตร ๖ สูตร                         ๒. อิจฉาสูตร  
๓. ลัจฉาสูตร ๘ สูตร                        ๔. ปริหานสูตร  
๕. อปริหานสูตร                                 ๖. กสีุตวัตถุสูตร  
๗. อารัพภวัตถุสูตร ฯ 
                                 ________  
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                         สติวรรคท่ี ๔ 
                           สติสูตร 
     [๑๘๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสติสัมปชัญญะไมมี หริิและโอตตัปปะชื่อวามีเหตุอัน 
บุคคลผูมีสติและสัมปชัญญะวิบัตกิําจัดเสียแลว เม่ือหิริและโอตตัปปะไมมี อินทรียสังวรช่ือวามี 
เหตุอันบุคคลผูมีหิริและโอตตัปปะวิบัตกิาํจัดเสียแลว เม่ืออินทรียสังวรไมมี ศีลชื่อวามีเหตุอัน 
บุคคลผูมีอินทรียสังวรวิบัตกิาํจัดเสียแลว เม่ือศีลไมมี สัมมาสมาธิช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีศีลวิบัติ 
กําจัดเสียแลว เม่ือสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสนะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ 
กําจัดเสียแลว เม่ือยถาภูตญาณทัสนะไมมี นิพพิทาวิราคะช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภูตญาณ 
ทัสนะวิบัตกิําจัดเสียแลว เม่ือนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสนะ ช่ือวามีเหตุอันบุคคลผูมี 
นิพพิทาวิราคะวิบัตกิําจัดเสียแลว เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัตแิลว แมกะเทาะของตน 
ไมนั้น ยอมไมบริบูรณ แมเปลือกแมกะพี้ แมแกนของตนไมนั้นกย็อมไมบริบูรณ ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือสติสัมปชัญญะมีอยู หิริและโอตตัปปะช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก 
บุคคลผูสมบูรณดวยสติและสัมปชัญญะ เม่ือหิริและโอตตัปปะมีอยู อินทรียสังวรช่ือวามีเหตุสม 
บูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยหิริและโอตตัปปะ เม่ืออินทรียสังวรมีอยู ศีลช่ือวามีเหตุสมบูรณ  
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอินทรียสังวร เม่ือศีลมีอยู สัมมาสมาธิช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอม 
มีแกบุคคลผูสมบูรณดวยศีล เม่ือสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสนะช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอม 
มีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ เม่ือยถาภูตญาณทัสนะมีอยู นิพพทิาวิราคะช่ือวามีเหตุ 
สมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสนะ เม่ือนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสนะ 
ช่ือวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนพิพิทาวิราคะ เปรียบเหมือนตนไมท่ีมีกิ่งและ 
ใบสมบูรณแมกะเทาะของตนไมนั้นก็ยอมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกนของตนไมนั้น 
ก็ยอมบริบูรณ ฉะนั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑  
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                          ปุณณยิสูตร 
     [๑๘๘] คร้ังนั้นแล ทานพระปุณณิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ ถวายบังคม 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจยั ท่ีบางคร้ังพระธรรมเทศนาแจมแจง กะพระตถาคต บางคร้ังไม 
แจมแจง ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุณณิยะ ภิกษเุปนผูมีศรัทธา แตไมเขาไปหาเพยีงใด 
 ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพยีงนั้น แตเม่ือใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและเขาไปหา  
เม่ือนั้นธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจงดูกรปุณณยิะ ภกิษุผูมีศรัทธาและเขาไปหา แตไม 
เขาไปนั่งใกลเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพยีงนัน้ แตเม่ือใด ภิกษุเปนผูมี 
ศรัทธา ...และเขาไปนั่งใกล เม่ือนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณยิะภกิษุเปน 
ผูมีศรัทธา ... และเขาไปนั่งใกล แตไมสอบถามเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจง 
เพียงนัน้ แตเม่ือใด ภกิษุเปนผูมีศรัทธา ... และสอบถาม เม่ือนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอม 
แจมแจง ดูกรปุณณยิะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และสอบถาม แตไมเง่ียโสตลงสดับธรรมเพียงใด 
 ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพยีงนั้น แตเม่ือใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และเง่ียโสตลง 
สดับธรรม แตฟงธรรมแลวไมทรงจําไวเพยีงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพยีงนัน้  
แตเม่ือใด ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และฟงแลวทรงจําไว เม่ือนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอม 
แจมแจง ดูกรปุณณยิะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และฟงแลวทรงจําไว แตไมพิจารณาเนื้อความแหง 
ธรรมท่ีทรงจําไวเพยีงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพยีงนั้น แตเม่ือใด ภิกษเุปน 
ผูมีศรัทธา ... และพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงจําไว เม่ือนัน้ ธรรมเทศนาของตถาคตยอม 
แจมแจง ดูกรปุณณยิะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธา ... และพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงจําไว แต 
ไมรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมเพียงใด ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจง 
เพียงนัน้ แตเม่ือใด ภกิษุเปนผูมีศรัทธา ... และรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  
เม่ือนั้น ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง ดูกรปุณณยิะ ธรรมเทศนาของตถาคตผูมีปฏิญาณ 
โดยสวนเดียว อันประกอบดวยธรรมเหลานี้แล ยอมแจมแจง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒  
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                           มูลสูตร 
     [๑๘๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาวาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถามอยางนี้วา ดูกร 
อาวุโสท้ังหลาย ธรรมท้ังปวงมีอะไรเปนมูล มีอะไรเปนแดนเกิดมีอะไรเปนสมุทัย มีอะไร 
เปนท่ีประชุมลง มีอะไรเปนประมุข มีอะไรเปนใหญมีอะไรยิ่งกวา มีอะไรเปนแกนสาร 
 เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นวาอยางไร ฯ 
     ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมแหงขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมี 
พระภาคเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่งอาศัย ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเน้ือความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด  
ภิกษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคจกัทรงจําไว ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาเชนนั้นเธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี  เราจักกลาว ภิกษ ุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาวา พวก 
อัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามอยางนี้วา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ธรรมท้ังปวง มีอะไรเปนมูล มีอะไร 
เปนแดนเกดิ มีอะไรเปนสมุทัยมีอะไรเปนท่ีประชุมลง มีอะไรเปนประมุข มีอะไรเปนใหญ  
มีอะไรยิ่งกวามีอะไรเปนแกน เธอท้ังหลายถูกถามอยางนีแ้ลว พึงพยากรณแกพวกอัญญ 
เดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล มีมนสิการ 
เปนแดนเกดิ มีผัสสะเปนสมุทัย มีเวทนาเปนท่ีประชุมลง มีสมาธิเปนประมุข มีสติเปนใหญ  
มีปญญาเปนยิง่ มีวิมุตติเปนแกน ดูกรภกิษท้ัุงหลายเธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พงึพยากรณ 
แกอัญญเดยีรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                         โจรสูตรท่ี ๑ 
     [๑๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอมพลันเส่ือม ตั้ง 
อยูไมนาน องค ๘ ประการเปนไฉน คือ ประหารคนท่ีไมประหารตอบ ๑ ถือเอาส่ิงของไม  
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เหลือ ๑ ลักพาสตรี ๑ ประทุษรายกุมารี ๑ ปลนบรรพชิต ๑ ปลนราชทรัพย ๑ ทํางานใกลถ่ิน 
เกินไป ๑ ไมฉลาดในการเก็บ ๑ดูกรภกิษท้ัุงหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล 
 ยอมพลันเส่ือมต้ังอยูไมนาน ฯ 
                         โจรสูตรท่ี ๒ 
     [๑๙๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๘ ประการ ยอมไมเส่ือมเร็ว  
ตั้งอยูไดนาน ๘ ประการเปนไฉน คือ ไมประหารคนท่ีไมประหาร ๑ไมถือเอาของจนไม 
เหลือ ๑ ไมลักพาสตรี ๑ ไมประทุษรายกุมารี ๑ ไมปลนบรรพชิต ๑ ไมปลนราชทรัพย ๑ 
 ไมทํางานใกลถ่ินเกินไป ๑ ฉลาดในการเกบ็ ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย มหาโจรประกอบดวยองค 
 ๘ ประการนีแ้ล ไมเส่ือมเร็วตั้งอยูไดนาน ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                           สมณสูตร 
     [๑๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวา สมณะ เปนช่ือของพระตถาคต อรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา คําวา พราหมณ คําวา ผูถึงเวท คําวา ศัลยแพทยคําวา ไมมีมลทิน คําวา 
 ผูปราศจากมลทิน คําวา ผูมีญาณ คําวา ผูหลุดพนเปนช่ือของพระตถาคตอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา 
        คุณชาติใด อันเราผูเปนสมณะ เปนพราหมณ อยูจบพรหมจรรย 
        พึงกระทํา คุณชาติใด อันเราผูถึงเวท ผูเปนศัลยแพทย 
        อยางยอดเยี่ยม พึงบรรลุ คุณชาติใด อันเราผูไมมีมลทิน 
        ผูปราศจากมลทิน อยูจบพรหมจรรย พงึบรรลุ และคุณ 
        ชาติใด อันเราผูมีญาณ ผูหลุดพนแลวอยางยอดเยีย่ม พึง 
        บรรลุ คุณชาตินั้นๆ เราบรรลุแลว เราน้ันชนะสงครามแลว  
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        เปนผูหลุดพนแลว พนจากเคร่ืองผูกคือมาร เราเปนผู 
        ประเสริฐ เปนผูฝกตนช้ันเยีย่ม เปนอเสขบุคคลปรินิพพาน 
        แลว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                           ยสสูตร 
     [๑๙๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสดจ็จาริกไปในแควนโกสัมพีชนบท  พรอมดวย 
ภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงพราหมณคามแหงชนชาวโกศล ช่ืออิจฉานังคละ ไดยนิวา สมัยนั้น  
พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีไพรสณฑช่ืออิจฉานังคละใกลพราหมณคามช่ืออิจฉานังคละ ฯ 
     พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ ไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร  
ทรงผนวชจากศากยะตระกูล เสด็จถึงบานอิจฉานังคละ ประทับอยูท่ีไพรสณฑช่ืออิจฉานังคละ  
ใกลพราหมณคามช่ืออิจฉานังคละ ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปดังนีว้า  
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ฯลฯ ก็การ 
ไดเหน็พระอรหันตเห็นปานฉะนี้ เปนการดีแล คร้ังนั้น พวกพราหมณและคฤหบดีชาวบาน 
อิจฉานังคละ เม่ือลวงราตรีนั้นไป พากนัถือของเค้ียวของกินเปนจํานวนมาก เขาไปทางไพรสณฑ 
ช่ืออิจฉานังคละ คร้ันแลวไดยืนชุมนุมกันสงเสียงอ้ืออึงอยูท่ีซุมประตูดานนอก ฯ 
     สมัยนั้น ทานพระนาคิตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสถาม 
ทานพระนาคิตะวา ดูกรนาคิตะ ก็พวกใครที่สงเสียงอ้ืออึงอยูนั้นคลายพวกชาวประมงแยง 
ปลากัน ทานพระนาคิตะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณและคฤหบดีชาวบาน 
อิจฉานังคละเหลานี้ พากนัถือของเค้ียวของกินเปนจํานวนมาก มายนืชุมนุมกันอยูท่ีซุมประตู 
ดานนอก เพื่อถวายพระผูมีพระภาคและพระภกิษุสงฆ ฯ 
     พ. ดูกรนาคิตะ เธออยาติดยศ และยศกอ็ยาติดเรา ดกูรนาคิตะ ผูใดแลไมพึงไดตาม 
ความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบากซ่ึงสุขอันเกดิแตเนกขัมมะ สุข 
อันเกิดแตวเิวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ท่ีเราพึงไดตามความปรารถนา 
 ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ผูนั้นช่ือวาพึงยินดีสุขอันไมสะอาด สุขในการหลับนอน และสุขท่ี 
อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญ ฯ  
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     น. ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคทรงรับ ขอพระสุคตจงทรงรับ  
บัดนี้เปนเวลาที่พระผูมีพระภาคจะทรงรับพระผูมีพระภาคจักเสด็จไปทางใดๆ พราหมณ คฤหบดี  
ชาวนิคมและชาวชนบท กจ็กัหล่ังไหลไปทางนั้นๆเปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญตกลงมา น้ําก ็
ยอมไหลไปตามท่ีลุม ฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระผูมีพระภาคทรงมีศีลและปญญา ฯ 
     พ. ดูกรนาคิตะ เธออยาติดยศ และยศอยาติดเรา ดกูรนาคิตะ ผูใดแลไมพึงไดตาม 
ความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซ่ึงสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุข 
อันเกิดแตวเิวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ท่ีเราพึงไดตามความปรารถนา 
 ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ผูนั้นช่ือวาพึงยินดีความสุขท่ีไมสะอาด สุขในการหลับนอน และสุขท่ี 
อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญ ดูกรนาคิตะ แมเทวดาบางพวกก็ไมพึงไดตามความปรารถนา 
 ไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซ่ึงสุขอันเกิดแตเนกขัมมะสุขอันเกิดแตวิเวก 
 สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู ท่ีเราพึงไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไม 
ลําบาก ดูกรนาคิตะ แมเธอท้ังหลายมาประชุมพรอมหนากัน ประกอบการอยูดวยการคลุกคลีดวย 
หมูคณะ ยอมมีความเหน็อยางนี้วา ทานเหลานี้ไมพึงไดตามความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก 
 ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซ่ึงสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวเิวก สุขอันเกิดแตความสงบ 
 สุขอันเกิดแตการตรัสรู ท่ีเราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยากไมลําบาก แนนอน ก็ความ 
จริงเปนอยางนั้น เพราะทานเหลานี้มาประชุมพรอมหนากัน ประกอบการอยูดวยการคลุกคลีดวย 
หมูคณะอยู ดกูรนาคิตะ เราเห็นภกิษุท้ังหลายในธรรมวนิยันี้ ใชนิ้วจี้เลนกระซิกกระซ้ีกันและ 
กันอยู เรานั้นมีความคิดอยางนี้วา ทานเหลานี้ไมพึงไดตามความปรารถนา ไมพึงไดโดยไมยาก 
 ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซ่ึงสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวเิวก สุขอันเกิดแตความสงบ 
 สุขอันเกิดแตการตรัสรู ท่ีเราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยากไมลําบาก แนนอน ความ 
จริงเปนอยางนั้น เพราะทานเหลานี้มัวใชนิ้วจี้เลนกระซิกกระซ้ีกนัและกันอยู ฯ 
     ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ฉันอาหารเต็มทองพอความตองการ 
แลว มัวประกอบดวยความสุขในการนอน สุขในการเอน สุขในการหลับอยู เราน้ันมีความคิด 
อยางนี้วา ทานเหลานี้ไมพึงไดตามความปรารถนาไมพึงไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก 
 ซ่ึงสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวเิวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแตการตรัสรู  
ท่ีเราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก แนนอน ความจริงเปนอยางนัน้  
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เพราะทานเหลานี้ฉันอาหารเต็มทองพอความตองการแลว มัวประกอบความสุขในการนอน สุขใน 
การเอน สุขในการหลับอยู ฯ 
     ดูกรนาคิตะ เราเหน็ภกิษใุนธรรมวินยันี้ นั่งสมาธิอยูท่ีวิหารใกลบาน  เรานั้นมีความคิด 
อยางนี้วา บัดนี้ คนวดัหรือสมณทุเทสจักบํารุงทานผูนี้ ทําใหเธอไปจากสมาธินั้นเสีย เพราะ 
เหตุนั้น เราจึงไมพอใจดวยการอยูใกลบานของภิกษนุั้น ฯ 
     ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินยันี้ นั่งโงกงวงอยูในปา เรานัน้มีความคิดอยางนีว้า 
 บัดนี้ ทานผูนีพ้อบรรเทาความลําบากในการนอนหลับนีไ้ดแลวจักกระทําความสําคัญวาอยูในปา 
ไวในใจไดประมาณเทานี้ เพราะเหตุนัน้ เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษนุั้น ฯ 
     ดูกรนาคิตะ ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินยันี้ นั่งไมเปนสมาธิอยูในปา เราน้ันมีความคิด 
อยางนี้วา บัดนี้ ทานผูนี้จกัตัง้ม่ันจิตท่ียังไมตั้งม่ัน หรือจักตามรักษาจิตท่ีตั้งม่ันแลว เพราะ 
เหตุนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภกิษุนั้น ฯ 
     ดูกรนาคิตะ ก็เราเหน็ภิกษุในธรรมวินยันี้ ถือการอยูปานั่งสมาธิอยู เราน้ันมีความคิด 
อยางนี้วา บัดนี้ ทานผูนี้จกัเปล้ืองจิตท่ียังไมหลุดพน หรือจักตามรักษาจิตท่ีหลุดพนแลว เพราะ 
เหตุนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภกิษุนั้น ฯ 
     ดูกรนาคิตะ สมัยใด เราเดินทางไกลไมเห็นอะไรๆ ขางหนาหรือขางหลัง  สมัยนั้น  
เรามีความผาสุก โดยท่ีสุดการถายอุจจาระปสสาวะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                         ปตตสูตรท่ี ๑ 
     [๑๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆหวังอยู พึงคว่ําบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองค ๘  
ประการ องค ๘ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกพยายามเพื่อความเส่ือมลาภแกภิกษุท้ังหลาย ๑  
พยายามเพ่ือความฉิบหายแกภิกษุท้ังหลาย ๑ พยายามเพ่ือความอยูไมไดแกภกิษุท้ังหลาย ๑ ยอม 
ดายอมบริภาษภิกษุท้ังหลาย ๑ ยุยงภิกษุท้ังหลายใหแตกจากภิกษุท้ังหลาย ๑ ติเตียนพระพุทธเจา ๑  
ติเตียนพระธรรม ๑   ติเตียนพระสงฆ ๑   ดูกรภกิษุท้ังหลาย   สงฆหวงัอยู   พึงคว่ําบาตรแก 
อุบาสกผูประกอบดวยองค ๘ ประการนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗  
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                         ปตตสูตรท่ี ๒ 
     [๑๙๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆหวังอยู พึงหงายบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองค ๘ 
 ประการ องค ๘ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกไมพยายามเพ่ือความเส่ือมลาภแกภิกษุ 
ท้ังหลาย ๑ ไมพยายามเพ่ือความฉิบหายแกภิกษุท้ังหลาย ๑ ไมพยายามเพื่อความอยูไมไดแก 
ภิกษุท้ังหลาย ๑ ไมดาไมบริภาษภิกษุท้ังหลาย ๑ ไมยยุงภิกษุท้ังหลายใหแตกจากภิกษุท้ังหลาย 
 ๑ สรรเสริญพระพุทธเจา ๑ สรรเสริญพระธรรม ๑ สรรเสริญพระสงฆ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
สงฆหวังอยู พงึหงายบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองค ๘ ประการนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                         อัปปสาทสูตร 
     [๑๙๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุบาสกหวังอยู พึงประกาศความไมเล่ือมใสแกภกิษ ุ
ผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ภิกษพุยายามเพื่อความเส่ือม 
ลาภแกคฤหัสถท้ังหลาย ๑ พยายามเพ่ือความฉิบหายแกคฤหัสถท้ังหลาย ๑ ดาบริภาษคฤหัสถ 
ท้ังหลาย ๑ ยุยงคฤหัสถท้ังหลายใหแตกจากคฤหัสถท้ังหลาย ๑ ติเตียนพระพุทธเจา ๑ ติเตียน 
พระธรรม ๑ ติเตียนพระสงฆ ๑ และเทวดายอมเห็นภกิษนุั้นโดยประการนั้น ๑  ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลายอุบาสกหวังอยู พึงประกาศความไมเล่ือมใสแกภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการ 
นี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                          ปสาทสูตร 
     [๑๙๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุบาสกหวังอยู พึงประกาศความเล่ือมใสแกภกิษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุไมพยายามเพื่อความเส่ือมลาภแก  
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คฤหัสถท้ังหลาย ๑ ไมพยายามเพ่ือความฉิบหายแกคฤหสัถท้ังหลาย ๑ ไมดาไมบริภาษคฤหัสถ 
ท้ังหลาย ๑ ไมยุยงคฤหัสถท้ังหลายใหแตกจากคฤหัสถท้ังหลาย ๑ สรรเสริญพระพุทธเจา ๑ 
 สรรเสริญพระธรรม ๑ สรรเสริญพระสงฆ ๑ และเพราะเหตุนี้ เทวดาทั้งหลายยอมสรรเสริญ 
อุบาสกนั้น ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสกหวังอยู พึงประกาศความเล่ือมใสแกภิกษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๘ ประการนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       ปฏิสารณียสูตรท่ี ๑ 
     [๑๙๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆหวังอยู พึงกระทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ พยายามเพ่ือความเส่ือมลาภแกคฤหัสถ 
ท้ังหลาย ๑ พยายามเพ่ือความฉิบหายแกคฤหัสถท้ังหลาย๑ ดาบริภาษคฤหัสถท้ังหลาย ๑ ยยุง 
คฤหัสถท้ังหลายใหแตกจากคฤหัสถท้ังหลาย ๑ติเตียนพระพุทธเจา ๑ ตเิตียนพระธรรม ๑  
ติเตียนพระสงฆ ๑ ไมยังคํารับตอคฤหัสถท่ีชอบธรรมใหเปนจริง ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆ 
หวังอยู พึงกระทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนีแ้ล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๑ 
                       ปฏิสารณียสูตรท่ี ๒ 
     [๑๙๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆหวังอยู พงึระงับปฏิสารณียกรรมแกภกิษุผูประกอบดวย 
ธรรม ๘ ประการ ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ภิกษไุมพยายามเพ่ือความเส่ือมลาภแก 
คฤหัสถท้ังหลาย ๑ ไมพยายามเพ่ือความฉิบหายแกคฤหสัถท้ังหลาย ๑ ไมดาไมบริภาษคฤหัสถ 
ท้ังหลาย ๑ ไมยุยงคฤหัสถท้ังหลายใหแตกจากคฤหัสถท้ังหลาย ๑ สรรเสริญพระพุทธเจา ๑  
สรรเสริญพระธรรม ๑สรรเสริญพระสงฆ ๑ และยังคํารับตอคฤหัสถท่ีชอบธรรมใหเปนจริง ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงฆหวังอยู พึงระงับปฏิสารณียกรรมแกภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๘ประการ 
นี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๒  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 280 
                           วัตตสูตร 
     [๒๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูอันสงฆลงตัสสปาปยสิกากรรม ตองประพฤติชอบ 
ในธรรม ๘ ประการ คือ ไมพึงใหอุปสมบท ๑ ไมพึงใหนิสัย ๑ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก ๑  
ไมพึงยินดีการสมมติตนเปนผูใหโอวาทภิกษุณี ๑ แมไดรับสมมติแลวกไ็มพึงโอวาทภกิษุณี ๑ 
 ไมพึงยินดีการไดรับสมมติจากสงฆไรๆ ๑ไมพึงนยิมในตําแหนงหวัหนาตําแหนงไรๆ ๑ ไมพึง 
ใหประพฤติวฏุฐานพิธีเพราะตําแหนงเดิมนั้น ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูอันสงฆลงตัสสปาปย 
สิกากรรมแลวพึงประพฤติชอบในธรรม ๘ ประการนี้ ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๓ 
                          จบสติวรรค 
                         _______ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. สติสูตร                         ๒. ปุณณิยสูตร  
๓. มูลสูตร                         ๔. โจรสูตร ๒ สูตร 
๕. สมณสูตร                         ๖. ยสสูตร  
๗. ปตตสูตร ๒ สูตร         ๘. อัปปสาทสูตร 
๙. ปสาทสูตร                 ๑๐. ปฏิสารณียสูตร ๒ สูตร  
๑๑. วัตตสูตร ฯ 
                      หมวดแหงวรรคนั้นมีวา 
        นางโพชฌา นางสิริมา นางปทุมา นางสุธรรมา นางมนุชา 
        นางอุตตรา นางมุตตา นางเขมา นางรุจี นางจุนที นางพิมพ ี
        นางสุมนา นางมัลลิกา นางติสสมาตา นางโสณมาตา 
        นางกาณมาตา นางอุตตรมาตา นางวิสาขามิคารมาตา นาง 
        ขุชชุตตราอุปาสิกา สามาวตีอุปาสิกา นางสุปปวาสาโกฬิยธีตา 
        นางสุปปยาอุปาสิกา นางนกุลมาตาคหปตานี ฯ  
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     [๒๐๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการ เพือ่ความรูยิ่งซ่ึงราคะ  
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑สัมมาวาจา ๑ สัมมากมัมันตะ  
๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑สัมมาสมาธิ ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอ 
ท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการนี้ เพื่อความรูยิ่งซ่ึงราคะ ฯ 
     [๒๐๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการเพ่ือ  ความรูยิ่งซ่ึงราคะ  
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ผูมีรูปสัญญาในภายใน ยอมเห็นรูปท้ังหลายในภายนอกเล็กนอย 
 ท้ังมีผิวพรรณดีท้ังมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนีว้า เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึง 
เห็น ๑ ผูมีรูปสัญญาในภายใน เหน็รูปท้ังหลายในภายนอกหาประมาณมิได ท้ังมีผิวพรรณดีท้ังมี 
ผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเหน็ ๑ ผูมีอรูป 
สัญญาในภายใน เหน็รูปท้ังหลายในภายนอกเล็กนอย ท้ังมีผิวพรรณดท้ัีงมีผิวพรรณทราม ยอมมี 
ความสําคัญอยางนีว้า เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น ๑ ผูมีอรูปสัญญาในภายใน เหน็ 
รูปท้ังหลายในภายนอกหาประมาณมิได ท้ังมีผิวพรรณดีท้ังมีผิวพรรณทราม ยอมมีความสําคัญอยาง 
นี้วา เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเหน็ ๑ ผูมีอรูปสัญญาในภายในเห็นรูปท้ังหลายในภายนอก 
เขียว มีสีเขียว รัศมีเขียว แสงสวางเขียว ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เราครอบงํารูปท้ังหลาย 
แลวจึงรูจึงเหน็ ๑ ผูมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกเหลือง มีสีเหลือง รัศมี 
เหลือง แสงสวางเหลือง ยอมมีความสําคัญอยางนี้วาเราครอบงํารูปท้ังหลายแลวจึงรูจึงเห็น ๑  
ผูมีอรูปสัญญาในภายใน เหน็รูปท้ังหลายในภายนอกแดง มีสีแดง รัศมีแดง แสงสวางแดง  
ยอมมีความสําคัญอยางนี้วาเราครอบงํารูปท้ังหลายแลวจงึรูจึงเห็น ๑ ผูมีอรูปสัญญาในภายใน  
เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกขาว มีสีขาว รัศมีขาว แสงสวางขาว ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา 
เราครอบงํารูปท้ังหลายแลวจงึรูจึงเห็น ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการนี้  
เพื่อความรูยิ่งซ่ึงราคะ ฯ 
     [๒๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการ เพือ่ความรูยิ่งซ่ึงราคะ  
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน คือ ผูมีรูปยอมเห็นรูปท้ังหลาย ๑ผูมีอรูปสัญญาในภายใน ยอม 
เห็นรูปท้ังหลายในภายนอก ๑ ยอมนอมใจเชื่อวางาม ๑ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง  
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 เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญา ยอมเขาถึงอากาสานัญจายตนะ ดวย 
มนสิการวา อากาศหาท่ีสุดมิได ๑ เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง ยอมเขาถึง 
วิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได ๑ เพราะลวงวญิญาณัญจายตนะโดย 
ประการท้ังปวง ยอมเขาถึงอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวาอะไรๆยอมไมมี ๑ เพราะลวง 
อากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง ยอมเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ๑ เพราะลวงเนวสัญญา 
นาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง ยอมเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ัง 
หลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการนี้ เพื่อความรูยิ่งซ่ึงราคะ ฯ 
     [๒๐๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการนี้ เพื่อกําหนดรู เพื่อ 
ความส้ินไปรอบ เพื่อละ เพือ่ความส้ินไป เพื่อความเส่ือมไปเพื่อความคลายไป เพื่อความดับ  
เพื่อสละ เพื่อสละคืนซ่ึงราคะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการเพ่ือความ 
รูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละ เพื่อความส้ินไป เพื่อความเส่ือมไป เพือ่ 
ความคลายไปเพ่ือความดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืนซ่ึงโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ 
ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาไถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะมทะ ปมาทะ ฯ 
                         จบอัฏฐกนิบาต 
                         ________  
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                           ปณณาสก 
                        สัมโพธวรรคท่ี ๑ 
                          สัมโพธิสูตร 
     [๒๐๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐีใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ัง 
หลาย ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามอยางนี้วา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย อะไรเปนเหตุ ใหธรรมอัน 
เปนฝกฝายแหงธรรมเคร่ืองตรัสรูเจริญ เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลวพงึพยากรณแกอัญญ 
เดียรถียปริพาชกเหลานั้นวาอยางไร ภกิษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของ 
ขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนมูล ฯลฯภิกษท้ัุงหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลวจกั 
ทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาเชนนั้น เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจ 
ใหดี เราจักกลาวภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลายถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามอยางวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย อะไรเปนเหตุให 
ธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเคร่ืองตรัสรูเจริญ เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลวพึงพยากรณ 
แกอัญญเดยีรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนีว้า ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูมีมิตรดี 
 มีสหายดี มีเพือ่นดี ดูกรอาวโุสท้ังหลาย นี้เปนเหตุขอท่ี ๑ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรม 
เคร่ืองตรัสรู เจริญ ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 284 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและ 
โคจร มีปกติเห็นภยัในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรอาวุโส 
ท้ังหลาย นี้เปนเหตุขอท่ี ๒ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเคร่ืองตรัสรูเจริญ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงกถา 
เห็นปานนั้น อันเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลสเปนท่ีสบายในการเปดจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏ 
ฐิกถา   ปวิเวกกถา   อสังสัคคกถา   วิริยารัมภกถา   สีลกถา  สมาธิกถา  ปญญากถา  วิมุตติกถา 
วิมุตติญาณทัสสนากถา  ดูกรอาวุโสท้ังหลาย นี้เปนเหตุขอท่ี ๓ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรม 
เคร่ืองตรัสรูเจริญ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูปรารภความเพยีร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหง 
กุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรม ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  
นี้เปนเหตุขอท่ี ๔ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเคร่ืองตรัสรูเจริญ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาเห็นความเกิด 
และความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลสใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบดูกรอาวุโสท้ังหลาย นี้เปน 
เหตุขอท่ี ๕ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเคร่ืองตรัสรูเจริญ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังขอนี้ไดคือ ตนจัก 
เปนผูมีศีล จักสํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภยัใน 
โทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ฯ 
     จักเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบากซ่ึงกถาอันเปนไปเพื่อขัดเกลา 
กิเลส เปนท่ีสบายในการเปดจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถาปวิเวกกถา อสังสัคคกถา  
วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถาวิมุตติกถา วมุิตติญาณทัสนกถา ฯ 
     จักเปนผูปรารภความเพยีร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม เปน 
ผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ฯ 
     จักเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาเห็นความเกิดและความดับ เปน 
อริยะ ชําแรกกเิลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กแ็หละภกิษุนัน้ต้ังอยูในธรรม ๕ ประการนี้แลว พึงเจริญธรรม ๔  
ประการใหยิ่งข้ึนไป คือ พึงเจริญอสุภะเพือ่ละราคะ พึงเจริญเมตตาเพ่ือละความพยาบาท พึง 
เจริญอานาปานสติเพื่อเขาไปตัดวิตก พึงเจริญอนจิจสัญญาเพ่ือถอนอัสมิมานะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
อนัตตสัญญายอมปรากฏแกภิกษุผูไดอนิจจสัญญา ผูท่ีไดอนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพาน อัน 
ถอนเสียไดซ่ึงอัสมิมานะในปจจุบันทีเดียว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          นิสสยสูตร 
     [๒๐๖] คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลว 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา 
ผูถึงพรอมดวยท่ีอาศัยๆ ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ภิกษุจึงช่ือวา 
เปนผูถึงพรอมดวยท่ีอาศัย พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ถาภิกษุอาศัยศรัทธาแลว ละอกุศล  
เจริญกุศล อกศุลนั้นเปนอันเธอละไดแลว ถาอาศัยหิริ ... ถาอาศัยโอตตัปปะ ... ถาอาศัยวิริยะ...  
ถาภิกษุอาศัยปญญาแลว ละอกุศล เจริญกุศล อกุศลนั้นเปนอันเธอละไดแลว ภกิษใุดละอกุศล 
ไดแลวดวยปญญาอันเปนอริยะ ภกิษนุั้นเปนอันละอกุศลนั้นแลว ละดแีลว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กแ็หละภกิษุนัน้ต้ังอยูในธรรม ๕ ประการนี้แลว พึงอบรมอุปนิสัย  
๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ พิจารณาแลวเสพของ 
อยางหนึ่ง พิจารณาแลวอดกล้ันของอยางหนึ่งพิจารณาแลวเวนของอยางหน่ึง พิจารณาแลว 
บรรเทาของอยางหนึ่ง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดวยเหตุอยางนี้แล ภกิษุจึงช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวย 
ท่ีอาศัย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒  
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                          เมฆิยสูตร 
     [๒๐๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ จาลิกบรรพต ใกลเมืองจาลิกา 
 ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระเมฆิยะเปนอุปฏฐากพระผูมีพระภาคคร้ังนัน้แล ทานพระเมฆิยะ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคปรารถนาจะเขาไปบิณฑบาตใน 
ชันตุคาม พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ เธอจงสําคัญกาลท่ีควรในบัดนี ้
     คร้ังนั้นแล เปนเวลาเชา ทานพระเมฆิยะครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจวีร  
เขาไปบิณฑบาตยังชันตุคาม คร้ันเท่ียวบิณฑบาตในชันตคุามเสร็จแลว กลับจากบิณฑบาตใน 
เวลาภายหลังภตั เขาไปยังฝงแมน้ํากิมิกาฬา ทานพระเมฆยิะเดินเท่ียวพกัผอนอยูท่ีฝงแมน้ํา 
กิมิกาฬา ไดเหน็อัมพวนัอันนาเล่ือมใสนาร่ืนรมย คร้ันเห็นแลว ไดมีความคิดดังนี้วา  
อัมพวันนี้ชางนาเล่ือมใส นาร่ืนรมยหนอ ควรเพ่ือบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูตองการความเพียร  
ถาพระผูมีพระภาคพึงอนุญาตเรา เราพึงมายังอัมพวนันี้เพื่อบําเพ็ญเพยีร คร้ังนั้นแล ทานพระเมฆยิะ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองค 
ครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจวีร เขาไปบิณฑบาตในชันตุคาม คร้ันเท่ียวบิณฑบาตใน 
ชันตุคามเสร็จแลว กลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภตั เขาไปยังฝงแมน้ํากิมิกาฬา ขาแต 
พระองคผูเจริญเม่ือขาพระองคเดินเท่ียวพกัอยูท่ีฝงแมน้ํากิมิกาฬา ไดเหน็อัมพวนัอันนาเล่ือมใส 
นาร่ืนรมย คร้ันเห็นแลว ขาพระองคไดมีความคิดอยางนีว้า อัมพวนันี้นาเล่ือมใส นาร่ืนรมยหนอ  
ควรเพื่อบําเพญ็เพียรของกุลบุตรผูตองการความเพียร ถาพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตเรา เราพึง 
มายังอัมพวนันี้เพื่อบําเพ็ญเพียร ถาพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตขาพระองค ขาพระองคพึงไปยัง 
อัมพวันนั้นเพือ่บําเพ็ญเพียร เม่ือทานพระเมฆิยะกราบทลูอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะ 
ทานพระเมฆยิะวา ดกูรเมฆิยะจงรออยูกอน เราอยูคนเดยีว เธอจงรออยูจนกวาภิกษุรูปอ่ืนมา 
แทนตัว ฯ  
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     แมคร้ังท่ี ๒ ทานพระเมฆิยะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระ 
ผูมีพระภาคไมมีกิจอะไรทีจ่ะพึงทําใหยิ่ง ไมมีการส่ังสมอริยมรรคท่ีทรงทําแลว ขาพระองคยังมีกจิ 
ท่ีจะพึงทําใหยิง่ ยงัมีการส่ังสมอริยมรรคท่ีทําแลว ถาพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตขาพระองค 
 ขาพระองคพงึไปยังอัมพวนัเพื่อบําเพ็ญความเพยีร พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเมฆิยะ จงรอ 
อยูกอน เราอยูคนเดียว เธอจงรออยูจนกวาภิกษุรูปอ่ืนมาแทนตัว ฯ 
     แมคร้ังท่ี ๓ ทานพระเมฆยิะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระ 
ผูมีพระภาคไมมีกิจอะไรทีจ่ะพึงทําใหยิ่ง ไมมีการส่ังสมอริยมรรคท่ีทรงทําแลว สวนขาพระองค 
ยังมีกิจท่ีจะพึงทําใหยิ่ง ยังมีการส่ังสมอริยมรรคท่ีทําแลว ถาพระผูมีพระภาคพึงทรงอนญุาต 
ขาพระองค ขาพระองคพึงไปยังอัมพวนันัน้เพื่อบําเพ็ญความเพยีร พระผูมีพระภาคตรัสวา  
ดูกรเมฆิยะ เราจะพึงวาอะไรเธอผูกลาวอยูวา บําเพ็ญเพยีร ดูกรเมฆิยะ เธอจงสําคัญกาลท่ีควร 
ในบัดนี้ ฯ 
     คร้ังนั้นแล ทานพระเมฆยิะลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณแลว  
เขาไปยังอัมพวัน อาศัยอัมพวันนัน้ นั่งพกักลางวันอยูณ โคนไมแหงหนึ่ง คร้ังน้ันแล เม่ือทาน 
พระเมฆิยะพกัอยู ณ อัมพวันนั้นอกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก  
วิหิงสาวิตกยอมฟุงซานโดยมาก ลําดับนั้น ทานพระเมฆยิะไดมีความคิดดังนีว้า ทานผูเจริญ 
นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาก็ยังถูกอกุศลวิตก 
อันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตกครอบงํา ฯ 
     คร้ังนั้นแล ทานพระเมฆยิะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนัง่ ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน 
พระวโรกาส เม่ือขาพระองคอยูในอัมพวันนั้นอกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวิตก  
พยาบาทวติก วิหิงสาวิตก ยอมฟุงซานโดยมาก ขาพระองคนั้นไดมีความคิดเห็นดังนี้วา ทาน 
ผูเจริญนาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ก็ยงัถูก 
อกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ คือ กามวติก พยาบาทวติก วหิิงสาวิตกครอบงํา พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติท่ียังไมแกกลา  
๕ ประการเปนไฉน  
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     ดูกรเมฆิยะ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนธรรม 
ประการท่ี ๑ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติท่ียังไมแกกลา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระ และ 
โคจร มีปกติเห็นภยัในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย นีเ้ปนธรรม 
ประการท่ี ๒ ยอมเปนไปเพ่ือความแกกลาแหงเจโตวิมุตท่ีิยังไมแกกลา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบากซ่ึงกถาอัน 
เปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนท่ีสบายในการเปดจิต คือ อับปจฉกถาสันตุฏฐิกถา ปวเิวกกถา  
อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถาปญญากถา วิมุตติกถา วมิุตติญาณทัสนกถา  
นี้เปนธรรมประการท่ี ๓ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติท่ียังไมแกกลา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหง 
กุศลธรรม เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรม นี้เปนธรรมประการ 
ท่ี ๔ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติท่ียังไมแกกลา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาความเกิดและ 
ความดับ เปนอริยะ ชําแรกกเิลสใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นี้เปนธรรมประการท่ี ๕ ยอม 
เปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุติท่ียังไมแกกลา ฯ 
     ดูกรเมฆิยะ ภิกษุผูมีมิตรด ีมีสหายดี มีเพือ่นดี พึงหวังขอนี้ได คือ ตนจักเปนผู 
มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ตนจกัไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก  
ไมลําบาก ซ่ึงกถาอันเปนไปเพื่อขัดเกลากเิลส เปนท่ีสบายในการเปดจติ คือ อัปปจฉกถา ฯลฯ 
 วิมุตติญาณทัสสนกถา ตนจกัปรารภความเพียร ฯลฯ ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรม ตนจักมีปญญา ฯลฯ  
ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ดูกรเมฆิยะ ก็แหละภกิษุนัน้ต้ังอยูในธรรม ๕ ประการนี้แล พึง 
เจริญธรรม ๔ ประการใหยิ่งข้ึน คือ พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ พึงเจริญเมตตาเพ่ือละความ 
พยาบาท พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก พึงเจริญอนิจจสัญญาเพ่ือถอนอัสมิมานะ ดูกรเมฆิยะ  
อนัตตสัญญายอมปรากฏแกภิกษุผูไดอนิจจสัญญา ผูท่ีไดอนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพาน อัน 
ถอนเสียไดซ่ึงอัสมิมานะในปจจุบันทีเดียว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓  
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                          นันทกสูตร 
     [๒๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทานพระนันทกะช้ีแจงภกิษท้ัุงหลาย 
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา ในอุปฏฐานศาลา ฯ 
     คร้ังนั้น เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรน เสด็จเขาไปยังอุปฏ 
ฐานศาลา ประทับยืนรอจนจบกถาอยู ณ ซุมประตูดานนอก คร้ันทรงทราบวากถาจบแลว ทรง 
กระแอมและเคาะท่ีล่ิมประตู ภิกษเุหลานัน้เปดประตูใหพระผูมีพระภาค ลําดับนั้น พระผูมีพระ 
ภาคเสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลาประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูไว คร้ันแลว ไดตรัสกะทานพระนันทกะ 
วา ดูกรนันทกะธรรมบรรยายของเธอนี่ยาวมาก แจมแจงแกภกิษุ เรายืนรอฟงจนจบกถาอยูท่ี 
ซุมประตูดานนอกยอมเม่ือยหลัง ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระนนัทกะรูสึกเสียใจ สะดุงกลัว ไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมทราบเกลาเลยวา พระผูมีพระภาค 
ประทับยืนอยูท่ีซุมประตูดานนอก ถาขาพระองคพึงทราบเกลาวา พระผูมีพระภาคประทับยืนอยู 
ท่ีซุมประตูดานนอกแลวแมคําประมาณเทานี้ ก็ไมพึงแจมแจงแกขาพระองคเลย ลําดบันั้น 
 พระผูมีพระภาคทรงทราบวา ทานพระนันทกะเสียใจ จึงตรัสกะทานพระนันทกะวา ดีแลวๆ 
นันทกะ ขอท่ีเธอท้ังหลายพึงสนทนาดวยธรรมีกถานี้ สมควรแกเธอท้ังหลาย  ผูเปนกลุบุตร 
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ดูกรนันทกะ เธอท้ังหลายผูประชุมกันพงึทํากจิ ๒ อยาง คือ 
 ธรรมีกถาหรือดุษณภีาพของพระอริยะ ดกูรนันทกะ ภกิษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีล อยางนี ้
เธอช่ือวายังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ 
 เราจึงเปนผูมีศรัทธาและมีศีล เม่ือใดแล ภกิษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล เม่ือนั้น เธอช่ือวาเปนผู 
บริบูรณดวยองคนั้น ดูกรนนัทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล แตยังไมไดเจโตสมาธิในภายใน  
อยางนี้เธอช่ือวายังไมบริบูรณดวยองคนัน้ เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไร 
หนอ เราจะพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีลและไดเจโตสมาธิในภายใน เม่ือใดแล ภิกษเุปนผูมี 
ศรัทธา มีศีล และไดเจโตสมาธิในภายใน เม่ือนั้น เธอช่ือวาเปนผูบริบูรณดวยองคนัน้ ดูกร  
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นันทกะภกิษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล ไดเจโตสมาธิในภายใน แตยังไมไดการเห็นแจงซ่ึงธรรม 
ดวยปญญาอันยิ่ง อยางนีเ้ธอช่ือวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น ดกูรนันทกะ เปรียบเหมือน 
สัตว ๒ เทาหรือ ๔ เทา แตเทาขางหนึ่งของมันเสียพิการไป อยางนี้มันชือ่วา เปนผูไมบริบูรณ 
ดวยองคนั้น ฉันใด ดกูรนันทกะภิกษกุ็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีศรัทธา มีศีล และไดเจโต 
สมาธิในภายใน แตยังไมไดการเห็นแจงซ่ึงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง อยางนี้เธอช่ือวาเปนผูยังไม 
บริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราจะพึงมีศรัทธา  
มีศีล ไดเจโตสมาธิในภายใน และไดการเหน็แจงซ่ึงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดูกรนนัทกะ เม่ือ 
ใดแล ภกิษเุปนผูมีศรัทธา มีศีล ไดเจโตสมาธิในภายใน และไดการเห็นแจงซ่ึงธรรมดวย 
ปญญาอันยิ่ง เม่ือนั้น เธอช่ือวาเปนผูบริบูรณดวยองคนัน้ พระผูมีพระภาคผูสุคต คร้ันตรัส 
ไวยากรณภาษตินี้แลวเสดจ็ลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวหิาร ฯ 
     คร้ังนั้นแล เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็หลีกไปแลวไมนาน ทานพระนนัทกะกลาวกะภกิษ ุ
ท้ังหลายวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย บัดนี้ พระผูมีพระภาคทรงประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธ์ิบริบูรณ 
ส้ินเชิงดวยบท ๔ แลว เสดจ็ลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวหิาร ดวยพระดํารัสวา ดูกรนันทกะ  
ภิกษเุปนผูมีศรัทธา แต ไมมีศีล อยางนี้เธอช่ือวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญ 
องคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราจะพึงเปนผูมีศรัทธาและมีศีล เม่ือใดแล ภิกษ ุ
เปนผูมีศรัทธา และมีศีล เม่ือนั้น เธอช่ือวาเปนผูบริบูรณดวยองคนัน้ ดูกรนันทกะ ภิกษุเปน 
ผูมีศรัทธาและมีศีล แตยังไมไดเจโตสมาธิในภายใน ฯลฯอยางนี้เธอช่ือวายังไมบริบูรณดวยองค 
นั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา อยางไรหนอ เราจะพึงเปนผูมีศรัทธา มีศีล  
ไดเจโตสมาธิในภายในและไดการเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดูกรนันทกะ ภิกษุเปนผูมี 
ศรัทธา มีศีลไดเจโตสมาธิในภายใน และไดการเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง อยางนี้เธอ 
ช่ือวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ฯ 
     ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อานสิงสในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ๕  
ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงธรรม 
อันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอม 
ท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง แกภกิษุท้ังหลาย ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุยอมแสดง  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 291 
ธรรม ... แกภกิษุท้ังหลายดวยประการใดๆ เธอยอมเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของพระศาสดาน้ันๆ 
เปนท่ีเคารพสรรเสริญ ดวยประการน้ันๆ นี้เปนอานิสงสประการท่ี ๑ ในการฟงธรรมตามกาล  
ในการสนทนาธรรมตามกาล ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมแสดงธรรม ... แกภกิษุท้ังหลาย ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษ ุ
ยอมแสดงธรรม ฯลฯ แกภิกษุท้ังหลายดวยประการใดๆ เธอยอมซาบซ้ึงอรรถ และซาบซ้ึงธรรม 
ในธรรมนั้น ดวยประการนั้นๆ นี้เปนอานิสงสประการท่ี ๒ ในการฟงธรรมตามกาล ในการ 
สนทนาธรรมตามกาล ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมแสดงธรรม ... แกภกิษุท้ังหลาย ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษ ุ
ยอมแสดงธรรม ฯลฯ แกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการใดๆเธอยอมแทงตลอดบทแหงอรรถ 
อันลึกซ้ึงในธรรมนั้น เห็นดวยปญญา ดวยประการนั้นๆ นี้เปนอานิสงสประการท่ี ๓ ในการ 
ฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมแสดงธรรม ... แกภกิษุท้ังหลาย ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษ ุ
ยอมแสดงธรรม ฯลฯ แกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการใดๆเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลายยอมสรร 
เสริญดวยประการนั้นๆ ยิ่งข้ึนไปวา ทานผูนี้บรรลุ แลวหรือกําลังบรรลุเปนแน นี้เปนอานิสงส 
ประการท่ี ๔ ในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด 
 ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง แกภกิษุท้ัง 
หลาย ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ภกิษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามใน 
ท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง แก 
ภิกษุท้ังหลายดวยประการใดๆ ในภกิษุเหลานั้น ภิกษุเหลาใดเปนพระเสขะ ยังไมบรรลุอรหัต 
 ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู ภกิษุเหลานั้นฟงธรรมน้ันแลว ยอมปรารภ 
ความเพยีร เพือ่ถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมทํา 
ใหแจง สวนภกิษุเหลาใดเปนพระอรหนัตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  
ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนของตนแลว มีกิเลสเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพส้ินสุดแลว 
 หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษเุหลานัน้ฟงธรรมนั้นแลว ยอมประกอบธรรมเคร่ืองอยูเปนสุข  
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ในปจจุบัน นี้เปนอานิสงสประการท่ี ๕ ในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล  
ดูกรอาวุโสท้ังหลาย อานิสงสในการฟงธรรมตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล ๕ ประการ 
นี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                           พลสูตร 
     [๒๐๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กําลัง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ ปญญา  
๑ กําลัง คือ ความเพียร ๑ กําลัง คือ การงานอันไมมีโทษ ๑ กําลัง คือ การสงเคราะห ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ําลัง คือ ปญญาเปนไฉน ธรรมเหลาใดเปนกุศล นับวาเปนกศุล  
ธรรมเหลาใดเปนอกุศล นับวาเปนอกุศล ธรรมเหลาใดมีโทษ นับวามีโทษ ธรรมเหลาใดไมมีโทษ 
 นับวาไมมีโทษ ธรรมเหลาใดดํานับวาดํา ธรรมเหลาใดขาว นับวาขาว ธรรมเหลาใดไมควรเสพ  
นับวาไมควรเสพ ธรรมเหลาใดควรเสพ นบัวาควรเสพ ธรรมเหลาใดไมสามารถทําความเปนพระ 
อริยะ นับวาไมสามารถทําความเปนอริยะ ธรรมเหลาใดสามารถทําความเปนพระอรยิะ นับวา 
สามารถทําความเปนพระอรยิะ ธรรมเหลานั้นเปนธรรมอันบุคคลเห็นแจง ประพฤตไิดดวยปญญา  
นี้เรียกวากําลัง คือ ปญญา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ําลัง คือ ความเพียรเปนไฉน ธรรมเหลาใดเปนอกุศล นับวาเปน 
อกุศล ธรรมเหลาใดมีโทษ นับวามีโทษ ธรรมเหลาใดดํานับวาดํา ธรรมเหลาใดไมควรเสพ  
นับวาไมควรเสพ ธรรมเหลาใดไมสามารถทําความเปนพระอริยะ นับวาไมสามารถทําความเปน 
พระอริยะ บุคคลยังฉันทะใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อละ 
ธรรมเหลานั้นธรรมเหลาใดเปนกุศล นับวาเปนกุศล ธรรมเหลาใดไมมีโทษ นับวาไมมีโทษ 
ธรรมเหลาใดขาว นับวาขาว ธรรมเหลาใดควรเสพ นับวาควรเสพ ธรรมเหลาใดสามารถทํา 
ความเปนพระอริยะ นับวาสามารถทําความเปนพระอริยะ บุคคลยอมยงัฉันทะใหเกดิ พยายาม 
 ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อไดธรรมเหลานั้น นี้เรียกวากําลัง คือ ความ 
เพียร ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ําลัง คือ การงานอันไมมีโทษเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินยันี้  
เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันหาโทษมิได นี้เรียกวากําลัง คือ การงาน 
อันไมมีโทษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ําลัง คือ การสงเคราะหเปนไฉน สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ คือ  
ทาน ๑ เปยยวชัชะ ๑ อัตถจริยา ๑ สมานัตตตา ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ธรรมทานเลิศกวาทาน 
ท้ังหลาย การแสดงธรรมบอยๆ แกบุคคลผูตองการ ผูเง่ียโสตลงสดับ นี้เลิศกวาการพูดถอยคํา 
อันเปนท่ีรัก การชักชวนคนผูไมมีศรัทธาใหตั้งม่ันดํารงอยูในศรัทธาสัมปทา ชักชวนผูทุศีลให 
ตั้งม่ันดํารงอยูในศีลสัมปทา ชักชวนผูตระหนี่ใหตั้งม่ันดาํรงอยูในจาคสัมปทา ชักชวนผูมีปญญา 
ทรามใหตั้งม่ันดํารงอยูในปญญาสัมปทา นี้เลิศกวาการประพฤติประโยชนท้ังหลาย พระโสดาบัน 
มีตนเสมอกับพระโสดาบัน พระสกทาคามีมีตนเสมอกับพระสกทาคามี พระอนาคามีมีตนเสมอ 
กับพระอนาคามี พระอรหันตมีตนเสมอกับพระอรหันต นี้เลิศกวาความมีตนเสมอท้ังหลาย นี ้
เรียกวากําลัง คือ การสงเคราะห ดกูรภกิษท้ัุงหลาย กําลัง ๔ ประการนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยกําลัง ๔ ประการนี้แล ยอมกาวลวงภัย ๕ 
 ประการ ภยั ๕ ประการเปนไฉน คือ อาชีวิตภยั ๑ อสิโลกภัย ๑ปริสสารัชภัย ๑ มรณภยั  
๑ ทุคติภัย ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกน้ันแลพิจารณาเห็นดังนีว้า เราไมกลัวตอภัย 
อันเนื่องดวยชีวิต ไฉนเราจักกลัวตอภยัอันเนื่องดวยชีวิตเลา เรามีกําลัง ๔ ประการ คือ กําลัง 
ปญญา กําลังความเพยีรกําลังการงานอันไมมีโทษ กําลังการสงเคราะห คนท่ีมีปญญาทรามแล 
 จึงกลัวตอภัยอันเนื่องดวยชีวิต คนเกียจครานจึงกลัวตอภยัอันเนื่องดวยชีวิต คือ กลัวตอภัย 
อันเนื่องดวยชีวิตเพราะการงานทางกาย ทางวาจาและทางใจท่ีมีโทษ คนท่ีไมสงเคราะหใครก็กลัว 
ตอภัยอันเนื่องดวยชีวิต เราไมกลัวตอภยั คือ การติเตียน ฯลฯ เราไมกลัวตอภยัคือการสะทก 
สะทานในบริษัท ... เราไมกลัวตอภัยคือความตาย ... เราไมกลัวตอภัยคือทุคติ ไฉนเราจักกลัว 
ตอภัย คือ ทุคติเลาเพราะเรามีกําลัง ๔ ประการ คือ กําลังปญญา กําลังความเพยีร กําลัง 
การงานอันไมมีโทษ กําลังการสงเคราะห คนท่ีมีปญญาทรามแล จึงกลัวตอภัยคือทุคติคนเกียจ 
ครานแล จึงกลัวตอภัยคือทุคติ คือ กลัวตอภยัคือทุคติเพราะการงานทางกาย ทางวาจา และ 
ทางใจท่ีมีโทษ คนท่ีไมสงเคราะหใคร กก็ลัวภัยคือทุคตดิูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบ 
ดวยกําลัง ๔ ประการนี้แล ยอมกาวลวงภัย ๕ ประการนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕  
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                          เสวนาสูตร 
     [๒๑๐] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภกิษุท้ังหลาย ฯลฯ ทานพระสารีบุตรได 
กลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย แมบุคคลก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี  
แมจีวรก็ควรทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มีไมควรเสพก็มี แมบิณฑบาตก็ควรทราบโดย 
สวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี แมเสนาสนะก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี  
ไมควรเสพก็มีแมคามนิคมกพ็ึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี แมชนบท 
และประเทศกพ็ึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี ฯ 
     ก็คําท่ีเรากลาววา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย แมบุคคลก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพ 
ก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในบุคคล ๒จําพวก พงึรูบุคคลใดวา เม่ือ 
เราเสพบุคคลนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเส่ือม บริขารแหงชีวิตเหลาใดแล คือ  
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร อันเราผูเปนบรรพชิตพึงรวบรวมไว  
บริขารแหงชีวติเหลานั้นยอมเกิดข้ึนไดโดยยาก และเราออกบวชเปนบรรพชิตเพื่อประโยชนแหง 
ความเปนสมณะใด ประโยชนแหงความเปนสมณะของเรานั้น ยอมไมถึงความบริบูรณดวยภาวนา 
 ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลนั้นรูในกลางคืน ก็ไมตองลาพึงหลีกไปเสียในกลางคืน หรือรูใน 
กลางวัน กไ็มตองลา พึงหลีกไปเสียในกลางวัน ไมพึงติดตามบุคคลนั้น พึงรูบุคคลใดวา  
เม่ือเราเสพบุคคลผูนี้ อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ก็แลบริขารแหงชีวิตเหลาใด  
คือ จีวรบิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร อันเราผูเปนบรรพชิตพึงรวบรวมไว  
บริขารแหงชีวติเหลานั้นยอมเกิดข้ึนโดยไมยาก และเราออกบวชเปนบรรพชิต เพื่อประโยชน 
แหงความเปนสมณะใด ประโยชนแหงความเปนสมณะของเราน้ัน ยอมถึงความบริบูรณดวย 
ภาวนา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลนั้นรูแลวพึงติดตามไปจนตลอดชีวิต ไมพึงหลีกเล่ียงไป 
เสีย พึงรูบุคคลใดวา เม่ือเราเสพบุคคลนี้ อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ และ 
บริขารแหงชีวติเหลาใดคือ จวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร อันเรา 
ผูเปนบรรพชิตพึงรวบรวมไว บริขารแหงชีวิตเหลานัน้ ยอมเกิดข้ึนโดยไมยาก และเราออกบวช 
เปนบรรพชิตเพื่อประโยชนแหงความเปนสมณะใด ประโยชนแหงความเปนสมณะของเราน้ัน 
 ยอมถึงความบริบูรณดวยภาวนา ดกูรอาวโุสท้ังหลาย บุคคลนั้นแมถูกขับไลก็พึงติดตามบุคคลนั้น  
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ไปจนตลอดชีวิต ไมพึงหลีกเล่ียงไปเสีย คําท่ีเรากลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย แมบุคคลก็พึง 
ทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพก็มีไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็คําท่ีเรากลาววา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย แมจวีรก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพกมี็  
ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในจวีร ๒ อยาง พึงรูจีวรใดวา เม่ือเราเสพจวีร 
นี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเส่ือม จีวรเหน็ปานนี้ไมควรเสพ พึงรูจีวรใดวา เม่ือ 
เราเสพจีวรนี้ อกุศลธรรมยอมเส่ือมกุศลธรรมยอมเจริญ จวีรเห็นปานนีค้วรเสพ คําท่ีเรา 
กลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลายแมจีวรก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพกมี็ ไมควรเสพก็มี  
เราอาศัยขอนีก้ลาวแลว ฯ 
     ก็คําท่ีเรากลาววา แมบิณฑบาตก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพกมี็ไมควรเสพกมี็  
นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในบิณฑบาต ๒ อยางนี้ พึงรูบิณฑบาตใดวา เม่ือเราเสพบิณฑบาต 
นี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเส่ือม บิณฑบาตเห็นปานนี้ ไมควรเสพ พึงรูบิณฑบาต 
ใดวา เม่ือเราเสพบิณฑบาตนี้ อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ บิณฑบาตเห็นปานนี ้
ควรเสพ คําท่ีเรากลาววา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย แมบิณฑบาตก็พึงทราบโดยสวน ๒คือ ควรเสพ 
ก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็คําท่ีเรากลาววา แมเสนาสนะก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพกมี็ ไมควรเสพก็มี  
นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในเสนาสนะ ๒ อยางนัน้ พงึรูเสนาสนะใดวา เม่ือเราเสพ 
เสนาสนะน้ี อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเส่ือม เสนาสนะเห็นปานนี้ไมควรเสพ พึงรู 
เสนาสนะใดวา เม่ือเราเสพเสนาสนะนี้ อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ เสนาสนะ 
เห็นปานนี้ควรเสพ คําท่ีเรากลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย แมเสนาสนะก็พึงทราบโดยสวน ๒  
คือ ควรเสพกมี็ ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็คําท่ีเรากลาววา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย แมคามนิคมกพ็ึงทราบโดยสวน ๒ คือ ควรเสพ 
ก็มี ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในคามนิคม ๒ อยางนั้น พึงรูคามนคิมใดวา  
เม่ือเราเสพคามนิคมนี้ อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเส่ือม คามนิคมเห็นปานนี้ไมควร 
เสพ พึงรูคามนิคมใดวาเม่ือเราเสพคามนิคมนี้ อกุศลธรรมยอมเส่ือม กศุลธรรมยอมเจริญ  
คามนิคมเห็นปานนี้ควรเสพ คําท่ีเรากลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย แมคามนิคมก็พึงทราบโดย 
สวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นัน้เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ  
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     ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย แมชนบทและประเทศพึงทราบโดยสวน ๒ 
 คือ ควรเสพกมี็ ไมควรเสพก็มี นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลวในชนบทและประเทศ ๒  
อยางนั้น พึงรูชนบทและประเทศใดวา เม่ือเราเสพชนบทและประเทศน้ี อกุศลธรรมยอมเจริญ 
 กุศลธรรมยอมเส่ือม ชนบทและประเทศเห็นปานนี้ไมควรเสพ พึงรูชนบทและประเทศใดวา 
 เม่ือเราเสพชนบทและประเทศนี้ อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ชนบทและประเทศ 
เห็นปานนี้ควรเสพ คําท่ีเรากลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย แมชนบทและประเทศก็พึงทราบโดย 
สวน ๒ คือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี นัน้เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                          สุตวาสูตร 
     [๒๑๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห  
คร้ังนั้นแล สุตวาปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค 
 คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญสมัยหนึ่งขาพระองคและพระผูมีพระภาคอยูท่ีเมือง 
คิริพชะ ใกลกรุงราชคฤหนี่แหละณ ท่ีนั้นแล ขาพระองคไดสดับรับฟงเฉพาะพระพักตรผูมี 
พระภาควา ดกูรสุตวะภิกษใุดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จ 
แลว ปลงภาระแลวมีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ มีกิเลสเคร่ืองผูกสัตวไวในภพ 
ส้ินรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษนุั้นไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๕ ประการ  
คือ ภิกษุผูขีณาสพไมควรแกลงฆาสัตว ๑ ไมควรถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมใหอันเปนสวนแหง 
ความเปนขโมย ๑ ไมควรเสพเมถุนธรรม ๑ ไมควรกลาวเท็จท้ังรู ๑ ไมควรทําการส่ังสมบริโภค 
กามคุณเหมือนเปนคฤหัสถในกาลกอน ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ คํานี้ขาพระองคฟงมาดีแลว 
 รับมาดีแลว ใสใจไวดีแลว ทรงจําไวดแีลว แลหรือ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา จริงละ คํานี้ทานสดับมาดีแลว รับเอามาดีแลวใสใจไวดแีลว  
ทรงจําไวดแีลว ดูกรสุตวะ คร้ังกอนและบัดนี้ เรากก็ลาวอยางนี้วา ภิกษุใดเปนอหันตขีณาสพ 
 อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลวปลงภาระแลว มีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดย  
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ลําดับ มีกิเลสเคร่ืองประกอบ สัตวไวในภพส้ินรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษนุั้น 
เปนผูไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการ คือภกิษผูุขีณาสพไมควรแกลงฆาสัตว ๑ ไม 
ควรถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมใหอันเปนสวนแหงความเปนขโมย ๑ ไมควรเสพเมถุนธรรม ๑  
ไมควรกลาวเท็จท้ังรู ๑ ไมควรทําการส่ังสมบริโภคกามคุณเหมือนคฤหัสถในกาลกอน ๑ ไมควร 
ลุอํานาจฉันทาคติ ๑ ไมควรลุอํานาจโทสาคติ ๑ไมควรลุอํานาจโมหาคต ิ๑ ไมควรลุอํานาจ 
ภยาคติ ๑ ดูกรสุตวะ คร้ังกอนและบัดนี้เราก็กลาวอยางนีว้า ภกิษุใดเปนพระอรหนัตขีณาสพ  
อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว มีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลว 
โดยลําดับมีกิเลสเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพส้ินรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ 
ภิกษนุั้นเปนผูไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการนี ้ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                           สัชฌสูตร 
     [๒๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏใกลพระนครราชคฤห  
คร้ังนั้นแล สัชฌปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค 
 คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ขาพระองคและพระผูมีพระภาค 
อยูท่ีเมืองคิริพชะ ใกลกรุงราชคฤหนี้แหละ ณ ท่ีนั้นแล ขาพระองคไดสดับรับฟงเฉพาะพระพักตร 
ของพระผูมีพระภาควา ดูกรสัชฌะ ภิกษุผูเปนพระอรหนัตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยทํากิจท่ีควร 
ทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว มีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับมีกิเลสเคร่ืองประกอบ 
สัตวไวในภพส้ินรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบภิกษนุั้นเปนผูไมควรเพื่อประพฤติลวง 
ฐานะ ๕ ประการ คือ ภิกษุผูขีณาสพไมควรแกลงฆาสัตว ๑ ไมควรถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมให 
อันเปนสวนแหงความเปนขโมย ๑ ไมควรเสพเมถุนธรรม ๑ ไมควรกลาวเท็จท้ังรู ๑ ไมควร 
ทําการส่ังสมบริโภคกามคุณเหมือนเปนคฤหัสถในกาลกอน ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ คํานี้ 
ขาพระองคฟงมาดีแลว รับมาดีแลว ใสใจไวดีแลว ทรงจําไวดแีลวแลหรือ ฯ  
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา จริงละ คํานี้ทานฟงมาดีแลว รับมาดีแลว ใสใจไวดีแลว  
ทรงจําไวดแีลว คร้ังกอนและบัดนี้ เราก็กลาวอยางนีว้า ภกิษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ  
อยูพรหมจรรย ... หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษนุั้นเปนผูท่ีไมควรเพือ่ประพฤติลวงฐานะ  
๙ ประการ คือ ภิกษุผูขีณาสพไมควรแกลงฆาสัตว ฯลฯ ไมควรกลาวคืนพระพุทธเจา ไมควร 
กลาวคืนพระธรรม ไมควรกลาวคืนพระสงฆ ไมควรกลาวคืนสิกขา ดกูรสัชฌะ คร้ังกอนและ 
บัดนี้เรากก็ลาวอยางนีว้า ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทํา 
เสร็จแลว ปลงภาระแลวมีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ มีกิเลสเคร่ืองประกอบสัตว 
ไวในภพส้ินรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพื่อประพฤติลวงฐานะ 
 ๙ ประการนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                          ปุคคลสูตร 
     [๒๑๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๙ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๙ จําพวกเปนไฉน  
คือ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหนัต ๑พระอนาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติ 
เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ๑ พระสกทาคามี ๑ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงสกทา 
คามิผล ๑ พระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ๑ ปุถุชน ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๙จําพวกเหลานีแ้ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                         อาหุเนยยสูตร 
     [๒๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๙ จําพวกนี้ เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของ 
ตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  
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 ๙ จําพวกเปนไฉน คือ พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อความเปนพระอรหันต ๑ พระอนาคามี ๑  
ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ๑ พระสกทาคามี ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจง 
ซ่ึงสกทาคามิผล ๑ พระโสดาบัน ๑ ทานผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ๑โคตรภู 
บุคคล ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๙ จําพวกเหลานีแ้ล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญ 
ของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบสัมโพธวรรคท่ี ๑ 
                         _______ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. สัมโพธิสูตร                 ๒. นิสสยสูตร  
๓. เมฆิยสูตร                 ๔. นนัทกสูตร 
๕. พลสูตร                         ๖. เสวนาสูตร 
         ๗. สุตวาสูตร                 ๘. สัชฌสูตร  
๙. ปุคคลสูตร                        ๑๐. อาหุเนยยสูตร ฯ 
                         _______  
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                        สีหนาทวรรคท่ี ๒ 
                           วุฏฐิสูตร 
     [๒๑๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถีแลว ขาพระองคปรารถนาจะหลีก 
จาริกไปในชนบทพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร เธอจงสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด  
ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลว 
หลีกไป ฯ 
     คร้ังนั้นแล เม่ือทานพระสารีบุตรหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระสารีบุตรกระทบขาพระองคแลว ไมขอโทษ หลีก 
จาริกไป ลําดบันั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุรูปหนึ่งวา ดกูรภกิษุ เธอจงมานี่ จงไปเรียก 
สารีบุตรตามคําของเราวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร พระศาสดารับส่ังใหหาทาน ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมี 
พระภาคแลวเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู แลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโส 
สารีบุตร พระศาสดารับส่ังใหหาทาน ทานพระสารีบุตรรับคําของภิกษนุั้นแลว ก็สมัยนั้นแล  
ทานพระมหาโมคคัลลานะและทานพระอานนท ถือลูกดานเท่ียวประกาศไปตามวิหารวา ทานผูมี 
อายุท้ังหลาย จงรีบออกเถิดๆ บัดนี้ทานพระสารีบุตรจะบันลือสีหนาทเฉพาะพระพักตรพระผูมี 
พระภาค ฯ 
     คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง  
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร 
 เพื่อนพรหมจรรยรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้ กลาวหาเธอวาขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระสารีบุตร 
กระทบขาพระองคแลว ไมขอโทษหลีกจาริกไปแลว ฯ  
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     ส. ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย ภกิษุนัน้ 
กระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้ ไมขอโทษแลว พึงหลีกจาริกไปเปนแน  
ขาแตพระองคผูเจริญ ชนท้ังหลายท้ิงของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง  
น้ําหนองบาง โลหิตบางลงบนแผนดนิ แผนดินกไ็มอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวยส่ิงนั้น  
แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนัน้เหมือนกันแล มีใจเสมอดวยแผนดนิอันไพบูลย กวางใหญ  
ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติอันภกิษุใด 
ไมเขาไปต้ังไวแลวในกายภิกษุนั้น กระทบเพื่อนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวนิัยนีแ้ลว 
ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ ชนท้ังหลายยอมลางของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง คูถบาง  
มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ลงในน้ํา น้าํก็ไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวย 
ส่ิงนั้น แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอดวยน้ําอันไพบูลยกวางใหญ 
 ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษใุด 
ไมเขาไปต้ังไวแลวในกายภิกษุนั้นกระทบเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวนิัยนีแ้ลว ไม 
ขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ ไฟยอมเผาของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง  
น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ไฟยอมไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวยส่ิงนั้น แมฉันใด  
ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกนัแล มีใจเสมอดวยไฟอันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร 
 ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย  
ภิกษนุั้นกระทบเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไป 
เปนแน ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ ลมยอมพัดซ่ึงของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง  
น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ลมยอมไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวยส่ิงนั้น แมฉันใด  
ขาพระองคก็เหมือนกนัฉันนั้นแล มีใจเสมอดวยลมอันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ  
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยูขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภกิษุใดไมเขาไปต้ังไว  
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แลวในกาย ภกิษุนั้นกระทบเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวนิัยนีแ้ลว ไมขอโทษ  
พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ ผาสําหรับเช็ดธุลี ยอมชําระของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง  
คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง โลหิตบาง ผาเช็ดธุลียอมไมอึดอัดระอาหรือ 
เกลียดชังดวยส่ิงนั้น แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอดวยผาสําหรับ 
เช็ดธุลีอันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองค 
ผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษใุดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย ภิกษนุั้นกระทบเพ่ือนพรหมจรรย 
รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนีแ้ลว ไมขอโทษ พึงหลีกไปเปนแน ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ กุมารหรือกุมาริกาของคนจัณฑาลถือตะกลา นุงผาเกาๆ เขาไป 
ยังบานหรือนคิม ยอมต้ังจิตนอบนอมเขาไป แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกนัแล  
มีใจเสมอดวยกุมารหรือกุมาริกาของคนจัณฑาล อันไพบูลยกวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร  
ไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตพระองคผูเจริญกายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย 
 ภิกษนุั้นกระทบเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไป 
เปนแน ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ โคเขาขาด สงบเสง่ียม ไดรับฝกดีแลว ศึกษาดีแลว เดินไป 
ตามถนนหนทาง ตามตรอกเล็กซอกนอย กไ็มเอาเทาหรือเขากระทบอะไรๆ แมฉันใด ขาพระองค 
ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอดวยโคเขาขาด อันไพบูลย กวางใหญ ไมมีประมาณ ไมมีเวร  
ไมมีความเบียดเบียนอยูขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย 
 ภิกษนุั้นกระทบเพ่ือนพรหมจรรยรูปหนึ่งในพระธรรมวนิัยนีแ้ลว ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไป 
เปนแน ฯ 
     ขาแตพระองคผูเจริญ สตรีหรือบุรุษรุนหนุมสาว เปนคนชอบประดับตบแตง พึงอึดอัด 
ระอาเกลียดชังดวยซากศพงู หรือซากศพสุนัขท่ีเขาผูกไวท่ีคอแมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้น 
เหมือนกนัแล ยอมอึดอัดระอาและเกลียดชังดวยกายอันเปอยเนานี้ ขาแตพระองคผูเจริญ  
กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย ภกิษุนัน้กระทบเพ่ือนพรหมจรรยรูปหนึ่ง 
ในพระธรรมวนิัยนีแ้ลว ไมขอโทษ พึงหลีกจาริกไปเปนแน ฯ  
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     ขาแตพระองคผูเจริญ คนประคองภาชนะมันขน มีรูทะลุเปนชองเล็ก ชองใหญ ไหลเขา 
ไหลออกอยู แมฉันใด ขาพระองคก็ฉันนัน้เหมือนกนัแลยอมบริหารกายนี้มีรูทะลุเปนชองเล็ก 
ชองใหญ ไหลเขาไหลออกอยู ขาแตพระองคผูเจริญ กายคตาสติ อันภิกษุใดไมเขาไปตั้งไวแลว 
ในกาย ภกิษุนัน้กระทบเพ่ือนพรหมจรรยรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ  
พึงหลีกไปเปนแน ฯ 
     ลําดับนั้นแล ภิกษุรูปน้ันลุกจากอาสนะ กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง หมอบลง 
แทบพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แลวกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ โทษไดครอบงําขาพระองคผูเปนคนพาลเปนคนหลง เปนคนไมฉลาดอยางไร ท่ีขาพระองค 
ไดกลาวตูทานพระสารีบุตรดวยคําอันไมมี เปลา เท็จ ไมเปนจริง ขอพระผูมีพระภาคทรงโปรด 
รับโทษของขาพระองคนั้น โดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไปเถิด พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุ โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล คนหลง ไมฉลาดอยางไรที่เธอไดกลาวตู 
สารีบุตรดวยคําอันไมมี เปลา เท็จ ไมเปนจริง แตเพราะเธอเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว  
กระทําคืนตามธรรม เรายอมรับโทษของเธอนั้นดูกรภิกษ ุขอท่ีภิกษุเห็นโทษโดยความเปนโทษ 
แลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป นี้เปนความเจริญในวินยัของพระอริยเจา ลําดับนั้น  
พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร เธอจงอดโทษตอโมฆบุรุษผูนี้ มิฉะนั้น  
เพราะโทษนัน้นั่นแล ศีรษะของโมฆบุรุษนี้จักแตก ๗ เส่ียง ฯ 
     ส. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมอดโทษตอทานผูมีอายุนั้น  ถาผูมีอายุนั้น  
กลาวกะขาพระองคอยางนีว้า ขอทานผูมีอายุนั้นจงอดโทษแกขาพเจาดวย ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                        สอุปาทิเสสสูตร 
     [๒๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ฯ  
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     คร้ังนั้นแล เวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตและจีวรเขาไปบิณฑบาตยัง 
พระนครสาวตัถี ทานพระสารีบุตรมีความคิดดังนีว้า การเท่ียวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี 
ยังเชาเกนิไป ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปยังอารามของอัญญเดียรถียปริพาชกกอนเถิด ลําดบันั้น  
ทานพระสารีบุตรไดเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดยีรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญ 
เดียรถียปริพาชกเหลานั้นคร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่งก็สมัยนั้น อัญญเดยีรถียปริพาชกเหลานั้นกําลังนั่งประชุมสนทนากันในระหวางวา 
ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ผูใดผูหนึ่งท่ียังเปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ ผูนัน้ลวนไมพนจากนรก 
 ไมพนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ไมพนจากเปรตวิสัย ไมพนจากอบาย ทุคติ และวนิิบาต ฯ 
     คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไมยินดไีมคัดคานถอยคําท่ีอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นกลาว  
คร้ันแลวลุกจากอาสนะหลีกไปดวยคิดวา เราจักรูท่ัวถึงเนื้อความแหงภาษิตนีใ้นสํานักพระผูมี 
พระภาค ลําดบันั้น ทานพระสารีบุตรเท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวตัถี กลับจากบิณฑบาต  
ภายหลังภัต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา 
 ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ขาพระองคไดมีความคิด 
อยางนี้วา การเท่ียวบณิฑบาตในพระนครสาวัตถี ยังเชาเกนิไป ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปยงัอาราม 
ของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกกอนเถิด ลําดับนั้น ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย 
ปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง 
กันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนั้นแล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานัน้กาํลัง 
นั่งประชุมสนทนากันอยูในระหวางวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ผูใดผูหนึ่งท่ียังเปนสอุปาทิเสสะ  
กระทํากาละผูนั้นลวนไมพนจากนรก ไมพนจากกาํเนิดสัตวดิรัจฉาน ไมพนจากเปรตวิสัย ไมพน 
จากอบาย ทุคติ และวนิิบาต ขาพระองคไมยินดีไมคัดคานถอยคําท่ีพวกอัญญเดียรถียปริพาชก 
เหลานั้นกลาวแลว คร้ันแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยคิดวา เราจักรูท่ัวถึงเนื้อความแหงภาษิตนี ้
ในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร อัญญเดียรถียปริพาชกบางพวกโงเขลา ไมฉลาด  
อยางไรจักรูผูท่ีเปนสอุปาทิเสสะวา เปนสอุปาทิเสสะ หรือจักรูผูท่ีเปนอนุปาทิเสสะวา เปน  
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อนุปาทิเสสะ ดูกรสารีบุตร บุคคล ๙ จําพวกน้ีท่ีเปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ พนจากนรก 
 พนจากกําเนดิสัตวดิรัจฉานพนจากเปรตวสัิย พนจากอบาย ทุคติ และวนิิบาต ๙ จําพวก 
เปนไฉน ฯ 
     ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ในสมาธิ กระทํา 
พอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนอันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป  
ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๑ ผูเปนสอุปาทิเสสะ กระทํากาละ พนจากนรก พนจากกําเนิด 
สัตวดิรัจฉาน พนจากเปรตวสัิย พนจากอบาย ทุคติ และวนิิบาต ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลในสมาธิ กระทํา 
พอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนอุปหจัจปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป  
ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๒ ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลในสมาธิ กระทํา 
พอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนอสังขารปรินิพพาย ีเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป  
ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๓ ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลในสมาธิ กระทํา 
พอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนสสังขารปรินิพพาย ีเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป  
ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๔ ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลในสมาธิ กระทํา 
พอประมาณในปญญา บุคคลนั้นเปนอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป 
 ดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๕ ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลกระทําพอ 
ประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลนั้นเปนสกทาคามี เพราะสังโยชน๓ ส้ินไป เพราะราคะ 
 โทสะ และโมหะเบาบาง กลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียวจะทําท่ีสุดแหงทุกขได ดกูรสารีบุตร  
นี้บุคคลจําพวกท่ี ๖ ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล  กระทําพอ 
ประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลนั้นเปนเอกพีชี เพราะสังโยชนส้ินไป บังเกิดยังภพ 
มนุษยนี้คร้ังเดยีว จะทําท่ีสุดแหงทุกขได ดกูรสารีบุตรนี้บุคคลจําพวกท่ี ๗ ... ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล  กระทําพอ 
ประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลนั้นเปนโกลังโกละ เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป ทองเท่ียว 
อยู ๒-๓ ตระกูล แลวจะทําท่ีสุดแหงทุกขไดดูกรสารีบุตร นี้บุคคลจําพวกท่ี ๘ ... ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล  กระทําพอ 
ประมาณในสมาธิ ในปญญา บุคคลนั้นเปนสัตตักขัตตุปรมโสดาเพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป  
ทองเท่ียวอยูยงัเทวดาและมนุษย ๗ คร้ังเปนอยางยิ่งแลวจะทําท่ีสุดแหงทุกขได ดกูรสารีบุตร 
 นี้บุคคลจําพวกท่ี ๙ ผูเปนสอุปาทิเสสะกระทํากาละ พนจากนรก พนจากกําเนดิสัตวดิรัจฉาน  
พนจากเปรตวสัิยพนจากอบาย ทุคติ และวนิิบาต ดูกรสารีบุตร อัญญเดียรถียปริพาชก 
บางพวกโงเขลา ไมฉลาด อยางไรจักรูบุคคลผูเปนสอุปาทิเสสะวา เปนสอุปาทิเสสะหรือจักรู 
บุคคลผูเปนอนุปาทิเสสะวา เปนอนุปาทิเสสะ ดูกรสารีบุตร บุคคล๙ จําพวกน้ีแล เปน 
สอุปาทิเสสะ กระทํากาละ พนจากนรก พนจากกาํเนิดสัตวดิรัจฉาน พนจากเปรตวิสัย พน 
จากอบาย ทุคติและวนิิบาต ฯ 
     ดูกรสารีบุตร ธรรมปริยายนี้ ยังไมแจมแจงแกภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก  อุบาสิกากอน  
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูฟงธรรมปริยายท่ีเรากลาวดวยความอธิบายปญหานี้แลว อยาถึงความ 
ประมาท ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                          โกฏฐิตสูตร 
     [๒๑๗] คร้ังนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะเขาไปหาทานพระสารีบุตร ถึงท่ีอยู ไดปราศรัย 
กับทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลว ไดถามทานพระสารีบุตรวาดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยใน 
พระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดท่ีใหผลในปจจุบัน ขอกรรมนั้นจงใหผลใน 
สัมปรายภพแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ 
     ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ  
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     ม. ดูกรอาวโุสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ 
ประโยชนนีว้า กรรมใดท่ีใหผลในสัมปรายภพ ขอกรรมนัน้จงใหผลในปจจุบันแกเรา ดังนี้  
ไดหรือหนอ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ 
     ม. ดูกรอาวโุสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ 
ประโยชนนีว้า กรรมใดใหผลเปนสุข ขอกรรมนั้นจงใหผลเปนทุกขแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ 
     ม. ดูกรอาวโุสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ 
ประโยชนนีว้า กรรมใดใหผลเปนทุกข ขอกรรมนั้นจงใหผลเปนสุขแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ 
     ม. ดูกรอาวโุสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพ่ือประโยชน 
นี้วา กรรมใดใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้นจงไมใหผลเสร็จแลวแกเรา ดงันี้ ไดหรือหนอ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ 
     ม. ดูกรอาวโุสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ 
ประโยชนนีว้า กรรมใดยังไมใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้นจงใหผลเสร็จแลวแกเรา ดังนี้ ได 
หรือหนอ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ 
     ม. ดูกรอาวโุสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชน 
นี้วา กรรมใดใหผลมาก ขอกรรมนั้นจงใหผลนอยแกเราดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ 
     ม. ดูกรอาวโุสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ 
ประโยชนนีว้า กรรมใดใหผลนอย ขอกรรมอันนั้นจงใหผลมากแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ 
     ม. ดูกรอาวโุสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ 
ประโยชนนีว้า กรรมใดยังใหผล ขอกรรมนั้นจงไมใหผลแกเราดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ  
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     ม. ดูกรอาวโุสสารีบุตร ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ 
ประโยชนนีว้า กรรมใดไมใหผล ขอกรรมนั้นจงใหผลแกเราดังนี้ ไดหรือหนอ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ฯ 
     ม. ดูกรอาวโุสสารีบุตร เม่ือเราถามทานวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤต ิ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนีว้า กรรมใดใหผลในปจจุบัน ขอกรรมนั้นจงให 
ผลในสัมปรายภพแกเรา ดังนี ้ไดหรือหนอทานตอบวา ดกูรอาวุโสไมใชอยางนี้ เม่ือเรา 
ถามวา ดูกรอาวุโสสารีบุตรก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชน 
นี้วา กรรมใดใหผลในสัมปรายภพ ขอกรรมน้ันจงใหผลในปจจุบันแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ 
ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ เม่ือเราถามวา บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผู 
มีพระภาค เพือ่ประโยชนนีว้า กรรมใดใหผลเปนสุขขอกรรมนั้นจงใหผลเปนทุกขแกเรา ดังน้ี  
ไดหรือหนอ ทานตอบวา ดกูรอาวุโสไมใชอยางนี้ เม่ือเราถามวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคล 
อยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลเปนทุกข ขอกรรม 
นั้นจงใหผลเปนสุขแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ เม่ือเรา 
ถามวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี ้
วา กรรมใดใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้นจงไมใหผลเสร็จแลวแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทาน 
ก็ตอบวา ดกูรอาวุโสไมใชอยางนี้ เม่ือเราถามวา ดูกรอาวโุสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติ 
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนีว้า กรรมใดไมใหผลเสร็จแลว ขอกรรมนั้นจงให 
ผลเสร็จแลวแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ เม่ือเราถามวา 
 ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนี้วา กรรม 
ใดใหผลมาก ขอกรรมนั้นจงใหผลนอยแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส  
ไมใชอยางนี้เม่ือเราถามวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค 
 เพื่อประโยชนนี้วา กรรมใดใหผลนอย ขอกรรมนั้นจงใหผลมากแกเราดังนี้ ไดหรือหนอ  
ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ เม่ือเราถามวาดูกรอาวุโสสารีบุตร บุคคลอยูประพฤติ 
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนีว้า กรรมใดยังใหผล ขอกรรมนั้นจงไมใหผล 
แกเรา ดังน้ีไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ เม่ือเราถามวา ดูกรอาวุโส 
สารีบุตร บุคคลอยูประพฤตพิรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชนนีว้า กรรมใดไมใหผล   
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ขอกรรมนั้นจงใหผลแกเรา ดังนี้ ไดหรือหนอ ทานก็ตอบวา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนี้ ดูกร 
อาวุโส ก็เม่ือเปนเชนนัน้ บุคคลจะอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อประโยชน 
อะไร ฯ 
     ส. ดูกรอาวโุส ส่ิงใดแล ท่ียังไมรู ไมเห็น ไมบรรลุ ไมกระทําใหแจง ไมตรัสรู  
บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อรูเพื่อเห็น เพื่อบรรลุ เพื่อกระทําใหแจง  
เพื่อตรัสรูส่ิงนั้น ดูกรอาวุโส ส่ิงท่ียังไมรู ไมเห็น ไมบรรลุ ไมกระทําใหแจง ไมตรัสรูวา  
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย 
ในพระผูมีพระภาค เพื่อรู เพือ่เห็น เพื่อบรรลุ เพื่อกระทําใหแจง เพื่อตรัสรูส่ิงนั้น ดูกรอาวุโส 
 ส่ิงนี้แลท่ียังไมรู ไมเห็น ไมบรรลุ ไมกระทําใหแจง ไมตรัสรูบุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย 
ในพระผูมีพระภาค เพื่อรู เพือ่เห็น เพื่อบรรลุเพื่อกระทําใหแจง เพื่อตรัสรู ส่ิงนั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                          สมิทธิสูตร 
     [๒๑๘] คร้ังนั้นแล ทานพระสมิทธิเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู อภวิาทแลว นั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระสมิทธิวา ดูกรทานสมิทธิ วิตกอันเปน 
ความดําริของบุรุษ มีอะไรเปนอารมณเกดิข้ึนทานพระสมิทธิตอบวา วิตกอันเปนความดําริ 
ของบุรุษ มีนามรูปเปนอารมณเกดิข้ึนทานผูเจริญ ฯ 
     ส. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น ยอมถึงความตางกันในอะไร ฯ 
     ส. ในธาตุท้ังหลาย ทานผูเจริญ 
     สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนสมุทัย ฯ 
     ส. มีผัสสะเปนสมุทัย ทานผูเจริญ ฯ 
     สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนท่ีประชุมลง ฯ 
     ส. มีเวทนาเปนท่ีประชุมลง ทานผูเจริญ ฯ 
     สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนประมุข ฯ  
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     ส. มีสมาธิเปนประมุข ทานผูเจริญ ฯ 
     สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนใหญ ฯ 
     ส. มีสติเปนใหญ ทานผูเจริญ ฯ 
     สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนยิ่ง ฯ 
     ส. มีปญญาเปนยิ่ง ทานผูเจริญ ฯ 
     สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนแกน ฯ 
     ส. มีวิมุตติเปนแกน ทานผูเจริญ ฯ 
     สา. ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนท่ีหยั่งลง ฯ 
     ส. มีอมตะเปนท่ีหยั่งลง ทานผูเจริญ ฯ 
     สา. ดูกรทานสมิทธิ เม่ือเราถามทานวา ดกูรทานสมิทธิ วิตกอันเปนความดําริของบุรุษ  
มีอะไรเปนอารมณเกิดข้ึน ทานตอบวา มีนามรูปเปนอารมณทานผูเจริญ เม่ือเราถามวา ดูกรทาน 
สมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้นถึงความตางกันในอะไร ทานตอบวา ในธาตุท้ังหลาย ทาน 
ผูเจริญ เม่ือเราถามวาดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนสมุทัย ทาน 
ตอบวามีผัสสะเปนสมุทัย ทานผูเจริญ เม่ือเราถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วติกอันเปน ความ 
ดํารินั้น มีอะไรเปนท่ีประชุมลง ทานตอบวา มีเวทนาเปนท่ีประชุมลงทานผูเจริญ เม่ือเรา 
ถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น มีอะไรเปนประมุข ทานตอบวา มีสมาธิ 
เปนประมุข ทานผูเจริญ เม่ือเราถามวาดูกรทานสมิทธิ ก็วติกอันเปนความดํารินั้น มีอะไร 
เปนใหญ ทานตอบวา มีสติเปนใหญ ทานผูเจริญ เม่ือเราถามวา ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอัน 
เปนความดํารินั้นมีอะไรเปนยิ่ง ทานตอบวา มีปญญาเปนยิ่ง ทานผูเจริญ เม่ือเราถามวา  
ดูกรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินัน้ มีอะไรเปนแกน ทานตอบวา มีวิมุตติเปนแกน  
ทานผูเจริญ เม่ือเราถามวา ดกูรทานสมิทธิ ก็วิตกอันเปนความดํารินั้นมีอะไรเปนท่ีหยัง่ลง  
ทานตอบวา มีอมตะเปนท่ีหยั่งลงทานตอบวา มีอมตะเปนท่ีหยั่งลง ทานผูเจริญ ดูกรทาน 
พระสมิทธิ ดีละ ดีละ เปนการดีแลว ทานอันเราถามปญหาก็แกได แตทานอยาทะนงตน  
ดวยการแกปญหานั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔  
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                           คัณฑสูตร 
     [๒๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนฝท่ีเกิดขึ้นหลายป ฝนั้นพึงมีปากแผล ๙ แหง 
 มีปากแผลท่ียงัไมแตก ๙ แหง ส่ิงใดส่ิงหนึง่จะพึงไหลออกจากปากแผลนั้น ส่ิงนั้นเปนของ 
ไมสะอาด มีกล่ินเหม็น นาเกลียดท้ังนัน้ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งพึงไหลเขา ส่ิงนัน้เปนของไมสะอาด  
มีกล่ินเหม็น นาเกลียดท้ังนั้นฉันใด คําวาฝนี้แล เปนช่ือของกายอันประกอบดวยมหาภูต 
รูป ๔ นี้ มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด เจริญข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด มีความไมเท่ียง ตอง 
ลูบไลนวดฟนมีความกระจัดกระจายเปนธรรมดา กายน้ันมีปากแผล ๙ แหง มีปากแผลท่ียัง 
ไมแตก ๙ แหง ส่ิงใดส่ิงหนึ่งยอมไหลออกจากปากแผลนั้น ส่ิงนั้นเปนของไมสะอาดมีกล่ินเหม็น 
 นาเกลียดท้ังนัน้ ส่ิงใดส่ิงหนึง่ยอมไหลเขา ส่ิงนั้นเปนของไมสะอาด มีกล่ินเหม็น นาเกลียด 
ท้ังนั้น ฉันนัน้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายจงเบ่ือหนายในกายน้ี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                          สัญญาสูตร 
     [๒๒๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๙ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมาก 
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ๙ ประการเปนไฉน 
 คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจ 
สัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๙ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก  
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖  
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                           กุลสูตร 
     [๒๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตระกูลประกอบดวยองค ๙ ประการ ภกิษุยังไมเขาไปก็ 
ไมควรเขาไป หรือเขาไปแลวก็ไมควรนั่ง องค ๙ ประการเปนไฉนคือ ไมตอนรับดวยความ 
พอใจ ๑ ไมไหวดวยความพอใจ ๑ ไมใหอาสนะดวยความพอใจ ๑ ปดบังของท่ีมีอยู ๑ ของ 
มีมากใหนอย ๑ มีของประณตีก็ใหของเลว ๑ ใหดวยความไมเคารพ ไมใหดวยความเคารพ ๑ 
 ไมนั่งใกลเพื่อฟงธรรม ๑ ไมยินดภีาษิตของภิกษนุั้น ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตระกูลประกอบดวย 
องค ๙ ประการนี้แล ภิกษุยังไมเขาไปกไ็มควรเขาไป หรือเขาไปแลวกไ็มควรนั่ง ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตระกลูประกอบดวยองค ๙ ประการ ภิกษยุังไมเขาไปก็ควรเขาไป  
หรือเขาไปแลวควรนั่ง องค ๙ ประการเปนไฉน คือ ตอนรับดวยความพอใจ ๑ ไหวดวยความ 
พอใจ ๑ ใหอาสนะดวยความพอใจ ๑ ไมปดบังของท่ีมีอยู ๑ ของมีมากก็ใหมาก ๑ มีของ 
ประณีตกใ็หของประณีต ๑ ใหดวยความเคารพ ไมใหดวยไมเคารพ ๑ นั่งใกลเพื่อฟงธรรม ๑  
ยินดภีาษิตของภิกษนุั้น ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตระกูลประกอบดวยองค ๙ ประการนีแ้ล ภิกษ ุ
ยังไมเขาไปกค็วรเขาไป หรือเขาไปแลวควรน่ัง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                           สัตตสูตร 
     [๒๒๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุโบสถประกอบดวยองค ๙ ประการ อันบุคคลเขาอยูแลว  
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ก็อุโบสถประกอบดวยองค ๙ ประการ อันบุคคลเขาอยูแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก 
 มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมตระหนกัชัดดังนี้วา  
พระอรหันตท้ังหลายละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความ 
ละอาย เอ้ือเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต ในวันนี้แมเราก็ละปาณาติบาต   
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งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย เอ้ือเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูล 
สรรพสัตวอยูตลอดคืนและวันนี้ เราช่ือวากระทําตามพระอรหันตแมดวยองคนี้ และอุโบสถช่ือ 
วาจักเปนอันเราเขาอยูแลวอุโบสถประกอบดวยองคท่ี ๑ นี้ ฯลฯ พระอรหันตท้ังหลายละการนั่ง 
การนอนบนทีน่ั่งท่ีนอนสูงใหญ งดเวนจากการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ สําเร็จการนั่ง 
การนอนบนทีน่ั่งท่ีนอนตํ่า คือ บนเตียงหรือเคร่ืองปูลาดดวยหญาตลอดชีวิตในวันนี้ แมเราก็ละ 
การนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ งดเวนจากการนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ สําเร็จ 
การนั่งการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนตํ่า คือ บนเตียงหรือเคร่ืองปูลาดดวยหญา ตลอดคืนและวันนี้  
เราช่ือวากระทําตามพระอรหนัตแมดวยองคนี้ และอุโบสถจักเปนอันเราเขาอยูแลว อุโบสถ 
ประกอบดวยองคท่ี ๘นี้ บุคคลมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓  
และท่ี ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลกท่ัวสัตว 
ทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลยถึงความเปนใหญ หาประมาณ 
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบยีดเบียนอยู อุโบสถชื่อวาประกอบดวยองคท่ี ๙ นี้ ดวยประการ 
ดังนี้ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็อุโบสถประกอบดวยองค ๙ ประการ อันบุคคลเขาอยูแลวอยางนี้แล 
จึงมีผลมาก มีอานิสงสมากมีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                          เทวตาสูตร 
     [๒๒๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ในราตรีนี ้เม่ือปฐมยามลวงไปแลว เทวดาเปนอันมาก  
มีผิวพรรณงดงาม ยังวหิารเชตวันท้ังส้ิน ใหสวางไสว เขามาหาเราถึงท่ีอยู ไหวเราแลวยืนอยู  
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะเราวาขาแตพระองคผูเจริญ บรรพชิตท้ังหลายเขามา 
ยังเรือนของขาพระองคท้ังหลายเม่ือเปนมนุษยอยูในกาลกอน ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ แตไม 
กราบไหว ขาพระองคเหลานั้นมีการงานยงัไมบริบูรณ มีความกินแหนงใจ มีความเดอืดรอนตาม 
ในภายหลัง เขาถึงหมูเทวดาชั้นเลว ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก เขามาหาเราแลวไดกลาววา ขาแต 
พระองคผูเจริญ บรรพชิตท้ังหลายเขามายงัเรือนของขาพระองคท้ังหลายเม่ือเปนมนุษยอยูในกาล 
กอน ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว แตไมใหอาสนะ ขาพระองคเหลานั้นมีการงานไม 
บริบูรณ มีความกินแหนงใจ มีความเดือดรอนตามในภายหลัง เขาถึงหมูเทวดาชัน้เลว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก เขามาหาเราแลวไดกลาววา ขาแต 
พระองคผูเจริญ บรรพชิตท้ังหลายเขามายงัเรือนของขาพระองคท้ังหลาย เม่ือเปนมนุษยอยูใน 
กาลกอน ขาพระองคเหลานัน้ลุกรับ กราบไหวและใหอาสนะ แตไมแบงปนของใหตามสามารถ 
 ตามกําลัง ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก เขามาหาเราแลวไดกลาววา ขาแต 
พระองคผูเจริญ บรรพชิตท้ังหลาย เขามายังเรือนของขาพระองคท้ังหลายเม่ือยังเปนมนุษยในกาล 
กอน ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ และแบงปนของใหตามสามารถ ตาม 
กําลัง แตไมเขาไปนั่งใกลเพือ่ฟงธรรม ฯลฯ 
     ... ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของใหตามสามารถ ตาม 
กําลัง และเขาไปนั่งใกลเพื่อฟงธรรม แตไมเง่ียโสตลงสดับธรรม ฯลฯ 
     ... ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของใหตามสามารถ ตาม 
กําลัง และเง่ียโสตลงสดับธรรม แตฟงแลวไมทรงจําธรรมไว ฯลฯ 
     ... ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของใหตามสามารถ  
ตามกําลัง เง่ียโสตลงฟงธรรม และฟงแลวทรงจําธรรมไว แตไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรม 
ท่ีทรงจําไว ฯลฯ 
     ... ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนของใหตามสามารถ ตาม 
กําลัง เขาไปนัง่ใกลเพื่อฟงธรรม และพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงจําไว แตหารูอรรถรูธรรม 
แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม ขาพระองคเหลานัน้มีการงานไมบริบูรณ มีความกินแหนงใจ 
 มีความเดือดรอนตามในภายหลัง เขาถึงหมูเทวดาชัน้เลว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก เขามาหาเราแลวไดกลาววา ขาแต 
พระองคผูเจริญ บรรพชิตท้ังหลายเขามายงัเรือนของขาพระองคท้ังหลายเม่ือยังเปนมนุษยในกาล  
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กอน ขาพระองคเหลานั้นลุกรับ กราบไหว ใหอาสนะ แบงปนส่ิงของใหตามสามารถ ตาม 
กําลัง เขาไปนัง่ใกลเพื่อฟงธรรมเง่ียโสตลงสดับธรรม ฟงแลวทรงจําธรรมไว พิจารณาเนื้อความ 
แหงธรรมท่ีทรงจําไว และรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ขาพระองคเหลานั้น 
มีการงานบริบูรณ ไมมีความกินแหนงใจ ไมมีความเดือดรอนตามในภายหลัง เขาถึงหมูเทวดา 
ช้ันประณีต ดกูรภิกษุท้ังหลาย นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง เธอท้ังหลายจงเพง อยาประมาทเลย  
อยามีความเดอืดรอนใจในภายหลัง เหมือนเทวดาพวกตนๆ เหลานั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                          เวลามสูตร 
     [๒๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานอนาถบิณฑกิคฤหบดีเขาไปเฝาพระ 
ผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสถาม 
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดวีา ดูกรคฤหบดีในตระกูลของทาน ยังใหทานอยูบางหรือหนอ ฯ 
     ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในตระกูลของขาพระองค 
ยังใหทานอยู แตทานนัน้เปนของเศราหมอง เปนปลายขาว มีน้ําผักดองเปนท่ีสอง ฯ 
     พ. ดูกรคฤหบดี คนใหทานอันเศราหมองหรือประณตีก็ตาม แตใหทานนั้นโดยไมเคารพ 
 ไมทําความนอบนอมให ไมใหดวยมือตนเอง ใหของท่ีเหลือไมเช่ือกรรมและผลของกรรม 
ใหทาน ทานน้ันๆ ยอมบังเกดิผลในตระกลูใดๆในตระกลูนั้นๆ จิตของผูใหทานยอมไมนอม 
ไปเพื่อบริโภคอาหารอยางดี ยอมไมนอมไปเพ่ือบริโภคผาอยางดี ยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคยาน 
อยางดี ยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อยางดี แมบริวารชนของผูใหทานนัน้ คือ บุตร 
ภรรยา ทาส คนใช คนทํางาน ก็ไมเช่ือฟง ไมเง่ียหฟูง สงจิตไปท่ีอ่ืนเสีย  ขอนั้นเพราะ 
เหตุไร ท้ังนี้เปนเพราะผลแหงกรรมท่ีตนกระทําโดยไมเคารพ ฯ  
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     ดูกรคฤหบดี บุคคลใหทานอันเศราหมองหรือประณีตก็ตาม แตใหทานน้ันโดยเคารพ 
 ทําความนอบนอมให ใหดวยมือตนเอง ใหของท่ีไมเหลือ เช่ือกรรมและผลของกรรมใหทาน  
ทานนั้นๆ บังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูลนั้นๆ จิตของผูใหทานยอมนอมไปเพื่อบริโภค 
อาหารอยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภคผาอยางดี ยอมนอมไปเพื่อบริโภคยานอยางดี ยอมนอมไป 
เพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อยางดี แมบริวารชนของผูใหทานน้ัน คือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช  
คนทํางาน ก็เช่ือฟงดี เง่ียหูฟง ไมสงจิตไปท่ีอ่ืน ขอนั้นเพราะเหตไุรท้ังนี้เปนเพราะผล 
ของกรรมท่ีตนกระทําโดยเคารพ ฯ 
     ดูกรคฤหบดี เร่ืองเคยมีมาแลว มีพราหมณช่ือเวลามะ พราหมณผูนัน้ไดใหทานเปน 
มหาทานอยางนี้ คือ ไดใหถาดทองเต็มดวยรูปยะ ๘๔,๐๐๐ ถาดถาดรูปยะเต็มดวยทอง ๘๔,๐๐๐ 
 ถาด ถาดสําริดเต็มดวยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด ใหชาง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเคร่ืองประดับลวนเปนทอง 
 มีธงทอง คลุมดวยขายทองใหรถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุมดวยหนังราชสีห หนงัเสือโครง หนัง 
เสือเหลือง ผากัมพลเหลือง มีเคร่ืองประดับลวนเปนทอง มีธงทอง คลุมดวยขายทอง ให 
แมโคนม๘๔,๐๐๐ ตัว มีน้ํานมไหลสะดวก ใชภาชนะเงินรองน้ํานม ใหหญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน 
 ประดับดวยแกวมณีและแกวกณุฑล ใหบัลลังก ๘๔,๐๐๐ ท่ี ลาดดวยผาโกเชาว ลาดดวยขนแกะ 
สีขาว เคร่ืองลาดมีสัณฐานเปนชอดอกไม มีเคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชมด มีเคร่ืองลาด 
เพดาน มีหมอนขางแดงท้ังสอง ใหผา๘๔,๐๐๐ โกฏิ เปนผาเปลือกไม ผาแพร ผาฝาย  
เนื้อละเอียด จะปวยกลาวไปไยถึงขาว น้ํา ของเค้ียว ของบริโภค เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน  
ไหลไปเหมือนแมน้ํา ดูกรคฤหบดี ก็ทานพึงมีความคิดอยางนี้วา สมัยนั้น ผูอ่ืนไมใชเวลาม 
พราหมณผูท่ีใหทานเปนมหาทานน้ัน ดกูรคฤหบดี แตทานไมควรเห็นอยางนี้ สมัยนัน้ เราเปน 
เวลามพราหมณ เราไดใหทานน้ันเปนมหาทาน ก็ในทานนั้นไมมีใครเปนพระทักขิเณยยบุคคล  
ใครๆ ไมชําระทักขิณานัน้ใหหมดจด ดูกรคฤหบดี ทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญทานผูถึงพรอมดวยทิฐ ิ
ผูเดียวบริโภค มีผลมากกวาทานท่ีเวลามพราหมณใหแลว ทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหทานผูถึงพรอม 
ดวยทิฐิรอยทานบริโภค มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหทานผูถึงพรอมดวยทิฐิผูเดียว 
บริโภค ทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหพระสกทาคามีผูเดียวบรโิภค มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญ  
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ใหทานผูถึงพรอมดวยทิฐิรอยทานบริโภค ทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหพระสกทาคามีรอยทานบริโภค  
มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหพระสกทาคามีผูเดียวบริโภค ทานที่บุคคลเช้ือเชิญใหพระ 
อนาคามีผูเดียวบริโภค มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหพระสกทาคามีรอยทานบริโภค ทาน 
ท่ีบุคคลเช้ือเชิญพระอนาคามีรอยทานบริโภค มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญพระอนาคามีผูเดียว 
บริโภค ทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหันตผูเดียวบริโภค มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญให 
พระอนาคามีรอยทานบริโภค ทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหันตรอยทานบริโภค มีผลมากกวาทาน 
ท่ีบุคคลถวายใหพระอรหนัตผูเดียวบริโภคทานท่ีบุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารูปเดียวบริโภค  
มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหนัตรอยรูปบริโภค ทานท่ีบุคคลถวายใหพระปจเจก 
พุทธเจารอยรูปบริโภค มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารูปเดียวบริโภค ทาน 
ท่ีบุคคลถวายใหพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาบริโภค มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหพระ 
ปจเจกพุทธเจารอยรูปบริโภค ทานท่ีบุคคลถวายใหภกิษสุงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขบริโภค  
มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาบริโภค การท่ีบุคคลสรางวิหาร 
ถวายสงฆผูมาจากจาตุรทศิ มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
บริโภค การท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใสถึงพระพทุธเจา พระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ มีผลมากกวา 
ทานท่ีบุคคลสรางวิหารถวายสงฆอันมาจากจาตุรทิศ การท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใสสมาทานสิกขาบท คือ 
 งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท มี 
ผลมากกวาการท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ การท่ี 
บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยท่ีสุดแมเพยีงเวลาสูดดมของหอม มีผลมากกวาการท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใส 
สมาทานสิกขาบท คือ งดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ ดูกรคฤหบดีทานท่ีบุคคลเช้ือเชิญใหทาน 
ผูถึงพรอมดวยทิฐิผูเดียวบริโภค มีผลมากกวามหาทานท่ีเวลามพราหมณใหแลว ... การท่ีบุคคล 
เจริญเมตตาจิตโดยท่ีสุดแมเพยีงเวลาสูดดมของหอม มีผลมากกวาการท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใส 
สมาทานสิกขาบท คือ งดเวนจากปาณาติบาต ... และการท่ีบุคคลเจริญอนิจจสัญญาแมเพียงเวลา 
ลัดนิ้วมือ มีผลมากกวาการท่ีบุคคลเจริญเมตตาจิตโดยท่ีสุดแมเพยีงเวลาสูดดมของหอม ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบสีหนาทวรรคท่ี ๒ 
                       ___________  
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                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. วุฏฐสูตร                 ๒. สอุปาทิเสสสูตร  
๓. โกฏฐิตสูตร         ๔.  สมิทธิสูตร 
         ๕. คัณฑสูตร         ๖. สัญญาสูตร 
         ๗. กุลสูตร                 ๘. สัตตสูตร 
๙. เทวตาสูตร                 ๑๐. เวลามสูตร ฯ 
                      ____________  
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                       สัตตาวาสวรรคท่ี ๓ 
                           ฐานสูตร 
     [๒๒๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มนุษยชาวอุตรกุรุทวีป ประเสริฐกวาเทวดาช้ันดาวดึงส 
และพวกมนษุยชาวชมพูทวปี ดวยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือไมมีทุกข ๑ 
 ไมมีความหวงแหน ๑ มีอายแุนนอน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มนุษยชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกวา 
พวกเทวดาช้ันดาวดึงส และพวกมนุษยชาวชมพูทวีปดวยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส ประเสริฐกวาพวกมนุษยชาวอุตรกุรุทวีปและ 
พวกมนุษยชาวชมพูทวีป ดวยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน  คือ   อายุทิพย ๑  
วรรณะทิพย ๑ สุขทิพย ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดาช้ันดาวดึงส ประเสริฐกวาพวกมนษุย 
ชาวอุตรกุรุทวปีและพวกมนษุยชาวชมพูทวีปดวยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย มนุษยชาวชมพูทวีป ประเสริฐกวาพวกมนุษยชาวอุตรกุรุทวีปและ 
เทวดาชัน้ดาวดึงส ดวยฐานะ ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉนคือเปนผูกลา ๑ เปนผูมีสติ ๑  
เปนผูอยูประพฤติพรหมจรรยอันเยี่ยม ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย มนุษยชาวชมพูทวีปประเสริฐกวา 
พวกมนุษยชาวอุตรกุรุทวีปและพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ดวยฐานะ ๓ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          ขฬุงคสูตร 
     [๒๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมากระจอก ๓ ประเภท คนกระจอก ๓ ประเภท  
มาดี ๓ ประเภท คนดี ๓ ประเภท มาอาชาไนยตัวเจริญ๓ ประเภท และบุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ 
 ประเภท เธอท้ังหลายจงฟง ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็มากระจอก ๓ ประเภทเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย  มากระจอก 
ในโลกน้ีบางตัวมีฝเทาดี สีไมดี ใชขับข่ีไมได ๑ บางตัวมีฝเทาดี สีดีแตใชขับข่ีไมได ๑ 
และบางตัวมีฝเทาดี สีดี ท้ังใชขับข่ีได ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลายมากระจอก ๓ ประเภทนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คนกระจอก ๓ ประเภทเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนกระจอก 
ในโลกน้ี บางคนสมบูรณดวยเชาวนดี ไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ ใชไมได ๑ บางคนสมบูรณ 
ดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมได ๑ และบางคนสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณ 
ดวยคุณสมบัต ิและใชได ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนกระจอก ๓ ประเภทน้ีแล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คนกระจอกท่ีสมบูรณดวยเชาวน ไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ ใชไม 
ไดอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกข 
สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และเม่ือ 
เธอถูกถามปญหาในอภิธรรม ในอภวิินยักแ็กได แตใหสําเร็จประโยชนไมได ขอนี้เรากลาววา 
ไมเปนคุณสมบัติของเธอและเธอไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
 นี้เรากลาววาใชไมได ดกูรภกิษุท้ังหลาย คนกระจอกสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวย 
คุณสมบัติ และใชไมไดอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คนกระจอกท่ีสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใช 
ไมไดอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัย ยอมรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี ้
ทุกขสมุทัย นีทุ้กขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และ 
เม่ือเธอถูกถามปญหาในอภิธรรม ในอภวิินยัก็แกได และใหสําเร็จประโยชนได ขอนีเ้รากลาววา 
เปนคุณสมบัตขิองเธอ แตเธอไมไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจยัเภสัชบริขาร  
ขอนี้เรากลาววาใชไมไดของเธอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนกระจอกสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณ 
ดวยคุณสมบัต ิแตใชไมได อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คนกระจอกท่ีสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติและใช 
ไดอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นีทุ้กขสมุทัย 
 นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ และเธอเมื่อถูกถาม 
ปญหาในอภิธรรม ในอภวิินยั ก็แกได และใหสําเร็จประโยชนได ขอนีเ้รากลาววา เปน  
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คุณสมบัติของเธอและเธอไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้ 
เรากลาววาใชไดของเธอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนกระจอกสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวย 
คุณสมบัติ และใชไดอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็มาดี ๓ ประเภทเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย มาดีในโลกน้ี  
บางตัวมีฝเทาดี สีไมดี ใชขับข่ีไมได ๑ บางตัวมีฝเทาดี สีดี แตใชขับข่ีไมได ๑ และบางตัว 
ฝเทาดี สีดี ท้ังใชขับข่ีได ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย มาดี๓ ประเภทน้ีแล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนดี ๓ ประเภทเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย คนในโลกน้ี 
บางคนสมบูรณดวยเชาวน ไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ ใชไมได ๑ บางคนสมบูรณดวยเชาวน  
สมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมได ๑ และบางคนสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ  
และใชได ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คนดท่ีีสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติและใชไดอยางไร  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป เปนอุปปาติกะ 
 จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ 
 และเม่ือเธอถูกถามปญหาในอภิธรรม ในอภิวินยั กแ็กได และยังประโยชนใหสําเร็จได ขอนี ้
เรากลาววาเปนคุณสมบัติของเธอ และเธอไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัย 
เภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววาเปนการใชไดของเธอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนดีท่ีสมบูรณดวย 
เชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติและใชได อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย คนดี ๓ ประเภท 
นี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็มาอาชาไนยตัวเจริญ ๓ ประเภทเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
มาอาชาไนยตวัเจริญในโลกนี้ บางตัวมีฝเทาดี สีไมดี ใชขับข่ีไมได ๑บางตัวมีฝเทาดี สีดี  
แตใชขับข่ีไมได ๑ บางตัวฝเทาดี สีดี และใชขับข่ีได ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย มาอาชาไนย 
ตัวเจริญ ๓ ประเภทนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ ประเภทเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุรุษ 
อาชาไนยผูเจริญในโลกนี้ บางคนสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ และใชไม 
ได ๑ บางคนสมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมได ๑ บางคนสมบูรณดวย 
เชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติและใชได ๑ ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 322 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญท่ีสมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณดวย 
คุณสมบัติ และใชไมได อยางไร ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญในโลกนี้ กระทําให 
แจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ เธอถูกถามปญหาในอภิธรรม 
 ในอภวิินยั กแ็กไดแตไมยังประโยชนใหสําเร็จ ขอนี้เรากลาววาไมเปนคุณสมบัติของเธอ และ 
เธอไมไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววาเปนการ 
ใชไมไดของเธอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ สมบูรณดวยเชาวน แตไมสมบูรณ 
ดวยคุณสมบัต ิและใชไมได อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญ สมบูรณดวยเชาวน และสมบูรณดวยคุณสมบัติ  
แตใชไมไดอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญในโลกนี้ ... ขอนี้เรากลาววา เปน 
คุณสมบัติของเธอ แตเธอไมไดจวีร ...ขอนีเ้รากลาววา เปนการใชไมไดของเธอ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยสมบูรณดวยเชาวนและสมบูรณดวยคุณสมบัติ แตใชไมได  
อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุรุษอาชาไนยผูเจริญในโลกนี้ สมบูรณดวยเชาวน  สมบูรณดวย 
คุณสมบัติ และใชไดอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญในโลกนี้ กระทําให 
แจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ เธอเม่ือถูกถามปญหาใน 
อภิธรรม ในอภิวนิัย ก็แกได ยังประโยชนใหสําเร็จได ขอนี้เรากลาววาเปนคุณสมบัตขิองเธอ  
และเธอไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ขอนี้เรากลาววา เปนการ 
ใชไดของเธอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวย 
คุณสมบัติ และใชไดอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๓ ประเภทนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                          ตัณหาสูตร 
     [๒๒๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันมีตัณหาเปนมูล ๙ ประการ เธอท้ังหลาย 
จงฟง ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอันมีตัณหาเปนมูล ๙ประการเปนไฉน การแสวงหา 
เพราะอาศัยตณัหา ๑ การไดเพราะอาศัยการแสวงหา ๑ การวินิจฉัยเพราะอาศัยการได ๑   
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ฉันทราคะเพราะอาศัยการวนิิจฉัย ๑ความหมกมุนเพราะอาศัยฉันทราคะ ๑ ความหวงแหน 
เพราะอาศัยความหมกมุน ๑ความตระหน่ีเพราะอาศัยความหวงแหน ๑ การจัดการอารักขาเพราะ 
อาศัยความตระหนี่ ๑ ธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายประการ คือ การจบัทอนไม จับศาตรา 
การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท กลาววาจาสอเสียดวามึงๆ และพูดเท็จยอมเกดิข้ึน ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมมีตัณหาเปนมูล ๙ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                        ววัตถสัญญาสูตร 
     [๒๒๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตตาวาส ๙ ช้ัน ๙ ช้ันเปนไฉน ดกูรภิกษุ 
ท้ังหลาย สัตวพวกหนึ่งมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน เหมือนมนุษย เทวดาบางพวกและ 
วินิปาติกสัตวบางพวก นี้เปนสัตตาวาสช้ันท่ี ๑ ฯ 
     สัตวพวกหนึ่งมีกายตางกนั มีสัญญาอยางเดียวกัน เหมือนเทวดาผูอยูในช้ันพรหม ผู 
เกิดในภูมิปฐมฌาน นี้เปนสัตตาวาสช้ันท่ี ๒ ฯ 
     สัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน เหมือนเทวดาช้ันอาภัสสระ นี้เปน 
สัตตาวาสช้ันที่ ๓ ฯ 
     สัตวพวกหนึ่งมีกายอยางเดียวกนั มีสัญญาอยางเดียวกนั เหมือนเทวดาช้ันสุภกณิหะ  
นี้เปนสัตตาวาสชั้นท่ี ๔ ฯ 
     สัตวพวกหนึ่งไมมีสัญญา ไมเสวยเวทนา เหมือนเทวดาผูเปนอสัญญีสัตว นี้เปน 
สัตตาวาสช้ันที่ ๕ ฯ 
     สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ โดยคํานึงเปนอารมณวา  อากาศหาที่สุด 
มิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตต 
สัญญา นี้เปนสัตตาวาสช้ันท่ี ๖ ฯ 
     สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะ โดยคํานงึเปนอารมณวาวิญญาณหาท่ีสุด 
มิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะ โดยประการท้ังปวง นี้เปนสัตตาวาสชั้นท่ี ๗ ฯ 
     สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงช้ันอากิญจัญญายตนะ โดยคํานงึเปนอารมณวาอะไรหนอยหนึ่ง 
ไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง นี้เปนสัตตาวาสช้ันที่ ๘ ฯ  
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     สัตวพวกหนึ่งผูเขาถึงช้ันเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดย 
ประการท้ังปวง นี้เปนสัตตาวาสชั้นท่ี ๙ ดกูรภิกษุท้ังหลายสัตตาวาส ๙ ช้ันนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                        สิลายูปสูตรท่ี ๑ 
     [๒๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดดีวยปญญา ในกาลนัน้  
ควรเรียกภิกษนุั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว  
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษอุบรมจิตใหดดีวยปญญาอยางไร ภิกษุอบรมจิตใหดดีวยปญญา 
อยางนี้วา จิตของเราปราศจากราคะแลว จิตของเราปราศจากโทสะแลว จิตของเราปราศจาก 
โมหะแลว จิตของเราไมมีราคะเปนธรรมดา จิตของเราไมมีโทสะเปนธรรมดา จิตของเราไม 
มีโมหะเปนธรรมดา จิตของเราไมเวียนมาเพื่อรูปราคะเปนธรรมดา จิตของเราไมเวียนมาเพ่ือ 
อรูปราคะเปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดดีวยปญญาแลว ใน 
กาลนั้น ควรเรียกภิกษนุั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา  
ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                        สิลายูปสูตรท่ี ๒ 
     [๒๓๐] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระจันทิกาบุตรอยู ณ พระวหิารเวฬวุัน  
กลันทกนวิาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ณ ท่ีนัน้แล ทานพระจันทิกาบุตรกลาวกะภกิษ ุ
ท้ังหลายวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย พระเทวทัตยอมแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายอยางนี้วา ดูกร 
อาวุโสท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดดีวยจิต ในกาลนั้น ควรพยากรณภกิษนุั้นวา 
 ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความ 
เปนอยางนี้มิไดมี ฯ  
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     เม่ือทานพระจันทิกาบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระจันทิกาบุตร 
วา ดูกรอาวุโสจันทิกาบุตร พระเทวทัตมิไดแสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลายอยางนี้วา ดูกรอาวุโส 
ท้ังหลาย ในกาลใดแล ภกิษอุบรมจิตใหดดีวยจิต ในกาลน้ัน ควรพยากรณภกิษนุั้นวา ยอมรู 
ชัดวา   ชาติส้ินแลวพรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพื่อความเปน 
อยางนี้มิไดมี ดูกรอาวุโสจันทิกาบุตร แตพระเทวทัตแสดงธรรมแกภิกษท้ัุงหลายอยางนี้วา ดกูร 
อาวุโสท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิตใหดดีวยจิต ในกาลนั้นควรพยากรณภกิษนุั้นวา  
ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความ 
เปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
     แมคร้ังท่ี ๒ ... ฯ 
     แมคร้ังท่ี ๓ ทานพระจันทิกาบุตรกลาวกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย พระ 
เทวทัตยอมแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายอยางนี้วา ดกูรอาวโุสท้ังหลาย ในกาลใดแล ภกิษ ุ
อบรมจิตใหดดีวยจิต ในกาลนั้น ควรพยากรณภกิษนุั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรย 
อยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้ไดมี แมคร้ังท่ี ๓ 
 ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระจันทิกาบุตรวา ดกูรอาวุโสจันทิกาบุตร พระเทวทัตมิได 
แสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลายอยางนี้วา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุอบรมจิต 
ใหดดีวยจิต ในกาลนั้น ควรพยากรณภกิษนุั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลวพรหมจรรยอยูจบแลว 
 กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรอาวุโสจันทิกาบุตร แตพระ 
เทวทัตแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายอยางนีว้า ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ในกาลใดแล ภกิษอุบรมจิต 
ใหดดีวยจิต ในกาลนั้นควรพยากรณภกิษนุั้นวา ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบ 
แลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
     ดูกรอาวุโส ก็ภิกษุอบรมจติใหดดีวยจิตอยางไร คือ อบรมจิตใหดดีวยจิตอยางนีว้า 
 จิตของเราปราศจากราคะแลว จิตของเราปราศจากโทสะแลว จิตของเราปราศจากโมหะแลว จิต 
ของเราไมมีราคะเปนธรรมดา จิตของเราไมมีโทสะเปนธรรมดา จิตของเราไมมีโมหะเปนธรรมดา 
 จิตของเราไมเวียนมาในกามภพเปนธรรมดา จิตของเราไมเวยีนมาในรูปภพเปนธรรมดา จิตของ 
เราไมเวยีนมาในอรูปภพเปนธรรมดา ดูกรอาวุโส ถึงแมรูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุอยางหยาบๆ  
ผานมาทางคลองจักษแุหงภกิษุผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้ รูปเหลานั้นก็ครอบงําจิตเธอไมได   
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จิตของเธอไมเจือดวยรูปเหลานั้น เปนจิตม่ัน ถึงความไมหวั่นไหว และเธอยอมพิจารณาเหน็ 
ความเส่ือมไปแหงรูปนั้น ถึงแมเสียงท่ีจะพงึรูแจงดวยหู ฯลฯ กล่ินท่ีจะพงึรูแจงดวยจมกู ฯลฯ 
 รสท่ีพึงจะรูแจงดวยล้ิน ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย ฯลฯ ธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ 
อยางหยาบๆ ผานมาทางคลองใจแหงภกิษผูุมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้ธรรมารมณนั้นก็ครอบงํา 
จิตของเธอไมได จิตของเธอไมเจือดวยธรรมารมณนั้นเปนจิตม่ัน ถึงความไมหวั่นไหว และเธอ 
ยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงธรรมารมณนั้น ดกูรอาวุโส เปรียบเหมือนเสาหนิ ยาว ๑๖  
ศอก หยั่งลงไป ในหลุม ๘ ศอก ขางบนหลุม ๘ ศอก ถึงแมลมพายุอยางแรงพัดมาทางทิศบูรพา 
เสาหินนั้นไมพึงสะเท้ือนสะทานหวั่นไหว ถึงแมลมพายุอยางแรงพัดมาทางทิศประจิม ทิศอุดร 
 ทิศทักษิณ เสาหินนัน้ก็ไมพงึสะเท้ือนสะทานหวัน่ไหวขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะหลุมลึก 
และเพราะเสาหินฝงลึก ฉันใด ดูกรอาวุโสฉันนั้นเหมือนกันแล ถึงแมรูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษ ุ
อยางหยาบๆ ผานมาทางคลองจักษแุหงภกิษุผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้ ก็ครอบงําจิตของเธอ 
ไมได จิตของเธอไมเจือดวยรูปเหลานั้น เปนจิตม่ันถึงความไมหวัน่ไหว และเธอยอมพิจารณา 
เห็นความเส่ือมไปแหงรูปนัน้ ถึงแมเสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กล่ินท่ีจะพงึรูแจงดวยจมูก ฯลฯ 
 รสท่ีจะพึงรูแจงดวยล้ิน ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย ฯลฯธรรมารมณท่ีจะพงึรูแจงดวยใจ 
อยางหยาบๆ ผานมาทางคลองใจแหงภกิษผูุมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้ ก็ครอบงําจติของเธอ 
ไมได จิตของเธอไมเจือดวยธรรมารมณนั้น เปนจิตม่ัน ถึงความไมหวัน่ไหว และเธอยอมพิจารณา 
เห็นความเส่ือมไปแหงธรรมารมณนั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                         เวรสูตรท่ี ๑ 
     [๒๓๑] คร้ังนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา  
ดูกรคฤหบดี ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภยัเวร ๕ ประการ และประกอบดวย โสตา  
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ปตติยังคะ ๑-๔ ประการ ในกาลนั้นอริยสาวกนัน้หวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองวา เราเปน 
ผูมีนรกส้ินแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานส้ินแลว มีเปรตวสัิยส้ินแลว มีอบาย ทุคติและวินิบาต 
ส้ินแลวเราเปนโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ฯ 
     อริยสาวกสงบระงับภยัเวร ๕ ประการเปนไฉน  ดกูรคฤหบดีบุคคลผูมักฆาสัตว  ยอม 
ประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ เพราะ 
ปาณาติบาตเปนปจจยั อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาตยอมไมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน  
แมในสัมปรายภพ และไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต  
ยอมสงบระงับภัยเวรนั้นดวยประการอยางนี้ ดูกรคฤหบดี บุคคลผูมักถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขา 
ไมให ฯลฯผูมักประพฤติผิดในกาม ฯลฯ ผูมักพูดเท็จ ฯลฯ ผูมักดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอัน 
เปนฐานะแหงความประมาท ยอมประสบภยัเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอม 
เสวยทุกขโทมนัสทางใจ เพราะดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาทเปน 
ปจจัย อริยสาวกผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอม 
ไมประสบภัยเวรแมในปจจบัุน แมในสัมปรายภพ และยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ อริยสาวก 
ผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอมสงบระงับภยัเวรนั้น 
ดวยอาการอยางนี้ อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการนี้ ฯ 
     อริยสาวกเปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเปนไฉน ดกูรคฤหบดี อริย 
สาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาวา แม 
เพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํแนกธรรม ๑ ยอม 
ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัส 
ดีแลว ... อันวญิูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน ๑ ยอมประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวใน 
พระสงฆวาพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ... เปนนาบุญของโลกไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งกวา ๑ ยอมประกอบดวยศีลอันพระอริยเจาพอใจ ไมขาด ไมทะลุไมดาง ไมพรอย 
 เปนไทย อันวญิูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิไมถูกตองเปนไปเพือ่สมาธิ ๑ อริยสาวก 
เปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ ฯ  
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     ดูกรคฤหบดี ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภยัเวร ๕ ประการนี ้และประกอบ 
ดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองวา เราเปนผู 
มีนรกส้ินแลว มีกําเนิดสัตวดรัิจฉานส้ินแลวมีเปรตวิสัยส้ินแลว มีอบาย มีทุคติ และวนิบิาต 
ส้ินแลว เปนโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                         เวรสูตรท่ี ๒ 
     [๒๓๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภยัเวร ๕ ประการ และ 
ประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการ ในกาลนั้น อริยสาวกน้ันหวังอยู พึงพยากรณตนดวย 
ตนเองไดวา เรามีนรกส้ินแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานส้ินแลว มีเปรตวสัิยส้ินแลว มีอบาย  
ทุคติ และวนิิบาตส้ินแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะ 
ตรัสรูในเบื้องหนา ฯ 
     ก็อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายบุคคลผูมักฆาสัตว  
ยอมประสบภยัเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ 
 เพราะปาณาตบิาตเปนปจจยั อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต ยอมไมประสบภัยเวรแมใน 
ปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต 
 ยอมสงบระงับภัยเวรดวยประการอยางนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมักถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขา 
ไมให ฯลฯ ผูมักประพฤติผิดในกาม ฯลฯ ผูมักพูดเท็จ ฯลฯ ผูมักดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอัน 
เปนฐานะแหงความประมาท ยอมประสบภยัเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมได 
เสวยทุกขโทมนัสทางใจ เพราะดื่มน้ําเมาคือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาทเปนปจจยั 
 อริยสาวกผูงดเวนจากการดืม่น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอมไม 
ประสบภัยเวรแมในปจจุบัน แมในสัมปรายภพ และยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ อริยสาวก  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 329 
ผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ยอมสงบระงับภยัเวร 
ดวยประการอยางนี้ อริยสาวกยอมสงบระงับภัยเวร ๕ ประการนี้ ฯ 
     อริยสาวกเปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาวา  
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯเปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ๑  
เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาค 
ตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ๑ ประกอบดวยความเล่ือมใสไมหวัน่ไหว 
ในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา ๑ เปนผูประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาพอใจ ไมขาด ไมทะลุไมดาง  
ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิไมถูกตองเปนไปเพื่อสมาธิ ๑ 
 อริยสาวกประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกสงบระงับภยัเวร ๕ ประการน้ี และประกอบ 
ดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ ในกาลนัน้ อริยสาวกนัน้หวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเอง 
ไดวา เราเปนผูมีนรกส้ินแลว มีกําเนิดสัตวดรัิจฉานส้ินแลว มีเปรตวิสัยส้ินแลว มีอบาย 
 ทุคติ และวนิบิาตส้ินแลว เราเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรู 
เปนเบ้ืองหนา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                        อาฆาตสูตรท่ี ๑ 
     [๒๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาฆาตวัตถุ ๙ ประการนี้ ๙ ประการเปนไฉน คือ บุคคล 
ยอมผูกความอาฆาตวา คนโนนไดประพฤติส่ิงมิใชประโยชนแกเราแลว ๑ คนโนนยอมประพฤติ 
ส่ิงมิใชประโยชนแกเรา ๑ คนโนนจกัประพฤติส่ิงมิใชประโยชนแกเรา ๑ ยอมผูกความอาฆาตวา 
 คนโนนไดประพฤติส่ิงมิใชประโยชนแกคนท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว ๑ คนโนนยอมประพฤติ  
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ส่ิงมิใชประโยชนแกคนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ คนโนนจกัประพฤติส่ิงมิใชประโยชนแกคนท่ีรัก 
ท่ีชอบใจของเรา ๑ ยอมผูกความอาฆาตวา คนโนนไดประพฤติประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรัก 
ท่ีชอบใจของเราแลว ๑ คนโนนยอมประพฤติประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑  
คนโนนจักประพฤติประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย อาฆาต 
วัตถุ ๙ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                        อาฆาตสูตรท่ี ๒ 
     [๒๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเคร่ืองกาํจัดความอาฆาต ๙ ประการนี้ ๙ ประการ 
เปนไฉน คือ บุคคลยอมกําจดัความอาฆาตไดดวยคิดวา คนโนนไดประพฤติส่ิงมิใชประโยชน 
แกเราแลว เพราะเหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงไดการประพฤติประโยชนในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนน 
ยอมประพฤตส่ิิงมิใชประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงไดการประพฤติประโยชน 
ในบุคคลนี้เลา ๑คนโนนจกัประพฤติส่ิงมิใชประโยชนแกเรา เพราะเหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึง 
ไดการประพฤติประโยชนในบุคคลนี้เลา ๑ บุคคลยอมกาํจัดความอาฆาตดวยคิดวาคนโนนได 
ประพฤติส่ิงมิใชประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว เพราะเหตุนัน้ ท่ีไหนเราจะ 
พึงไดการประพฤติประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนนยอม 
ประพฤติส่ิงมิใชประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงได 
การประพฤติประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนนจักประพฤติ 
ส่ิงมิใชประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะเหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงไดการ 
ประพฤติประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราในบุคคลนี้เลา ๑ บุคคลยอมกําจัดความ 
อาฆาตดวยคิดวา คนโนนไดประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว เพราะ 
เหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงไดการประพฤติส่ิงมิใชประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา 
ในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนนยอมประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะ 
เหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงไดการประพฤติส่ิงท่ีมิใชประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา 
ในบุคคลนี้เลา ๑ คนโนนจกัประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เพราะ  
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เหตุนั้น ท่ีไหนเราจะพึงไดการประพฤติส่ิงมิใชประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา 
ในบุคคลนี้เลา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุเคร่ืองกําจัดความอาฆาต ๙ ประการนีแ้ล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        อนุปุพพนิโรธสูตร 
     [๒๓๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนุปุพพนิโรธ ๙ ประการนี้ ๙ ประการเปนไฉน คือ  
อามิสสัญญาของผูเขาปฐมฌานยอมดับไป ๑ วิตกวิจารของผูเขาทุติยฌานยอมดับไป ๑ ปติของ 
ผูเขาตติยฌานยอมดับไป ๑ ลมอัสสาสปสสาสะของผูเขาจตุตถฌานยอมดับไป ๑ รูปสัญญา 
ของผูเขาอากาสานัญจายตนฌานยอมดับไป ๑ อากาสานญัจายตนสัญญาของผูเขาวิญญาณัญจายตน 
ฌานยอมดับไป ๑วิญญาณัญจายตนสัญญาของผูเขาอากิญจัญญายตนฌานยอมดับไป ๑  
อากิญจัญญายตนสัญญาของผูเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานยอมดับไป ๑ สัญญาและเวทนา 
ของผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธยอมดับไป ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนุปุพพนิโรธ ๙ ประการนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๑ 
                      จบสัตตาวาสวรรคท่ี ๓ 
                    _______________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. ฐานสูตร                         ๒. ขฬงุคสูตร  
๓. ตัณหาสูตร                 ๔. ววัตถสัญญาสูตร  
๕. สิลายูปสูตรท่ี ๑                 ๖. สิลายูปสูตรท่ี ๒  
๗. เวรสูตรท่ี ๑                ๘. เวรสูตรท่ี ๒  
๙. อาฆาตสูตรท่ี ๑                 ๑๐. อาฆาตสูตรท่ี ๒ 
๑๑. อนุปุพพนโิรธสูตร ฯ 
                    _______________  
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                         มหาวรรคท่ี ๔ 
                         วิหารสูตรท่ี ๑ 
     [๒๓๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนุปุพพวิหาร (ธรรมเปนเคร่ืองอยูตามลําดับ) ๙ ประการนี้ ๙  
ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑ อากาสานัญจายตน 
ฌาน ๑ วิญญาณัญจายตนฌาน ๑อากิญจัญญายตนฌาน ๑ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ๑  
สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนุปุพพวิหาร ๙ ประการนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                         วิหารสูตรท่ี ๒ 
     [๒๓๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอนุปุพพวหิารสมาบัติ ๙ ประการ นี้ เธอ 
ท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการเปนไฉน เรากลาววา 
 กามทั้งหลายยอมดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับกามท้ังหลายไดแลวๆ อยู ในท่ีนัน้ ทาน 
เหลานั้นไมมีความหวิ ดับแลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน ผูใดพึง 
ถามอยางนี้วา กามทั้งหลายยอมดับในท่ีไหน และใครดับกามทั้งหลายไดแลวๆ อยู เราไมรูผูนี้  
เราไมเห็นผูนีเ้ธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดกูรอาวโุส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู กามทั้งหลาย 
ยอมดับในปฐมฌานน้ี และทานเหลานั้นดบักามไดแลวๆ อยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอไมเปนผู 
โออวดไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวาดแีลว คร้ันแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลี 
เขาไปนั่งใกล ฯ  
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     เรากลาววา วิตกและวจิารยอมดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับวิตกวจิารไดแลวๆ อยู 
ในท่ีนั้น ทานเหลานั้นไมมีความหวิ ดับสนทิแลว ขามไดแลวถึงฝงแลว ดวยองคฌานนั้น 
เปนแน ผูใดพงึถามอยางนี้วา วิตกและวจิารยอมดับในท่ีไหน และใครดับวิตกวิจารแลวๆ อยู  
เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยางนีว้า ดูกรอาวุโส ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  
บรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตกวิจาร เพราะวิตก 
วิจารสงบไป มีปติและสุขเกดิแกสมาธิอยู วิตกวิจารยอมดับในองคฌานน้ีและทานเหลานั้น 
ดับวิตกวิจารไดแลวๆ อยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พงึช่ืนชม 
ยินดภีาษิตวา ดีแลว คร้ันแลวพึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ 
     เรากลาววา ปติยอมดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับปตไิดแลวๆ อยูในท่ีนั้น ทาน 
เหลานั้นไมมีความหวิ ดับสนทิแลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน ผูใด 
พึงถามอยางนีว้า ก็ปติดับในท่ีไหน และใครดับปติไดแลวๆ อยูเราไมรูผูนี้ ไมเห็นผูนี ้เธอ 
ท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยางนีว้า ดูกรอาวุโส ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ 
 เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูได 
ฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ปตยิอมดับในองคฌานนี้ และทานเหลานั้น  ดับปติ 
ไดแลวๆ อยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงช่ืนชมยนิดภีาษิตวา  
ดีแลว คร้ันแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ 
     เรากลาววา อุเบกขาและสุขดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับอุเบกขาและสุขไดแลวๆ  
อยูในท่ีนั้น ทานเหลานั้นไมมีความหวิ ดับสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌาน 
นั้นเปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วา ก็อุเบกขาและสุขยอมดบัในท่ีไหน และใครดับอุเบกขาและ 
สุขไดแลวๆ อยู เราไมรูผูนี้เราไมเห็นผูนี้ เธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดกูรอาวุโส  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน  ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส 
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู อุเบกขาและสุขดับในองคฌานน้ีแล ทาน 
เหลานั้นดับอุเบกขาและสุขไดแลวๆ อยู ดกูรภิกษุท้ังหลายเธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยา 
เปนแน พึงช่ืนชมยินดภีาษิตวา ดีแลว คร้ันแลวพึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ 
     เรากลาววา รูปสัญญาดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับรูปสัญญาไดแลวๆ อยูในท่ีนัน้  
ทานเหลานั้นไมมีความหวิ ดบัสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน   
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ผูใดพึงถามอยางนี้วา รูปสัญญาดับในท่ีไหนและใครดับรูปสัญญาไดแลวๆ อยู เราไมรูผู 
นี้ เราไมเหน็ผูนี้ เธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยางนีว้า ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวง 
รูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุ 
อากาสานัญจายตนฌาน เพราะคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีท่ีสุด รูปสัญญายอมดับในองค 
ฌานนี้ และทานเหลานั้นดับรูปสัญญาไดแลวๆ อยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอเปนผูไมโออวด  
ไมมีมารยาเปนแน พึงช่ืนชมยินดภีาษิตวา ดีแลวคร้ันแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไป 
นั่งใกล ฯ 
     เรากลาววา อากาสานัญจายตนสัญญาดบัในท่ีใด และทานเหลาใดดบั อากาสานัญจายตน 
สัญญาไดแลวๆ อยูในท่ีนัน้ ทานเหลานั้นไมมีความหวิดบัสนิทแลว ขามไดแลว 
 ถึงฝงแลว ดวยองคฌานนั้นเปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วาอากาสานัญจายตนสัญญาดับในท่ีไหน  
และใครดับอากาสานัญจายตนสัญญาไดแลวๆ อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอท้ังหลายพึง 
ตอบผูนั้นอยางนี้วาดกูรอาวโุส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดย 
ประการท้ังปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา วญิญาณไมมีท่ีสุด 
อากาสานัญจายตนสัญญาดับในองคฌานนี้ และทานเหลานั้นดับอากาสานัญจายตนสัญญาได 
แลวๆ อยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา 
 ดีแลว คร้ันแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ 
     เรากลาววา วิญญาณัญจายตนสัญญาดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับวิญญาณัญจายตน 
สัญญาไดแลวๆ อยูในท่ีนัน้ ทานเหลานั้นไมมีความหวิ ดบัสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว  
ดวยองคฌานนี้เปนแน ผูใดพึงถามอยางนีว้าวิญญาณัญจายตนสัญญาดบัในท่ีไหน และใคร 
ดับวิญญาณัญจายตนสัญญาไดแลวๆอยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้ เธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้น 
อยางนี้วา ดูกรอาวุโสภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง 
 บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรๆ หนอยหนึ่งไมมีวิญญาณัญจายตน 
สัญญายอมดับในองคฌานนี้ และทานเหลานั้นดับวิญญาณัญจายตนสัญญาไดแลวๆ อยู ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา ดแีลว คร้ันแลว  
พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ 
     เรากลาววา อากิญจัญญายตนสัญญาดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับอากิญจัญญายตน 
สัญญาไดแลวๆ อยูในท่ีนัน้ ทานเหลานั้นไมมีความหวิดบัสนิทแลว ขามไดแลว ถึงฝงแลว  
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ดวยองคฌานนี้เปนแน ผูใดพึงถามอยางนีว้าอากิญจัญญาตนสัญญาดับในท่ีไหน และใครดับ 
อากิญจัญญายตนสัญญาไดแลวๆอยู เราไมรูผูนี้ เราไมเหน็ผูนี้ เธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้น 
อยางนี้วา ดูกรอาวุโส ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เพราะลวงอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
 บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน อากญิจัญญายตนสัญญาดับในองคฌานนี้ และทานเหลานั้น 
ดับอากิญจัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยา 
เปนแน พึงช่ืนชมยินดภีาษิตวา ดีแลว คร้ันแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ฯ 
     เรากลาววา เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาดับในท่ีใด และทานเหลาใดดับเนวสัญญา 
นาสัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยู ทานเหลานั้นไมมีความหิวดับสนิทแลว ขามไดแลว  
ถึงฝงแลวดวยองคฌานนี้เปนแน ผูใดพึงถามอยางนี้วาเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาดับใน 
ท่ีไหน และใครดับเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยู เราไมรูผูนี้ เราไมเห็นผูนี้  
เธอท้ังหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา ดกูรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงเนวสัญญานา 
สัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา 
ดับในนิโรธน้ี และทานเหลานั้นดับเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาไดแลวๆ อยูดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยาเปนแน พึงชื่นชมยินดีภาษิตวาดแีลว คร้ันแลว พึง 
นมัสการกระทําอัญชลีเขาไปนั่งใกล ดกูรภิกษุท้ังหลายอนุปุพพวหิารสมาบัติ ๙ ประการนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                          นิพพานสูตร 
     [๒๓๘] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเวฬวุัน กลันทกนิวาปสถาน 
 ใกลพระนครราชคฤห ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรกลาวกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  
นิพพานนี้เปนสุข ดูกรอาวุโสท้ังหลาย นิพพานนี้เปนสุข เม่ือทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว  
ทานพระอุทายไีดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร นิพพานนี้ไมมีเวทนา จะเปน 
สุขไดอยางไร ฯ 
     ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรอาวุโส นิพพานนี้ไมมีเวทนานั่นแหละเปนสุข ดูกรอาวุโส  
กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจกัษุ อันนาปรารถนา   
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นาใคร นาพอใจ เปนท่ีรัก   ยั่วยวน   ชวนใหกําหนัด   เสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ  
กล่ินท่ีจะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสท่ีจะพงึรูแจงดวยล้ิน ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย  
อันนาปรารถนา นาใครนาพอใจ เปนท่ีรัก ยัว่ยวนชวนใหกําหนัด กามคุณ ๕ ประการนี้แล  
ดูกรอาวุโสสุขโสมนัสยอมเกดิข้ึน เพราะอาศัยกามคุณ ๕ ประการนี้ นี้เรียกวากามสุข ฯ 
     ดูกรอาวุโส ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานอยู ถาเม่ือภิกษ ุ
นั้นอยูดวยวหิารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกามยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธ 
ของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกดิข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพ่ือเบียดเบียน ฉันใด 
 สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกามเหลานั้น ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ  
ฉันนั้นเหมือนกันซ่ึงพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพาน 
เปนสุขอยางไร ทานจะพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุทุตยิฌาน ฯลฯ เพราะวิตกวจิารสงบไป  ถาเมื่อภิกษุนั้นอยู 
ดวยวหิารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิตกยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ  
เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญา 
มนสิการอันสหรคตดวยวิตกเหลานั้น ยอมฟุงซานแกภกิษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้น 
เหมือนกนัซ่ึงพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดกูรอาวุโส นิพพานเปนสุข 
อยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุตติยฌาน ฯลฯ ถาเม่ือภิกษนุั้นอยูดวยวหิารธรรมขอนี้  
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปตยิอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความ 
ทุกขพึงเกดิข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพ่ือเบียดเบียนฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคตดวย 
ปติ ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกนั ซ่ึงพระผูมีพระภาค 
ตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดกูรอาวุโส นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดย 
ปริยายแมนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ ถาเม่ือภิกษุนั้นอยูดวยวหิารธรรมขอนี้  
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอุเบกขายอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือน 
ความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการ 
อันสหรคตดวยอุเบกขา ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้นขอนัน้เปนอาพาธของเธอ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  
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 ซ่ึงพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นพิพานเปนสุขอยางไร  
ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง ฯลฯ ภิกษบุรรลุอากาสานัญ 
จายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อากาศไมมีท่ีสุด ถาเม่ือภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอนี้  
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูปยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบเหมือนความ 
ทุกขพึงเกดิข้ึนแกบุคคลผูมีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญามนสิการอันสหรคต 
ดวยรูปยอมฟุงซานแกภิกษนุัน้ ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน ซ่ึงพระผูมีพระภาค 
ตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดกูรอาวโุส นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดย 
ปริยายแมนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ ถาเม่ือภิกษนุัน้อยูดวยวิหาร 
ธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนะยอมฟุงซานขอนั้นเปนอาพาธ 
ของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกดิข้ึนแกบุคคลผูมีความสุขเพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด  
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนะยอมฟุงซานแกภิกษนุั้น ขอนั้นเปนอาพาธ 
ของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน ซ่ึงพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส  
นิพพานเปนสุขอยางไรทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ฯลฯ ถาเม่ือภิกษนุัน้อยูดวยวิหารธรรม 
ขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนะยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ 
 เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียน ฉันใด สัญญา 
มนสิการอันสหรคตดวยวิญญานัญจายตนะยอมฟุงซานแกภกิษนุั้น ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ 
 ฉันนั้นเหมือนกันซ่ึงพระผูมีพระภาคตรสัเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส นิพพาน 
เปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ ถาเม่ือภิกษนุั้นอยูดวย 
วิหารธรรมขอนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจญัญายตนะยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธ 
ของเธอ เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกดิข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข เพียงเพ่ือเบียดเบียน ฉันใด  
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนะ ยอมฟุงซานแกภิกษนุั้น ขอนั้นเปนอาพาธ  
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ของเธอ ฉันนั้นเหมือนกัน ซ่ึงพระผูมีพระภาคตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข ดูกรอาวุโส 
นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
โดยประการทัง้ปวง อาสวะทั้งหลายของเธอส้ินรอบแลว เพราะเห็นดวยปญญา ดกูรอาวุโส  
นิพพานเปนสุขอยางไร ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                           คาวีสูตร 
     [๒๓๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมโคเท่ียวไปตามภูเขา เปนโคโง ไมฉลาด ไมรูจักเขต 
ท่ีหากิน ไมเขาใจท่ีจะไปเท่ียวบนเขาอันขรุขระ แมโคนั้นพึงคิดอยางนีว้า ผิฉะนั้น เราพึงไป 
ยังทิศท่ีไมเคยไป พึงกินหญาท่ียังไมเคยกนิและพึงดื่มน้าํท่ียังไมเคยดืม่ แมโคนั้นยนัเทาหนา 
ก็ไมดีเสียแลว พึงยกเทาหลังอีก ก็คงจะไปยังทิศท่ีไมเคยไปไมได กินหญาท่ียังไมเคยกินไมได  
และด่ืมน้ําท่ียังไมเคยด่ืมไมได แมโคนั้นยืนอยูในท่ีใดพึงคิดอยางนีว้า ผิฉะนั้น เราพึงไปยังทิศ 
ท่ีไมเคยไป พงึกินหญาท่ียังไมเคยกิน และพึงดื่มน้ําท่ียังไมเคยด่ืม มันกลับมายังท่ีนั้นอีกโดย 
สวัสดีไมได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะแมโคนั้นเท่ียวไปบนภูเขา เปนคนโง ไมฉลาด  
ไมรูจักเขตท่ีหากิน ไมเขาใจท่ีจะเท่ียวไปบนภูเขาอันขรุขระ ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้น 
เหมือนกนั ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เปนคนโง ไมฉลาด ไมรูจักเขต ไมเขาใจเพื่อสงัดจาก 
กาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู เธอ 
ไมเสพโดยมาก ไมเจริญ ไมกระทําใหมาก ซ่ึงนิมิตนั้น ไมอธิษฐานนิมิตนั้นใหดี  เธอยอมมี 
ความคิดอยางนี้วา ผิฉะนัน้ เราพึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรม 
เอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู เธอ 
ไมอาจเพื่อบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนัน้ เราพึงสงัดจากกาม สงัด 
จากอกุศล บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอยอมไมอาจเพื่อสงัด 
จากกาม ฯลฯบรรลุปฐมฌาน ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนี้เรากลาววา มีช่ือเสียงปรากฏ  
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พลาด เส่ือมจากผลทั้งสอง ๒ แลว เปรียบเหมือนแมโคเที่ยวไปบนภเูขา เปนโคโง ไมฉลาด  
ไมรูจักเขตท่ีหากิน ไมเขาใจท่ีจะเท่ียวไปบนภูเขาอันขรุขระฉันนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมโคท่ีเท่ียวไปบนภูเขา เปนโคฉลาดเฉียบแหลม รูจักเขตท่ีหากิน  
เขาใจท่ีเท่ียวไปบนภูเขาอันขรุขระ แมโคนั้นพึงมีความคิดอยางน้ีวา ผิฉะนั้น เราพึงไปยังทิศท่ี 
ไมเคยไป พึงกนิหญาท่ียังไมเคยกิน และพึงดื่มน้ําท่ีไมดื่ม แมโคนั้นยนัเทาหนาไวดแีลว พึง 
ยกเทาหลัง แมโคนั้นพึงไปยงัทิศท่ีไมเคยไป พึงกินหญาท่ียังไมเคยกิน และพึงดื่มน้ําท่ีไมเคย 
ดื่ม เม่ือยืนอยูในท่ีใดพึงคิดอยางนีว้า ผิฉะนั้น เราพึงไปยงัทิศท่ีไมเคยไป พึงกินหญาท่ียัง 
ไมเคยกินพึงดืม่น้ําท่ียังไมเคยดื่ม และพึงกลับมายังท่ีนั้นโดยสวัสดี ขอนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะแมโคเท่ียวไปบนภเูขา เปนโคฉลาด เฉียบแหลม รูจกัเขตท่ีหากนิ เขาใจท่ีจะเท่ียวไปบน 
ภูเขาอันขรุขระ ฉันใด ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ฉันนั้นเหมือนกนัภิกษุบางรูปในธรรมวินยันี้ เปน 
บัณฑิต ฉลาด รูจักเขต เขาใจท่ีจะสงัดจากกามสงัดจากอกศุลธรรม บรรลุปฐมฌาน ... เสพ 
โดยมาก เจริญ กระทําใหมากซ่ึงนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหม่ันดวยดี เธอมีความคิดอยาง 
นี้วา ผิฉะนัน้ เราพึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน 
 ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอยังไมยนิดีเพยีง 
ทุติยฌานท่ีไดบรรลุ ฯลฯ เธอเสพโดยมากซ่ึงนิมิตนั้น เจริญ กระทําใหมากซ่ึงนิมิตนัน้ อธิษฐาน 
นิมิตนั้นใหม่ันดวยดี เธอมีความคิดดังนีว้าผิฉะนั้นเราพงึมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข 
ดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปน 
ผูมีอุเบกขามีสติอยูเปนสุข เธอยังไมยนิดีเพยีงตติยฌานท่ีไดบรรลุ ฯลฯ เธอเสพโดยมาก เจริญ  
กระทําใหมากซ่ึงนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนัน้ใหม่ันดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา 
พึงบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส กอนๆ ได 
 มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เธอยังไมยินดเีพยีงจตุตถฌานท่ีไดบรรลุนั้น เธอเสพโดยมาก 
 เจริญ กระทําใหมากซ่ึงนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นใหม่ันดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา 
 ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึง 
นานัตตสัญญา พึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยคํานงึเปนอารมณวาอากาศไมมีท่ีสุด เธอ 
ยังไมยนิดีเพียงอากาสานัญจายตนฌานท่ีไดบรรลุนั้น เธอเสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมากซ่ึง 
นิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนัน้ใหม่ันดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา ผิฉะนัน้ เรา เพราะลวง  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 340 
อากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง พึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานงึเปนอารมณ 
วาวิญญาณไมมีท่ีสุด เธอยังไมยินดีเพียงวิญญาณัญจายตนฌานท่ีไดบรรลุนั้น เธอเสพโดยมาก  
เจริญ กระทําใหมากซ่ึงนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหม่ันดวยดีเธอมีความคิดอยางนีว้า ผิฉะนั้น  
เรา เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง พึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยคํานึง 
เปนอารมณวา อะไรๆหนอยหนึ่งไมมี เธอไมยินดเีพยีงอากิญจัญญายตนะท่ีไดบรรลุนั้น เธอ 
เสพโดยมาก เจริญ กระทําใหมากซ่ึงนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหม่ันดวยดี เธอมีความคิด 
อยางนี้วา ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง พึงบรรลุเนวสัญญานา 
สัญญายตนะ เธอไมยินดีเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานท่ีไดบรรลุนัน้ เธอเสพโดยมาก 
 เจริญ กระทําใหมากซ่ึงนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นใหม่ันดวยดี เธอมีความคิดอยางนี้วา 
 ผิฉะนั้น เรา เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง พึงบรรลุสัญญา 
เวทยิตนิโรธ เธอไมยินดีเพียงสัญญาเวทยิตนิโรธท่ีไดบรรลุนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลใดแล ภกิษเุขาก็ด ีออกกด็ี ซ่ึงสมาบัตินั้นๆ ในกาลนัน้ 
 จิตของเธอเปนจิตออน ควรแกการงาน สมาธิอันหาประมาณมิไดยอมเปนอันเธอเจริญดีแลว 
ดวยจิตออน ควรแกการงาน เธอมีสมาธิอันหาประมาณมิได เจริญดแีลว ยอมโนมนอมจิตไป 
เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงธรรมใดๆที่ควรกระทําใหแจงดวยอภิญญา เธอยอมถึงความเปนผูควรเปน 
พยานในธรรมนั้นๆ ได ในเม่ือเหตุมีอยูๆ ถาเธอหวังวา เราพึงแสดงฤทธ์ิไดหลาย 
อยางคือ คนเดยีวเปนหลายคนได หลายคนเปนคนเดยีวกไ็ด ฯลฯ พึงใชอํานาจทางกายไป 
ตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆได ในเม่ือเหตุมีอยูๆ  
ถาเธอหวังวา เราพึงฟงเสียงสองอยาง คือ เสียงทิพยเสียงมนุษย ท้ังท่ีไกลและใกล ดวย 
โสตธาตุอันเปนทิพย ฯลฯ ในเม่ือเหตุมีอยูๆ  ถาเธอหวังวา เราพึงกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของ 
บุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จิตมีราคะก็พึงรูวา จิตมีราคะ หรือจติปราศจากราคะก็พึงรูวา จิตปราศจาก 
ราคะ จิตมีมีโทสะก็พึงรูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็พึงรูวา จิตปราศจากโทสะ จิต 
มีโมหะกพ็ึงรูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็พึงรูวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็พึงรู 
วา จิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็พึงรูวา จติฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็พึงรูวา จิตเปนมหรคต  
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หรือจิตไมเปนมหรคตก็พึงรูวา จิตไมเปนมหรคตจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวากพ็ึงรูวา จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  
หรือจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวากพ็งึรูวา จิตไมมีจติอ่ืนกวา จิตเปนสมาธิก็พงึรูวา จิตเปนสมาธิ  
หรือจิตไมเปนสมาธิก็พึงรูวา จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพนก็พึงผูวา จิตหลุดพน หรือจติไม 
หลุดพนก็พึงรูวา จิตไมหลุดพน เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ได ในเม่ือ 
เหตุมีอยูๆ ถาเธอหวังวา เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึง่บาง  
สองชาติบาง ฯลฯ พึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวย 
ประการดังนี้ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ ได ในเม่ือเหตุมีอยูๆ  ถาเธอ 
หวังอยูวา เราพึงเห็นหมูสัตว ฯลฯดวยทิพจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซ่ึง 
หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ได ในเม่ือ 
เหตุมีอยูๆถาเธอหวังวา เราพึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เธอยอมถึงความเปนผู 
ควรเปนพยานในธรรมน้ันๆ ได ในเม่ือเหตุมีอยูๆ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                           ฌานสูตร 
     [๒๔๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  เพราะอาศัยปฐม 
ฌานบาง ทุติยฌานบาง ตติยฌานบาง จตุตถฌานบาง อากาสนัญจายตนฌานบาง ฯลฯ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตน 
ฌานบาง ฯ 
     ก็ขอท่ีเรากลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะ 
อาศัยปฐมฌานบาง ดังน้ีนัน้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้  
สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา  
สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงปฐมฌานน้ัน โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข   
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เปนโรคเปนดงัหัวฝ เปนดังลูกศร ไมมีสุข เปนอาพาธ เปนของผูอ่ืน เปนของชํารุด วางเปลา  
เปนอนัตตา เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูดวยธรรมเหลานั้น คร้ันแลว เธอยอมโนมจิตไปเพือ่อมตธาตุ 
วา นั่นสงบ นัน่ประณีต คือ ธรรมเปนท่ีสงบแหงสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง  
ความส้ินตัณหา ความคลายกาํหนัดความดบั นิพพาน เธอต้ังอยูในปฐมฌานนั้น ยอมถึงความ 
ส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถายังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ 
จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป  
ดวยความยินดเีพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภกิษุท้ังหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนู หรือ 
ลูกมือของนายขมังธนู เพียรยงิรูปหุนท่ีทําดวยหญาหรือกองกอนดิน ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล 
 ยิงไมพลาด และทําลายรางใหญๆไดแมฉันใด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษกุ็ฉันนั้นเหมือนกันแล  
สงัดจากกาม ฯลฯบรรลุปฐมฌาน เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงปฐมฌานน้ัน โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข ...  
วางเปลาเปนอนัตตา เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูดวยธรรมเหลานั้น คร้ันแลวยอมนอมจิตไปเพื่อ 
อมตธาตุวา นัน่สงบ นั่นประณีต คือ ธรรมเปนท่ีสงบแหงสังขารท้ังปวง ... นิพพาน เธอตั้งอยู 
ในปฐมฌานนัน้ ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถายังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ 
ท้ังหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จกัปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา 
 เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ขอท่ีเรากลาววา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายเพราะอาศยัปฐมฌานบาง ดังนี้นั้น 
 เราอาศัยขอนีก้ลาวแลว ฯ 
     ก็ขอท่ีเรากลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะ 
อาศัยทุติยฌานบาง ฯลฯ เพราะอาศัยตติยฌานบาง ฯลฯ เพราะอาศัยจตตุถฌานบาง ดงันี้นั้น  
เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข 
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ 
อยู เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะ 
แหงจตุตถฌานน้ัน โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนัตตา เธอยอมยังจิต 
ใหตั้งอยูดวยธรรมเหลานั้น คร้ันแลว ยอมนอมจิตไปเพือ่อมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต  
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 คือ ธรรมเปนท่ีสงบแหงสังขารท้ังปวง ...นิพพาน เธอตัง้อยูในจตุตถฌานน้ัน ยอมถึงความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลาย ถายังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จกั 
ปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป  
ดวยความยินดเีพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนู หรือ 
ลูกมือของนายขมังธนู เพียรยงิธนูไปยังรูปหุนท่ีทําดวยหญาหรือกองดนิ ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล  
ยิงไมพลาด และทําลายรางใหญๆได แมฉันใด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษกุ็ฉันนั้นเหมือนกันแล  
บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ เธอยอมพิจารณาเหน็ธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา ฯลฯ มีอันไมกลับ 
มาจากโลกนั้นเปนธรรมดา ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะ 
ท้ังหลาย เพราะอาศัยจตุตถฌานบาง ดังน้ีนัน้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ฯ 
     ก็ขอท่ีเรากลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะ 
อาศัยอากาสานัญจายตนฌานบาง ดงันี้นัน้ เราอาศัยอะไรกลาวแลวดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆสัญญา และเพราะไมใสใจ 
ถึงนานัตตสัญญา บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยคํานงึเปนอารมณวา อากาศไมมีท่ีสุด 
 เธอยอมพิจารณาเหน็ธรรมท้ังหลาย คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะ 
แหงอากาสานญัจาตนฌานนัน้ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนตัตา 
เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูดวยธรรมเหลานั้น คร้ันแลว ยอมนอมจิตไปเพื่ออมตธาตุวา นั่นสงบ  
นั่นประณีต คือ ธรรมเปนท่ีสงบแหงสังขารท้ังปวง ... นพิพานเธอต้ังอยูในอากาสานญัจาตนฌาน 
นั้น ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถายังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เธอ 
ยอมเปนอุปปาติกะ จกัปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะโอรัม 
ภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไปดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบ 
เหมือนนายขมังธนู หรือลูกมือของนายขมังธนู เพียรยิงธนไูปยังรูปหุนท่ีทําดวยหญาหรือกองดิน 
 ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล ยิงไมพลาด และทําลายรางใหญๆ ได แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษกุ็ฉันนัน้เหมือนกนัแล เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะ 
ไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุอากาสานัญจาตนฌาน ... เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย ฯลฯ 
 มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีเรากลาววา เรากลาวความ  
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ส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนฌานบาง ดังน้ีนั้น เราอาศัยขอนี้ 
กลาวแลว ฯ 
     ก็ขอท่ีเรากลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะ 
อาศัยวิญญาณญัจายตนฌานบาง ฯลฯ อากญิจัญญายตนฌานบางดังนีน้ั้น เราอาศัยอะไรกลาวแลว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง  
บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรๆ หนอยหนึ่งไมมี เธอยอมพิจารณา 
เห็นธรรมท้ังหลายคือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงอากิญจัญญายตนฌาน 
นั้นโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนัตตา เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูดวย 
ธรรมเหลานั้น คร้ันแลว ยอมนอมจิตไปเพือ่อมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต คือ ธรรมเปน 
ท่ีสงบแหงสังขารท้ังปวง ... นิพพาน เธอตัง้อยูในอากิญจญัญายตนะนัน้ ยอมถึงความสิ้นไปแหง 
อาสวะท้ังหลาย ถายังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จกัปรินิพพาน 
ในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป ดวยความ 
ยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของ 
นายขมังธนู เพียรยิงธนูไปยงัรูปหุนท่ีทําดวยหญาหรือกองดิน ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล ยิงไม 
พลาด  และทําลายรางใหญๆ ได แมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล  
เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงเปน 
อารมณวา อะไรๆหนอยหน่ึงไมมี เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ อันมีอยูในขณะแหงอากญิจัญญายตนฌานนั้น โดยความเปนของไมเท่ียง 
 เปนทุกข ... วางเปลา เปนอนัตตา เธอยอมยังจิตใหตั้งอยูในธรรมเหลานั้น คร้ันแลว ยอม 
นอมจิตไปเพือ่อมตธาตุวา นั่นสงบ นั่นประณีต คือธรรมเปนท่ีสงบสังขารท้ังปวง ... นิพพาน  
เธอตั้งอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถายังไมถึงความ 
ส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เธอยอมเปนอุปปาติกะ จกัปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมพึงกลับจาก 
โลกน้ันเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป ดวยความยนิดีเพลิดเพลินในธรรม 
นั้นๆ ขอท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะอาศัย 
อากิญจัญญายตนฌานบาง ดงันี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการดังนีแ้ล  
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 สัญญาสมาบัติมีเทาใด สัญญาปฏิเวธก็มีเทานั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย อายตนะ ๒ เหลานี้ คือ  
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ๑ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ ตางอาศัยกัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
เรากลาววา อายตนะ ๒ ประการนี้ อันภกิษผูุเขาฌานผูฉลาดในการเขาสมาบัติและฉลาดในการ 
ออกจากสมาบัติ เขาแลวออกแลว พึงกลาวไดโดยชอบ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                          อานันทสูตร 
     [๒๔๑] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลกรุงโกสัมพี  ณ ท่ีนัน้แล   
ทานพระอานนทเรียกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรอาวุโสท้ังหลายภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนท 
แลว ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ท่ีพระผูมี 
พระภาคพระองคนั้น ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสรูการบรรลุ 
โอกาส เพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความโศกความรํ่าไร เพื่อดับเสียซ่ึงทุกข 
และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงนพิพาน จกัษุช่ือวาจักเปนจกัษนุั้นแล 
 คือ รูปเหลานั้นจักไมเสวยอายตนะนั้น และอายตนะน้ันจักไมเสวยรูปเหลานั้น หูช่ือวาจัก 
เปนหูนัน้แล คือ เสียงเหลานัน้จักไมเสวยอายตนะนั้น และอายตนะน้ันจักไมเสวยเสียง 
เหลานั้น จมูกช่ือวาจักเปนจมูกนั้นแล คือกล่ินเหลานั้นจักไมเสวยอายตนะน้ัน และอายตนะ 
นั้นจักไมเสวยกล่ินเหลานั้นล้ินช่ือวาจักเปนล้ินนั้นแล คือ รสเหลานั้นจักไมเสวยอายตนะน้ัน 
 และอายตนะนั้นจักไมเสวยรสเหลานั้น กายช่ือวาจกัเปนกายนั้นแล คือ โผฏฐัพพะเหลานั้นจกั 
ไมเสวยอายตนะนัน้ และอายตนะนั้นจักไมเสวยโผฏฐัพพะเหลานั้น เม่ือทานพระอานนทกลาว 
อยางนี้แลว ทานพระอุทายไีดถามทานพระอานนทวา ดกูรอาวุโสอานนท ผูมีสัญญาหรือไมมี 
สัญญาหนอ ยอมไมเสวยอายตนะน้ัน ทานพระอานนทตอบวา ดูกรอาวุโส ผูมีสัญญาแล  
ยอมไมเสวยอายตนะน้ัน ผูไมมีสัญญาไมเสวยอายตนะนัน้ ฯ 
     อุ. ดูกรอาวโุส ก็ผูมีสัญญาอยางไร จึงไมเสวยอายตนะน้ัน ฯ  
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     อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะ 
ดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปน 
อารมณวา อากาศไมมีท่ีสุด ดูกรอาวุโส แมผูมีสัญญาอยางนี้ ก็ไมเสวยอายตนะน้ัน ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุ 
วิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา วิญญาณไมมีท่ีสุดดูกรอาวุโส แมผูมีสัญญา 
อยางนี้กไ็มเสวยอายตนะน้ัน ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุ 
อากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงเปนอารมณวา อะไรหนอยหนึ่งไมมี ดกูรอาวุโส แมผูมีสัญญา 
อยางนี้กไ็มเสวยอายตนะน้ัน ฯ 
     ดูกรอาวุโส สมัยหนึ่ง ผมอยู ณ อัญชนมิคทายวัน ใกลเมืองสาเกต คร้ังนั้นแล  
ภิกษณุีช่ือชฏิลภาคิกา เขาไปหาผมถึงท่ีอยู ไหวแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ได 
ถามผมวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ สมาธิใดอันบุคคลยังไมนอมไปแลว ไมนําไปปราศแลว  
มีการขมการหามซ่ึงธรรมอันเปนไปกับสังขารไมได ตั้งม่ันแลวเพราะหลุดพนจากกิเลส เปน 
สันโดษเพราะตั้งม่ัน ไมสะดุงเพราะเปนสันโดษ สมาธินี ้พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอะไรเปนผล 
 เม่ือชฏิลภาคิกาภิกษุณกีลาวอยางนีแ้ลว ผมไดกลาวกะภกิษุณนีั้นวา ดกูรนองหญิงสมาธิใด 
อันบุคคลไมนอมไปแลว ไมนําไปปราศแลว มีการขมการหามซ่ึงธรรมอันเปนไปกับสังขารไมได  
ตั้งม่ันแลวเพราะหลุดพนจากกิเลส เปนสันโดษเพราะต้ังม่ัน ไมสะดุงเพราะเปนสันโดษ สมาธินี้  
พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอรหัตเปนผล ดูกรอาวุโส แมผูท่ีมีสัญญาอยางนี้แล ก็ไมเสวย 
อายตนะนั้น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                         พราหมณสูตร 
     [๒๔๒] คร้ังนั้นแล พราหมณผูชํานาญในคัมภีรโลกายตะ ๒ คน เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  
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 นั่ง ณ ท่ีสมควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
ปูรณกัสสปเปนผูรูส่ิงท้ังปวง เห็นส่ิงท้ังปวง ปฏิญาณการรูการเห็นอันไมมีสวนเหลือวา เม่ือ 
เราเดิน ยนื หลับ และต่ืนอยู ญาณทัสสนะปรากฏติดตอเนื่องกันไป ปูรณกัสสปน้ันกลาวอยางนีว้า  
เรารูเราเห็นโลกอันไมมีท่ีสุด ดวยญาณอันไมมีท่ีสุด ขาแตพระโคดมผูเจริญ แมนิครณฐนาฏบุตร 
ก็เปนผูรูส่ิงท้ังปวง เหน็ส่ิงท้ังปวง ปฏิญาณการรูการเห็นไมมีสวนเหลือวา เม่ือเราเดิน ยืน 
 หลับ และต่ืนอยู ญาณทัสนะปรากฏติดตอเนื่องกันไป นิครณฐนาฏบุตรนั้นกลาวอยางนี้วา เรา 
รูเราเห็โลกอันไมมีท่ีสุด ดวยญาณอันไมมีท่ีสุด ขาแตพระโคดมผูเจริญ คนท้ัง ๒ ตางก็พูด 
อวดรูกัน มีวาทะเปนขาศึกกนั ใครจริง ใครเท็จ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ อยาเลย ขอท่ีคนท้ัง ๒ นี้ตางพูดอวดรูกัน มี 
วาทะเปนขาศึกกัน ใครจริง ใครเท็จนั้น พกัไวกอนเถิด ดูกรพราหมณ เราจักแสดงธรรมแก 
ทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว พราหมณเหลานั้นทูลรับพระผูมี 
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนชาย ๔ คน ยนือยูใน ๔ ทิศ 
 ตางก็มีฝเทาในการเดินและมีฝเทาในการวิ่งเปนเยี่ยมพอๆ กัน เปรียบเหมือนนายขมังธนูถือธนู 
ไวอยางม่ัน ศึกษามาเจนฝมือแลว ผานการประลองฝมือแลว จะพึงใชลูกธนูอยางเบายิงตนตาล 
ท่ีเรียงแถวใหทะลุโดยงาย และยิงไดเร็วกวาการวิ่งดังกลาวมานั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรใน 
ทิศประจิม ตรงขามมหาสมุทรทิศบูรพา ถาคนๆ หนึ่งยนือยูทางทิศบูรพาจะพึงกลาวอยางนี้วา 
 เราจะเดนิไปใหถึงท่ีสุดโลก เขาเวนการดื่ม การกิน การล้ิม เวนการถายอุจจาระปสสาวะ และ 
เวนจากการหลับและการพกั เขามีอายุ ๑๐๐ ป เปนอยู ๑๐๐ ป เดินไปตลอด ๑๐๐ ป ยังไมทัน 
ถึงท่ีสุดโลกเลย ก็พึงกระทํากาละลงในระหวาง ถาคนๆ หนึ่ง ยนือยูในทิศประจิม ฯลฯ ถา 
คนๆ หนึ่งยนือยูในทิศทักษณิ จะพึงกลาวอยางนี้วา เราจะเดินไปใหถึงท่ีสุดโลก เขาเวนจาก 
การดื่ม การกนิ การล้ิม เวนจากการถายอุจจาระปสสาวะ และเวนจากการหลับและการพัก  
เขามีอายุ ๑๐๐ ป เปนอยู ๑๐๐ ป เดินไปตลอด๑๐๐ ป ยังไมถึงท่ีสุดโลกเลย พึงกระทํากาละ 
ในระหวาง ขอนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราไมกลาววา บุคคลจะพึงรูจะพึงเห็น จะพึงถึงท่ีสุด 
ของโลกดวยการวิ่งเห็นปานนั้น และเรายังไมถึงท่ีสุดแหงโลก ก็ไมกลาวการกระทําท่ีสุดแหง 
ทุกขได ฯ  
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     ดูกรพราหมณ กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกวาโลกในวินัยของพระอริยเจา กามคุณ ๕ 
 ประการเปนไฉน คือ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนานาใคร นาพอใจ เปนท่ีรัก  
ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กล่ินท่ีจะพึงรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสท่ี 
จะพึงรูแจงดวยล้ิน ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีจะพงึรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ  
เปนท่ีรัก ยัว่ยวนชวนใหกําหนัด ดูกรพราหมณ กามคุณ ๕ ประการนีแ้ล เรียกวาโลกใน 
วินัยของพระอริยเจา ฯ 
     ดูกรพราหมณ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน  
มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ภกิษุนี้เรียกวา ไดถึงท่ีสุดแหงโลกแลว และอยูในท่ี 
สุดแหงโลก คนเหลาอ่ืนกลาวภกิษุนัน้อยางนี้วาแมภิกษนุี้ก็ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตน 
ไมพนไปจากโลก ดูกรพราหมณเปนความจริง แมเรากก็ลาวอยางนี้วา แมภิกษุนีก้็ยงันับเนื่อง 
อยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ  
ภิกษนุี้เรียกวา ไดถึงท่ีสุดแหงโลกแลว และอยูในท่ีสุดแหงโลก แตชนเหลาอ่ืนกลาวภิกษนุั้น 
อยางนี้วา แมภกิษุนีก้็ยังนับเนื่องอยูในโลกยังสลัดตนไมพนไปจากโลก ดูกรพราหมณ เปน 
ความจริง แมเราก็กลาวอยางนี้วา แมภิกษุนีก้็ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไป 
จากโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง ... บรรลุอากาสา 
นัญจายตนฌาน ... ภิกษุนี้เรียกวา ไดถึงท่ีสุดแหงโลกแลว และอยูในท่ีสุดแหงโลก แตชน 
เหลาอ่ืนกลาวภิกษนุั้นอยางนี้วา แมภิกษุนีก้็ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก 
 ดูกรพราหมณ เปนความจริง แมเราก็กลาวอยางนี้วา แมภกิษุนีย้ังนับเนือ่งอยูในโลก ยังสลัด 
ตนไมพนไปจากโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุ 
วิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง บรรลุอากิญ 
จัญญายตนฌาน ฯลฯ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง บรรลุเนวสัญญานา 
สัญญายตนฌาน ฯลฯ  ภกิษนุี้เรียกวาไดถึงท่ีสุดโลกแลว และอยูในท่ีสุดโลกแหงโลก แต  
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ชนเหลาอ่ืนกลาวภกิษุนัน้อยางนี้วา ภิกษนุี้ยงันับเนื่องอยูในโลก ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก 
 ดูกรพราหมณเปนความจริง แมเราก็กลาวอยางนีว้า แมภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยูในโลก ยังสลัด 
ตนไมพนไปจากโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ 
สัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะของเธอส้ินรอบแลว เพราะเห็นดวยปญญา ดูกรพราหมณ ภิกษนุี ้
เรียกวา ไดถึงท่ีสุดแหงโลกแลว และอยูในท่ีสุดแหงโลก ขามพนตัณหาเคร่ืองของในโลกไดแลว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                           เทวสูตร 
     [๒๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดากบัอสูรไดประชิดกัน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในสงครามคร้ังนั้น พวกอสูรชนะ พวกเทวดาแพ และพวกเทวดาท่ี 
แพไดพากันหนีไป พวกอสูรลุกไลติดตามมุงไปทางทิศอุดร คร้ังนั้นแล พวกเทวดาไดมีความคิด 
อยางนี้วา พวกอสูรลุกไลติดตามมาจําเราจะทําสงครามกับพวกอสูรคร้ังท่ี ๒ อีก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมคร้ังท่ี ๒ พวกเทวดาก็ทําสงครามกับพวกอสูรอีก  พวกอสูรชนะ 
 พวกเทวดาแพ และพวกเทวดาที่แพไดพากันหนีไป พวกอสูรลุกไลติดตามมุงไปทางทิศอุดร  
คร้ังนั้นแล พวกเทวดาไดมีความคิดอยางนีว้า พวกอสูรลุกไลติดตามมา จําเราจะทําสงครามกับพวก 
อสูรคร้ังท่ี ๓ อีก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมคร้ังท่ี ๓ พวกเทวดาทําสงครามกับพวกอสูรอีก  พวกอสูรชนะ 
 พวกเทวดาแพ และพวกเทวดาท่ีแพกลัวพากันหนีเขาไปในเทพบุรีกแ็หละพวกเทวดาท่ีหนีเขา 
ไปเทพบุรี ไดมีความคิดอยางนี้วา บัดน้ี พวกเรามีตนไดท่ีพึ่งแลว พวกอสูรจะทําอะไรเราไมได 
 แมพวกอสูรกมี็ความคิดอยางนี้วาบัดนี้ พวกเทวดามีตนไดท่ีพึ่งแลว พวกเราจะทําอะไรไมได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดากับอสูรไดประชิดกัน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ในสงครามคร้ังนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ และพวกอสูรท่ีแพไดกัน 
หนีไป พวกเทวดาลุกไลติดตามมุงไปทางทิศทักษิณคร้ังนัน้แล พวกอสูรไดมีความคิดอยางนีว้า 
 พวกเทวดาลุกไลติดตามมา จําเราจะทําสงครามกับพวกเทวดาแมคร้ังท่ี ๒ อีก ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมคร้ังท่ี ๒ พวกอสูรก็ทําความกับพวกเทวดาอกี พวกเทวดาชนะ  
พวกอสูรแพ และพวกอสูรท่ีแพไดพากันหนีไป พวกเทวดาลุกไลติดตามมุงไปทางทิศทักษิณ 
 คร้ังนั้นแล พวกอสูรไดมีความคิดอยางนีว้าพวกเทวดาลุกไลติดตามมา จําเราจะทําสงครามกับ 
พวกเทวดาแมคร้ังท่ี ๓ อีก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมคร้ังท่ี ๓ พวกอสูรก็ทําสงครามกับพวกเทวดาอกีพวกเทวดากช็นะ 
 พวกอสูรแพ และพวกอสูรท่ีแพไดพากันหนีเขาไปยังอสูรบุรีก็แหละพวกอสูรท่ีพากันหนีเขาไป 
ในอสูรบุรี ไดมีความคิดอยางนี้วา บัดน้ี พวกเรามีตนไดท่ีพึ่งแลว พวกเทวดาจะทําอะไรเราไมได  
แมพวกเทวดาก็มีความคิดอยางนี้วา บัดน้ี พวกอสูรมีตนเปนท่ีพึ่งแลว พวกเราทําอะไรไมได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกนัแล สมัยใด ภิกษุสงัดจากกาม ...บรรลุปฐมฌาน ...  
สมัยนั้น ภิกษมีุความคิดอยางนี้วา บัดน้ี เรามีตนไดท่ีพึ่งแลวมารจะทําอะไรเราไมได ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย แมมารผูลามกก็มีความคิดอยางนีว้าบัดนี้ ภิกษุมีตนไดท่ีพึ่งแลว เราจะทําอะไรไมได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯบรรลุ 
จตุตถฌาน ฯลฯ สมัยนั้น ภิกษุมีความคิดอยางนีว้า บัดนี้ เรามีตนไดท่ีพึง่แลว มารจะทําอะไร 
เราไมได ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมมารผูลามกก็มีความคิดอยางนี้วา บัดน้ี ภกิษุมีตนไดท่ีพึง่แลว 
 เราจะทําอะไรไมได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุ เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทัง้ปวง บรรลุอากาสา 
นัญจายตนฌาน ... สมัยนั้น ภิกษุ นี้เรียกวา ไดทํามารใหเปนท่ีสุดใหตดิตามไมได ปดตา 
มารสนิท มารมองไมเห็น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง 
 บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ฯลฯบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตน 
ฌาน ฯลฯ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะของเธอส้ินรอบแลวเพราะเห็นดวยปญญา สมัยนั้น  
ภิกษนุี้เรียกวา ไดกระทํามารใหเปนท่ีสุด ใหติดตามไมได ปดตามารสนิท มารมองไมเห็น ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘  
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                           นาคสูตร 
     [๒๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด เม่ือชางตัวประเสริฐอยูในปาเท่ียวหากิน ชาง 
พลายบาง ชางพังบาง ชางสะเท้ินบาง ลูกชางบาง เดินไปขางหนากดัปลายหญาไวดวน ชาง 
ตัวประเสริฐนัน้ ยอมอิดหนาระอาใจรังเกยีจเพราะการกระทํานั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด เม่ือ 
ชางตัวประเสริฐอยูในปาเท่ียวหากิน ชางพลายบาง ชางพังบาง ชางสะเท้ินบาง ลูกชางบาง กัด 
กินกิ่งไมท่ีชางตัวประเสริฐหกัลงไว ชางตัวประเสริฐนั้น ยอมอิดหนาระอาใจรังเกียจเพราะการ 
กระทํานั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด เม่ือชางตัวประเสริฐอยูในปาลงสูสระ  ชางพลายบาง  
ชางพังบาง ชางสะเท้ินบาง ลูกชางบาง เดินออกหนา เอางวงสูบน้ําใหขุน ชางตัวประเสริฐนั้น 
ยอมอิดหนาระอาใจรังเกียจเพราะการกระทํานั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด เม่ือชางตวัประเสริฐ 
อยูในปาข้ึนจากสระชางพลายท้ังหลายยอมเดินเสียดสีกายไป ชางตัวประเสริฐยอมอิดหนาระอา 
ใจรังเกยีจเพราะการกระทํานั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย สมัยนั้น ชางตัวประเสริฐนั้นยอมมีความคิด 
อยางนี้วา บัดนี้ เราเกล่ือนกลนไปดวยชางพลาย ชางพัง ชางสะเท้ินและลูกชาง เรากนิหญา 
ยอดดวน กินกิง่ไมท่ีชางท้ังหลายกินแลวๆ ดื่มน้ําท่ีขุนมัวและเม่ือเราข้ึนจากสระ ชางพงัท้ัง 
หลายยอมเดินเสียดสีกายไป ผิฉะนั้น เราพึงหลีกออกจากโขลงอยูตัวเดยีวเถิด สมัยตอมา ชาง 
ตัวประเสริฐนัน้ หลีกออกจากโขลงอยูตัวเดียว กินหญายอดไมดวน กนิกิ่งไมท่ีไมมีชางอื่นเล็ม 
 ดื่มน้ําท่ีไมขุนมัว เม่ือข้ึนจากสระ ชางพังก็ไมเดินเสียดสีกาย สมัยนั้น ชางตัวประเสริฐยอมมี 
ความคิดอยางนี้วา เม่ือกอนเราเกล่ือนกลนไปดวยชางพลาย ชางพังชางสะเท้ิน และลูกชาง  
กินหญายอดดวน กนิกิ่งไมท่ีชางอื่นเล็มแลวๆ ดื่มน้ําขุนมัว และเม่ือเราข้ึนจากสระ ชางพังยัง 
เดินเสียดสีกายเราไป บัดนี้ เราหลีกออกจากโขลงอยูตัวเดียว กินหญายอดไมดวน กนิกิ่งไมท่ี 
ชางอ่ืนไมเล็ม ดื่มน้ําท่ีไมขุนมัว และเม่ือข้ึนจากสระ ชางพังก็ไมเดินเสียดสีกายเราไป ดังนี้  
ชางตัวประเสริฐนั้นเอางวงหักกิ่งไมมาปดกาย มีใจช่ืนชม บําบัดโรคตอมคัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด ภิกษเุกล่ือนกลนไปดวยภกิษุ ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา พระราชา  
มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถียสาวกของเดียรถีย สมัยนั้น ภิกษุนั้น ยอมมีความคิดอยางนี้วา 
 บัดนี้ เราเกล่ือนกลนไปดวยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของ 
พระราชาเดยีรถีย สาวกของเดียรถีย ผิฉะนัน้ เราพึงหลีกออกจากหมูไปอยูผูเดียว เธอเสพ  
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เสนาสนะท่ีสงัด คือปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง เธอ 
อยูปา โคนไม หรือเรือนวาง นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรงดํารงสติไวเบ้ืองหนา ละอภิชฌาใน 
โลกเสีย มีใจปราศจากอภิชฌาอยู ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอภิชฌา ละความประทุษราย คือ 
 พยาบาท มีจิตไมพยาบาทอนุเคราะหเกื้อกลูแกสรรพสัตว ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษราย  
คือพยาบาท ละถีนมิทธะ ปราศจากความงวงเหงาหาวนอน มีความสําคัญในแสงสวางอยู  
มีสติสัมปชัญญะ ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจะกกุกุจจะ ไมฟุงซาน มีจิตสงบ 
ในภายใน ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจะกุกกจุจะละวจิกิิจฉา ขามพนวิจิกจิฉา ไมเคลือบ 
แคลงสงสัยในกุศลท้ังหลาย ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจิกจิฉา เธอละนิวรณ ๕ ประการน้ี อันเปน 
อุปกิเลสแหงใจทําปญญาใหทุรพลแลว สงัดจากกาม ... บรรลุปฐมฌาน ... เธอมีใจช่ืนชม บําบัด 
ความระคายใจได เธอบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน มีใจชื่นชมบําบัดความ 
ระคายใจได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง ฯลฯ บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ฯลฯ  
บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ฯลฯ บรรลุเนวสัญญานาสัญญา 
ยตนฌาน ฯลฯ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะของเธอส้ินรอบแลว เพราะเหน็ดวยปญญา  
เธอมีใจช่ืนชมบําบัดความระคายใจได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                          ตปุสสสูตร 
     [๒๔๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชนชาวมัลละ ช่ืออุรุเวลกปัปะ  
ในแควนมัลละ คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจวีร 
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอุรุเวลกัปปนิคม คร้ันแลวเสด็จกลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต ตรัส 
เรียกทานพระอานนทวา ดูกรอานนทเธอจงอยูในท่ีนี้กอน จนกวาเราจะไปถึงปามหาวันเพื่อผัก 
ผอนในกลางวนั ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเสด็จถึง 
ปามหาวันประทับพักผอนกลางวันอยูท่ีโคนไมแหงหนึ่ง ฯ 
     คร้ังนั้นแล ตปุสสคฤหบดี เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู อภิวาทแลว นั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแตพระอานนทผูเจริญ พวกขาพเจา  
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เปนคฤหัสถบริโภคกาม เพลิดเพลินยนิดหีมกมุนอยูในกาม เนกขัมมะไมปรากฏแกขาพเจา 
เหลานั้นเหมือนดังเหว ขาแตทานผูเจริญขาพเจาท้ังหลายไดสดับมาดังนี้วา จิตของภกิษุหนุมๆ 
 ในธรรมวินยันี้ ยอมแลนไป เล่ือมใส ตั้งอยูในเนกขัมมะ ยอมหลุดพนในเพราะเนกขัมมะ  
เม่ือเธอเหลานัน้พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ขาแตทานผูเจริญ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ลวนแตเปน 
วิสภาคกับชนเปนอันมาก นัน้ก็ คือ เนกขัมมะ ฯ 
     ทานพระอานนทกลาววา ดูกรคฤหบดี เหตุแหงถอยคํานี้มีอยูมาเราไปเฝาพระผูมีพระภาค 
กันเถิด เราจกัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวจักกราบทูลเนือ้ความนี้ พระผูมีพระภาค 
จักทรงพยากรณแกเราอยางไร เราจักกระทําอยางนั้น ตปุสสคฤหบดีรับคําทานพระอานนทแลว 
 ลําดับนั้น ทานพระอานนทพรอมดวยตปุสสคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ตปุสสคฤหบดีกลาวอยางนีว้า ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ พวกขาพเจา 
เปนคฤหัสถบริโภคกาม เพลิดเพลินยนิดหีมกมุนอยูในกามเนกขัมมะไมปรากฏแกขาพเจา 
เหลานั้นเหมือนดังเหว ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายไดสดับมาดังนี้วา จิตของพวกภิกษ ุ
หนุมๆ ในธรรมวินัยนี้ยอมแลนไปเล่ือมใส ตั้งอยูในเนกขัมมะ หลุดพนในเพราะเนกขัมมะ  
เม่ือเธอเหลานัน้พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ขาแตทานผูเจริญ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ลวนแตเปน 
วิสภาคกับชนเปนอันมาก นัน่ก็ คือ เนกขัมมะ ดังนี้ พระเจาขา ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอนี้เปนอยางนั้น อานนท ขอนี้เปนอยางนัน้ อานนท ดกูร 
อานนท แมเม่ือเราเองกอนแตการตรัสรู ยังเปนโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู ไดมีความคิดอยางนี ้
วา เนกขัมมะเปนความดี วิเวกเปนความดี จิตของเราน้ันยังไมแลนไป ยังไมเล่ือมใส ยังไม 
ตั้งม่ันในเนกขัมมะ ยังไมหลุดพนใน เพราะเนกขัมมะ เพราะเราพิจารณาเห็นวา นี้สงบ เราน้ัน 
ไดมีความคิดวาอะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหจติของเรา ไมแลนไป ไมเล่ือมใส 
ไมตั้งอยูในเนกขัมมะ ไมหลุดพน ใน เพราะเนกขัมมะ เพราะเราเห็นวา นั่นสงบ เราน้ัน 
จึงคิดตอไปวาโทษในกามท้ังหลายท่ีเรายังไมเห็น และไมไดกระทําใหมากอานิสงสในเนกขัมมะ 
 เรายังไมไดบรรลุ และไมไดเสพโดยมาก เพราะฉะนั้นจติของเราจึงไมแลนไป ไมเล่ือมใส  
ไมตั้งอยูในเนกขัมมะ ไมหลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เพราะเราพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เราน้ัน  
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ไดมีความคิดวา ถาวาเราเห็นโทษในกามท้ังหลายแลว พงึกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสใน 
เนกขัมมะแลวพึงเสพอานิสงสนั้นโดยมาก ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ จติของเราจะพึง 
แลนไปพึงเล่ือมใส พึงต้ังอยูในเนกขัมมะ พึงหลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เม่ือเราพจิารณา 
เห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท สมัยตอมา เรานั้นเหน็โทษในกามแลวไดกระทําใหมาก บรรลุ 
อานิสงสในเนกขัมมะแลวเสพโดยมาก จิตของเราน้ันจึงแลนไป เล่ือมใส ตั้งอยูในเนกขัมมะ 
 หลุดพนในเพราะเนกขัมมะ เพราะเราพิจารณาเห็นวา นัน่สงบ ดูกรอานนท เราสงัดจากกาม 
 สงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌาน มีวติกวิจาร มีปตแิละสุขเกิดจากวิเวกอยู เม่ืยเรานั้นอยู 
ดวยวหิารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกามยอมฟุงซาน ขอนั้นเปนอาพาธของเรา 
เปรียบเหมือนความทุกข พึงบังเกิดข้ึนแกคนผูมีความสุข เพียงเพื่อเบียดเบียนฉะนั้น ฯ 
     ดูกรอานนท เรานั้นมีความคิดวา ไฉนหนอ เราพึงบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ ดูกรอานนท  
จิตของเราน้ันไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมตั้งอยูในทุตยิฌานอันไมมีวิตกวิจาร ไมหลุดพนใน 
เพราะทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร เพื่อพิจารณาเห็นวานัน่สงบ ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความ 
คิดวา อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหจิตของเราไมแลนไป ... ในเพราะทตุิยฌานอันไมมี 
วิตกวิจาร เพราะพิจารณาเหน็วา นัน่สงบ ดูกรอานนท เราน้ันไดมีความคิดวา โทษในวิตก  
เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก อานิสงสในทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร เราไมไดบรรลุและไมได 
เสพโดยมาก เหตุนั้นจิตของเราจึงไมแลนไป ... ในเพราะทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร เพราะ 
พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เราน้ันไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในวติกแลวพึงกระทําให 
มาก บรรลุอานิสงสในทุติยฌานอันไมมีวติกวิจารแลวพงึเสพโดยมาก ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะ 
มีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท สมัยตอมา เราน้ันแล เหน็โทษในวิตก ...  
เสพโดยมาก ดกูรอานนทจิตของเราน้ันจึงแลนไป ... ในเพราะทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร … 
 เราน้ันบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ ดูกรอานนท เม่ือเราอยูดวยวหิารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคต 
ดวยวิตก ... ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เราจะพึงมีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะ  
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูได 
ฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดูกรอานนท จิตของเราน้ันยอมไมแลนไป ... ดูกร 
อานนท เราน้ันไดมีความคิดวาอะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหจิตของเราไมแลนไป ...  
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 ในเพราะตติยฌานอันไมมีปติ เมื่อพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เราน้ันไดมีความคิดวา  
โทษในปติ เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก อานิสงสในตติยฌานอันไมมีปติ เราไมไดบรรลุและ 
ไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้นจติของเราจึงไมแลนไป ...ในเพราะตติยฌานอันไมมีปติ เพราะ 
พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เราน้ันไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในปติแลวพึงกระทําใหมาก 
 บรรลุอานิสงสในตติยฌานอันไมมีปติแลวพึงเสพโดยมาก ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได คือ จิต 
ของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท สมัยตอมาเราน้ันเหน็โทษในปติ ... เสพโดยมาก ดกูรอานนท 
จิตของเราน้ันจึงแลนไป ... ในเพราะตติยฌานอันไมมีปติ ... เรานั้นบรรลุตติยฌาน ฯลฯ ดูกร 
อานนท เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปติ ... ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เราพึงบรรลุจตุตถฌาน ...ดูกรอานนท  
จิตของเราน้ัน ยอมไมแลนไป ... ในจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะพิจารณาเห็นวา  
นั่นสงบ ดูกรอานนท เราน้ันไดมีความคิดวา อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหจิต 
ของเราไมแลนไป ... ในเพราะจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เม่ือพิจารณาเห็นวา นัน่สงบ  
ดูกรอานนท เราน้ันมีความคิดวา โทษในอุเบกขาและสุข เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก อานิสงส 
ในจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนัน้จิตของเราจึง 
ไมแลนไป ... ในเพราะจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ เราน้ันได 
มีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในอุเบกขาและสุขแลวพงึกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสใน 
จตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุขแลวพึงเสพโดยมาก ขอนัน้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ จิตของเรา 
พึงแลนไป ... ดูกรอานนทสมัยตอมา เรานัน้เห็นโทษในอุเบกขาและสุข ... เสพโดยมาก ดูกร 
อานนท จิตของเราน้ันจึงแลนไป ... ในเพราะจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข ... เรานั้นบรรลุ 
จตุตถฌาน ฯลฯ ดูกรอานนท เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวย 
อุเบกขา ... ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เรา ... พึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ...  
ดูกรอานนท จติของเราน้ัน ยอมไมแลนไป ... ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน เพราะพิจารณา 
เห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เราน้ันมีความคิดวา อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหจิต 
ของเราไมแลนไป ...ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน เม่ือพิจารณาเหน็วา นัน่สงบ ดูกรอานนท  
เรานั้นไดมีความคิดวา โทษในรูปฌานท้ังหลาย เราไมเห็นและไมไดทําใหมากอานสิงสใน  
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อากาสานัญจายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น จติของเราจึงไมแลนไป ...  
ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน เพราะพจิารณาเหน็วานั่นสงบเรานัน้ไดมีความคิดวา ถาแล 
เราเห็นโทษในรูปฌานท้ังหลายแลวพึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในอากาสานัญจายตนฌาน 
แลว พึงเสพโดยมาก ขอนัน้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ จิตของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท สมัย 
ตอมา เราเห็นโทษในรูปฌานท้ังหลาย ... เสพโดยมาก ดกูรอานนท จิตของเราน้ันจึงแลนไป ...ใน 
เพราะอากาสานัญจายตนฌาน ... เรานั้นแล ... บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ฯลฯดกูรอานนท เม่ือ 
เราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูปฌานท้ังหลาย ... ฉะนัน้ ฯ 
     ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เรา ... พึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ...  
ดูกรอานนท จติของเราน้ันยอมไมแลนไป ... ในเพราะวญิญาณัญจายตนฌาน เพราะพิจารณาเห็น 
วา นั่นสงบ ดกูรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหจิต 
ของเราไมแลนไป ... ในเพราะวิญญาณัญจายตนฌาน เม่ือพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดกูรอานนท  
เรานั้นไดมีความคิดวา โทษในอากาสานัญจายตนฌาน เราไมเห็นและไมไดทําใหมากอานิสงส 
ในวิญญาณัญจายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนัน้จิตของเราจึงไมแลน 
ไป ... ในเพราะวิญญาณัญจายตนฌาน เพราะพิจารณาเหน็วานัน่สงบ เราน้ันไดมีความคิดวา ถาแล 
เราเห็นโทษในอากาสานัญจายตนฌานแลวพึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในวิญญาณัญจายตน 
ฌานแลวพึงเสพโดยมาก ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือ จติของเราพึงแลนไป ... ดูกรอานนท  
สมัยตอมา เรานั้นเหน็โทษในอากาสานัญจายตนฌาน ... เสพโดยมาก ดูกรอานนท จติของเราจึง 
แลนไป ... ในเพราะวิญญาณญัจายตนฌาน ... เรานั้นแล ... บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ... ดูกร 
อานนท เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนฌาน ... 
 ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เราพึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ...  
ดูกรอานนท จติของเราน้ันยอมไมแลนไป ... ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน เพราะพจิารณา 
เห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เราน้ันไดมีความคิดวา อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ือง 
ใหจิตของเราไมแลนไป ...ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน เพื่อพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกร 
อานนท เราน้ันไดมีความคิดวา โทษในวญิญาณัญจายตนฌาน เราไมไดเห็นและไมไดทําใหมาก 
อานิสงสในอากิญจัญญายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น จิตของเรา  
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จึงไมแลนไป ... ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน เพราะพจิารณาเหน็วา นั่นสงบ เราน้ันไดมี 
ความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในวิญญาณญัจายตนฌานแลวพึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงส 
ในอากิญจัญญายตนฌานแลวพึงเสพโดยมากขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได คือ จิตของเรา 
พึงแลนไป ... ดกูรอานนท สมัยตอมาเรานัน้เห็นโทษในวิญญาณัญจายตนฌาน ... เสพโดยมาก 
 ดูกรอานนท จิตของเราน้ันจึงแลนไป ... ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน ... เรานั้นแล ... บรรลุอากิญ 
จัญญายตนฌาน ... ดูกรอานนท เม่ือเราอยูดวยวหิารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวย 
วิญญาณัญจายตนฌาน ... ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เรา ... พึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตน 
ฌาน จิตของเราน้ันยอมไมแลนไป ... ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะพิจารณา 
เห็นวานั่นสงบ ดูกรอานนท เราน้ันไดมีความคิดวา อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหจิต 
ของเราไมแลนไป ... ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เม่ือพิจารณาเห็นวา นัน่สงบ ดูกร 
อานนทเรานั้นไดมีความคิดวา โทษในอากญิจัญญายตนฌาน เราไมไดเห็นและไมไดทําใหมาก  
อานิสงสในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก เหตุนั้น จิต 
ของเรา จึงไมแลนไป ... ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะพิจารณาเหน็วา นั่นสงบ  
เรานั้นไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในอากิญจัญญายตนฌานแลวกระทําใหมาก บรรลุ 
อานิสงสในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลวพึงเสพโดยมาก ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได คือ จิต 
ของเราพึงแลนไป... ดูกรอานนท สมัยตอมา เราน้ันเหน็โทษในอากิญจัญญายตนฌาน ... เสพโดยมาก 
ดูกรอานนท จติของเราน้ันจงึแลนไป ... ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ...เราน้ันแล  
... บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ... ดูกรอานนท เม่ือเรานั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญา 
มนสิการอันสหรคตดวยอากญิจัญญายตนฌาน ... ฉะนัน้ ฯ 
     ดูกรอานนท เรานั้นไดมีความคิดวา ไฉนหนอ เรา เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญา 
ยตนฌาน พึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ จิตของเราน้ันยอมไมแลนไปไมเล่ือมใส ไมตั้งม่ัน 
ในสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยตินิโรธ เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ 
 ดูกรอานนท เราน้ันไดมีความคิดวาอะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหจิตของเราไมแลนไป   
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ไมเล่ือมใส ไมตั้งม่ันในสัญญาเวทยิตนิโรธ ไมหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะ 
พิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เราน้ันไดมีความคิดวา โทษในเนวสัญญานาสัญญายตน 
ฌาน เราไมเหน็และไมไดทําใหมาก อานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธ เราไมไดบรรลุและไมได 
เสพโดยมาก เหตุนั้น จิตของเราจึงไมแลนไปไมเล่ือมใส ไมตั้งม่ันในสัญญาเวทยิตนโิรธ  
ไมหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เราน้ัน 
ไดมีความคิดวา ถาแลเราเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน แลวพึงกระทําใหมาก บรรลุ 
อานิสงสในสัญญาเวทยิตนโิรธแลวพึงเสพโดยมาก ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ  จิตของเรา 
จะพึงแลนไป พึงเล่ือมใส พึงต้ังม่ันในสัญญาเวทยิตนิโรธ พึงหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ  
เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนทสมัยตอมา เรานั้นเหน็โทษในเนวสัญญานาสัญญา 
ยตนฌานแลวทําใหมาก บรรลุอานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธแลวเสพโดยมาก ดกูรอานนท  
จิตของเราน้ันจึงแลนไป เล่ือมใส ตั้งม่ันในสัญญาเวทยิตนิโรธ หลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ  
เพราะพิจารณาเห็นวา นั่นสงบ ดูกรอานนท เรานั้นแล บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวง 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง และอาสวะท้ังหลายของเราไดถึงความส้ินไป  
เพราะเห็นดวยปญญา ฯ 
     ดูกรอานนท ก็เรายังเขาบาง ออกบาง ซ่ึงอนุบุพพวหิารสมาบัติ ๙ประการนี้ โดย 
อนุโลมและปฏิโลมอยางนี้ไมไดเพยีงใด เราก็ยังไมปฏิญาณวาไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
 ในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา 
และมนุษย เพยีงนั้น ดูกรอานนทก็เม่ือใดแล เราเขาบาง ออกบาง ซ่ึงอนุบุพพวหิารสมาบัติ  
๙ ประการนี้ โดยอนุโลมและปฏิโลมอยางนี้แลว เม่ือนั้น เราจึงปฏิญาณวาไดตรัสรูแลว ซ่ึง 
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ัง 
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษยก็แหละญาณทัสนะเกดิข้ึนแกเราวาเจโตวิมุติของเราไมกําเริบ 
ชาตินี้มีในท่ีสุด บัดนีภ้พใหมไมมี ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบมหาวรรคท่ี ๔ 
                         ________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 359 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. วิหารสูตรท่ี ๑                 ๒. วหิารสูตรท่ี ๒  
๓. นิพพานสูตร                 ๔. คาวีสูตร 
๕. ฌานสูตร                         ๖. อานันทสูตร  
๗. พราหมณสูตร                 ๘. เทวสูตร  
๙. นาคสูตร                        ๑๐. ตปุสสสูตร ฯ 
                         ________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 360 
                        ปญจาลวรรคท่ี ๕ 
                          ปญจาลสูตร 
     [๒๔๖] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี คร้ังนั้นแล  
ทานพระอุทายเีขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู ไดสนทนาปราศรัยกับทานพระอานนท คร้ัน 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดถามทาน 
พระอานนทวา ดูกรอาวุโส เทพบุตรช่ือปญจาลจัณฑะไดกลาวคํานีไ้ววา 
         พระพุทธองคใดหลีกออกเรน ทรงเปนมุนีผูประเสริฐ 
         ไดตรัสรูฌานแลว พระพุทธองคนั้นเปนผูมีปญญากวางขวาง 
         ไดทรงรูแลวซ่ึงโอกาสอันไปแลวในที่แคบ ฯ 
     ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสท่ีแคบเปนไฉน ตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบเปน 
ไฉน ฯ 
     ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสกามคุณ ๕ ประการนีว้าเปน 
ท่ีแคบ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจกัษอัุนนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปน 
ท่ีรัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กล่ินท่ีจะพึงรูแจงดวยจมกู ฯลฯ  
รสท่ีจะพึงรูแจงดวยล้ิน ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
 เปนท่ีรัก ยัว่ยวน ชวนใหกําหนัด ดกูรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสกามคุณ ๕ ประการนี้แล  
วาเปนท่ีแคบ ฯ 
     ดูกรอาวุโส ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ ดูกรอาวุโส  
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ แมเม่ือปฐมฌานน้ัน 
มีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวาท่ีแคบในปฐมฌานน้ัน วิตกวิจารยังไมดับไปในปฐมฌานน้ัน นี ้
ช่ือวาท่ีแคบในปฐมฌานน้ี ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ ... บรรลุทุติยฌาน ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ล พระ 
ผูมีพระภาคตรสัการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ แมเม่ือทุติยฌานนั้นมีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวา 
ท่ีแคบในทุตยิฌานนั้น ปตยิงัไมดับไปในทุติยฌานนีน้ี้ช่ือวาท่ีแคบในทุติยฌานนี้ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ... ดูกรอาวโุส โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ล  
พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ แมเม่ือตติยฌานนัน้มีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวา 
ท่ีแคบในตติยฌานนั้น อุเบกขาและสุขยังไมดับไปในตติยฌานนัน้ นี้ช่ือวาท่ีแคบในตติยฌานนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล  
พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ แมเม่ือจตุตถฌานน้ันมีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไร 
ช่ือวาท่ีแคบในจตุตถฌานน้ัน  รูปสัญญายังไมดับไปในจตุตถฌานน้ัน นี้ช่ือวาท่ีแคบใน 
จตุตถฌานน้ี  ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ ... บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ... ดูกรอาวโุส โดยปริยาย 
แมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ เม่ืออากาสานัญจายตนฌานน้ัน 
มีอยูท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวาท่ีแคบในอากาสานัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสัญญา 
ยังไมดับไปในอากาสานัญจายตนฌานนั้นนีช่ื้อวาท่ีแคบในอากาสานัญจายตนฌานน้ี ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ ... บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ... ดูกรอาวุโสโดยปริยาย 
แมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ แมเม่ือวิญญาณัญจายตนฌานน้ัน 
มีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวาท่ีแคบในวิญญาณัญจายตนฌานน้ัน วิญญาณัญจายตนสัญญา 
 ยังไมดับไปในวิญญาณัญจายตนฌานนั้นนี้ช่ือวาท่ีแคบในวิญญาณัญจายตนฌานน้ี ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ ... บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ... ดูกรอาวุโส  โดยปริยาย 
แมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบแมเม่ืออากิญจัญญายตนฌานนัน้ 
มีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไรช่ือวาท่ีแคบในอากญิจัญญายตนฌานนั้น อากญิจัญญายตนสัญญา  
ยังไมดับไปในอากิญจัญญายตนฌานนัน้ นีช่ื้อวาท่ีแคบในอากิญจัญญายตนฌานนี้ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ ... บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ... ดกูรอาวุโส โดยปริยาย 
แมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ แมเม่ือเนวสัญญานาสัญญายตน 
ฌานนั้นมีอยู ท่ีแคบก็มีอยู อะไรชื่อวาท่ีแคบในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ัน เนวสัญญา 
นาสัญญายตนสัญญายังไมดับไปในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น นี้ช่ือวาท่ีแคบในเนวสัญญา 
นาสัญญายตนฌานนี้ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ ... เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง  
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมส้ินไปเพราะเห็นดวยปญญา ดูกร 
อาวุโส โดยนิปปริยายแมเพยีงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสการบรรลุโอกาสในท่ีแคบ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                        กามเหสสูตรท่ี ๑ 
     [๒๔๗] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา กายสักขีๆ ดังนี้  โดยปริยายเพียง 
เทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคจึงตรัสกายสักขี ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน และอายตนะ 
นั้นมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ ดูกรอาวโุส  
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสกายสักขี ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ ... บรรลุทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...และอายตนะ 
นั้นมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ ดูกรอาวโุส 
 โดยปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสกายสักขี ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ ... บรรลุอากาสานัญจายตนะ ... และอายตนะนั้นมีอยูดวยอาการ 
ใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ ดูกรอาวุโสโดยปริยายแมเพยีง 
เทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสกายสักขี ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ ... เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง  
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมส้ินไปเพราะเห็นดวยปญญา และ 
อายตนะนั้นมีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ ดูกรอาวุโส 
 โดยนิปปริยายแมเพยีงเทานีแ้ลพระผูมีพระภาคตรัสกายสักขี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒  
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                        กามเหสสูตรท่ี ๒ 
     [๒๔๘] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลหลุดพนดวยปญญาๆ ดังนี้  
ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนดวยปญญา ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌานและเธอ 
ยอมทราบชัดดวยปญญา ดกูรอาวุโส โดยปริยายแมเพียงเทานี้แลพระผูมีพระภาคตรัสบุคคล 
หลุดพนดวยปญญา ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง  
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะท้ังหลายของเธอยอมส้ินไปเพราะเห็นดวยปญญา และ 
เธอยอมทราบชัดดวยปญญา ดูกรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทานี้แล พระผูมีพระภาคตรัส 
บุคคลหลุดพนดวยปญญา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                        กามเหสสูตรท่ี ๓ 
     [๒๔๙] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลหลุดพนโดยสวนสองๆ ดังนี ้ 
ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพยีงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนโดยสวนสอง ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน อายตนะน้ัน 
มีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ และยอมทราบชัดดวย 
ปญญา ดูกรอาวุโส โดยปริยายแมเพยีงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพนโดยสวน 
สอง ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง  
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะท้ังหลายของเธอยอมส้ินไปเพราะเห็นดวยปญญา อายตนะน้ัน 
มีอยูดวยอาการใดๆ เธอยอมถูกตองอายตนะนั้นดวยกายดวยอาการนั้นๆ และยอมทราบชัด  
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ดวยปญญา ดกูรอาวุโส โดยนิปปริยายแมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสบุคคลหลุดพน 
โดยสวนสอง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                        สันทิฏฐิกสูตรท่ี ๑ 
     [๒๕๐] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเองๆ ดงันี้  
ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพยีงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสธรรมอันผูบรรลุจะพงึเห็นเอง ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ดูกรอาวโุส  
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสธรรมอันผูบรรลุจะพงึเห็นเอง ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง  
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมส้ินไปเพราะเห็นดวยปญญา ดูกร 
อาวุโส โดยนิปปริยายแมเพยีงเทานีแ้ล พระผูมี พระภาคตรัสธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                        สันทิฏฐิกสูตรท่ี ๒ 
     [๒๕๑] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา นิพพานอันผูบรรลุจะพึงเหน็เองๆ ดังนี ้
ดูกรอาวุโส โดยปริยายเพยีงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสนิพพานอันผูบรรลุจะพึงเหน็เอง ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ดูกรอาวโุส  
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสนิพพานอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง  
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมส้ินไปเพราะเห็นดวยปญญา ดูกร 
อาวุโส โดยนิปปริยายแมเพยีงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสนิพพานอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖  
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                          นิพพานสูตร 
     [๒๕๒] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา นิพพานๆ ดังนี้ ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                         ปรินิพพานสูตร 
     [๒๕๓] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา ปรินิพพานๆ ดังนี้ ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                          ตทังคสูตร 
     [๒๕๔] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา ตทังคนิพพานๆดังนี ้ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                         ทิฏฐธัมมิกสูตร 
     [๒๕๕] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวาทิฏฐธรรมนิพพานดังนี้ ดูกรอาวุโส  
โดยปริยายเพยีงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสทิฏฐธรรมนิพพาน ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน  ดูกรอาวโุส  
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสทิฏฐธรรมนิพพาน ฯลฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ 
สัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมส้ินไปเพราะเห็นดวยปญญา ดกูรอาวุโส  
โดยนิปปริยายแมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสทิฏฐธรรมนิพพาน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       จบปญจาลวรรคที่ ๕ 
                         ________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. ปญจาลสูตร                 ๒. กามเหสสูตรท่ี ๑   
๓. กามเหสสูตรท่ี ๒                ๔. กามเหสสูตรท่ี ๓  
๕. สันทิฏฐิกสูตรท่ี ๑         ๖. สันทิฏฐิกสูตรท่ี ๒ 
๗. นิพพานสูตร                 ๘. ปรินิพพานสูตร  
๙. ตทังคสูตร                 ๑๐. ทิฏฐธัมมิกสูตร ฯ 
                         ________  
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              วรรคท่ีไมสงเคราะหเขาในปณณาสก 
                         เขมวรรคท่ี ๑ 
                           เขมสูตร 
     [๒๕๖] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา เขมะๆ ดังนี้ ดูกรอาวโุส โดย 
ปริยายเพยีงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสเขมะ ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวนิัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ดูกรอาวโุส  
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสเขมะ ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ 
สัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมส้ินไป  เพราะเห็นดวยปญญา ดกูรอาวุโส 
โดยนิปปริยายแมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสเขมะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                         เขมปตตสูตร 
     [๒๕๗] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา เขมปตตะๆ[ผูบรรลุธรรมอันเกษม]  
ดังนี้ ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒ 
                           อมตสูตร 
     [๒๕๘] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อมตะๆ ดังนี้ ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓  
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                         อมตปตตสูตร 
     [๒๕๙] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อมตปตตะๆ[ผูบรรลุอมตธรรม] 
 ดังนี้ ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                           อภยสูตร 
     [๒๖๐] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อภยะๆ ดังนี้ ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                         อภยปตตสูตร 
     [๒๖๑] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อภยปตตะๆ (ผูบรรลุธรรมอันไมมี 
ภัย) ดังนี้ ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                          ปสสัทธิสูตร 
     [๒๖๒] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา ปสสัทธิๆ ดังนี้ ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 369 
                       อนุปุพพปสสัทธิสูตร 
     [๒๖๓] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อนุปุพพปสสัทธิๆดังนี้ ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                          นิโรธสูตร 
     [๒๖๔] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา นิโรธๆ ดังนี้ ฯลฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙ 
                        อนุปุพพนิโรธสูตร 
     [๒๖๕] อุ. ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา อนุปุพพนิโรธๆ ดังนี้ ดูกรอาวุโส  
โดยปริยายเพยีงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพนิโรธ ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน  ดูกรอาวโุส  
โดยปริยายแมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพนิโรธ ฯลฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ 
สัญญาเวทยิตนิโรธ และอาสวะท้ังหลายของเธอยอมส้ินไปเพราะเห็นดวยปญญา ดกูรอาวุโส  
โดยนิปปริยายแมเพียงเทานีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพนิโรธ ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐  
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                       ธรรมปหายภพัพสูตร 
     [๒๖๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษยุังละธรรม ๙ ประการไมไดแลว เปนผูไมควรเพื่อจะ 
กระทําใหแจงอรหัต ธรรม ๙ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑โทสะ ๑ โมหะ ๑ โกธะ ๑  
อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปลาสะ ๑ อิสสา ๑มัจฉริยะ ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุยังละธรรม ๙  
ประการนี้แลไมไดแลว ก็เปนผูไมควรเพื่อจะกระทําใหแจงซ่ึงอรหัต ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๙ ประการไดแลว เปนผูควรเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอรหัต  
ธรรม ๙ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑โมหะ ๑ โกธะ ๑ อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ 
 ปลาสะ ๑ อิสสา ๑ มัจฉริยะ ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุละธรรม ๙ ประการนี้แลไดแลว ก็ 
เปนผูควรเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงอรหัต ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๑ 
                        จบเขมวรรคท่ี ๑ 
                         _______ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
              ๑. เขมสูตร                         ๒. เขมปตตสูตร  
๓. อมตสูตร                         ๔. อมตปตตสูตร 
๕. อภยสูตร                         ๖. อภยปตตสูตร  
๗. ปสสัทธิสูตร                 ๘. อนุปุพพปสสัทธิสูตร 
๙. นิโรธสูตร                 ๑๐. อนุปุพพนิโรธสูตร  
๑๑. ธรรมปหายภัพพสูตร ฯ 
                         ________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๕ อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต - หนาท่ี 371 
                       สติปฏฐานวรรคท่ี ๒ 
                          สิกขาสูตร 
     [๒๖๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเคร่ืองใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑มุสาวาท ๑ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุเคร่ืองใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละเหตุเคร่ืองใหสิกขาทุรพล 
 ๕ ประการนีแ้ล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายภกิษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา 
เห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะมีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พจิารณาเหน็ธรรม 
ในธรรมท้ังหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสตปิฏฐาน ๔ นี้ เพ่ือละเหตุเคร่ืองใหสิกขาทุรพล ๕  
ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑ 
                          นิวรณสูตร 
     [๒๖๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิวรณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ กาม 
ฉันทนิวรณ ๑ พยาปาทนวิรณ ๑ ถีนมิทธนวิรณ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑วจิิกจิฉานวิรณ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นิวรณ ๕ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละนิวรณ ๕  ประการนีแ้ล  
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสตปิฏฐาน ๔ นี้ เพ่ือละ 
นิวรณ ๕ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๒  
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                          กามคุณสูตร 
     [๒๖๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปท่ีจะ 
พึงรูแจงดวยจกัษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนท่ีรักยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียง 
ท่ีจะพึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กล่ินท่ีจะพงึรูแจงดวยจมูก ฯลฯ รสท่ีจะพึงรูแจงดวยล้ิน ฯลฯ โผฏฐัพพะ 
ท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนท่ีรัก ยัว่ยวน ชวนใหกําหนัด  
ดูกรภกิษุท้ังหลายกามคุณ ๕ ประการนี้แล ฯลฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละกามคุณ ๕ ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๓ 
                        อุปาทานขันธสูตร 
     [๒๗๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ  
รูปูปาทานักขันธ ๑ เวทนูปาทานักขันธ ๑ สัญูปาทานักขันธ ๑ สังขารูปาทานักขันธ ๑  
วิญญาณูปาทานักขันธ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลายอุปาทานขันธ ๕ ประการน้ีแล ฯลฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละ อุปาทานักขันธ ๕  
ประการนี้และ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๔ 
                        โอรัมภาคิยสูตร 
     [๒๗๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการนี้แล ๕ ประการเปนไฉน  
คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจกิิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการนี้แล ฯลฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕  
ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๕ 
                           คติสูตร 
     [๒๗๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย คติ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือนรก ๑ กําเนิด 
สัตวดิรัจฉาน ๑ เปรตวิสัย ๑ มนุษย ๑ เทวดา ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คติ ๕ ประการนีแ้ล ฯลฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละคติ ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๖ 
                          มัจฉริยสูตร 
     [๒๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มัจฉริยะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉนคือ อาวาส 
มัจฉริยะ (ตระหนี่ท่ีอยู) ๑ กลุมัจฉริยะ (ตระหนี่ตระกูล) ๑ ลาภมัจฉริยะ (ตระหนี่ลาภ) ๑  
วรรณมัจฉริยะ (ตระหนี่วรรณะ) ๑ ธรรมมัจฉริยะ(ตระหนี่ธรรม) ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย มัจฉริยะ 
 ๕ ประการนีแ้ล ฯลฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละมัจฉริยะ ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๗ 
                        อุทธัมภาคิยสูตร 
     [๒๗๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑อวิชชา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุทธัม 
ภาคิยสังโยชน ๕ ประการน้ีแล ฯลฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน ๕  
ประการนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๘ 
                         เจโตขีลสูตร 
     [๒๗๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุ 
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระศาสดา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุใดยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระศาสดา 
 จิตของภิกษุนัน้ยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความ 
พยายามจิตของภิกษไุมนอมไปเพ่ือความเพียร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความ 
พยายาม นี้เปนตะปูตรึงใจประการที่ ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระธรรม ฯลฯ  
นี้เปนตะปูตรึงใจประการท่ี ๒ ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ นี้เปนตะปูตรึงใจประการที่ ๓ ฯลฯ ใน 
สิกขา ฯลฯ นี้เปนตะปูตรึงใจประการที่ ๔ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุโกรธ ไมพอใจ มีจติขัดเคือง ผูกใจเจ็บ ในเพ่ือนพรหมจรรย 
ท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุโกรธ ไมพอใจ มีจิตขัดเคืองผูกใจเจ็บในเพื่อนพรหมจรรย 
ท้ังหลาย จิตของภิกษนุั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพยีร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ 
 เพื่อความพยายาม จิตของภกิษุไมนอมไปเพื่อความเพยีร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ 
 เพื่อความพยายามน้ีเปนตะปูตรึงใจประการท่ี ๕ ฯลฯ 
     ดกูรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพื่อละตะปูตรึงใจ ๕ ประการน้ี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๙  
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                          วินิพนัธสูตร 
     [๒๗๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเคร่ืองผูกมัดจิต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมปราศจากความกําหนัด ยงัไมปราศจากความพอใจ  
ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยงัไมปราศจาก 
ตัณหา ในกามท้ังหลายดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุใด ยังไมปราศจากความกําหนดั ยังไมปราศจาก 
ความพอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน 
 ยังไมปราศจากตัณหา ในกามท้ังหลาย จิตของภิกษนุั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพยีร เพื่อความ 
ประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความพยายามจิตของภิกษยุอมไมนอมไปเพ่ือความเพยีร เพื่อ 
ความประกอบ เพื่อความสืบตอเพ่ือความพยายาม นี้เปนธรรมเคร่ืองผูกจิตประการที่ ๑ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุังไมปราศจากความกําหนดั ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไม 
ปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยังไมปราศจาก 
ตัณหาในกาย ... นี้เปนธรรมเคร่ืองผูกจิตประการท่ี ๒ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุังไมปราศจากความกําหนดั ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไม 
ปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน ยังไมปราศจาก 
ตัณหาในรูป ... นี้เปนธรรมเคร่ืองผูกมัดจิตประการท่ี ๓ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุฉันอาหารเต็มทองพอแกความตองการแลว ประกอบความสุขใน 
การนอน ในการเอน ในการหลับอยู ... นี้เปนธรรมเคร่ืองผูกมัดจิตประการท่ี ๔ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุประพฤติพรหมจรรยดวยต้ังความปรารถนาเปนเทพเจาองคใด 
องคหนึ่งวา ดวยศีล วตัร ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปนเทพเจาหรือเทวดาองคใดองคหนึ่ง 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุใดประพฤติพรหมจรรยดวยต้ังความปรารถนาเปนเทพเจาองคใดองคหนึ่ง 
วา ดวยศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ เราจักเปนเทพเจาหรือเทวดาองคใดองคหนึ่ง จิต 
ของภิกษนุั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพยีร เพื่อความประกอบ เพื่อความสืบตอ เพื่อความ 
พยายามนี้เปนธรรมเคร่ืองผูกมัดจิตประการท่ี ๕ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเคร่ืองผูกมัดจิต ๕  
ประการนี้แล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละธรรมเคร่ืองผูกมัดจิต ๕  
ประการนี้แล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายภิกษใุนธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็น 
กายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะมีสติ พงึกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ภกิษ ุ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ เพ่ือละธรรมเคร่ืองผูกมัดจิต ๕ประการนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบสติปฏฐานวรรคท่ี ๒ 
                         ________ 
                   รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. สิกขาสูตร                 ๒. นวิรณสูตร  
๓. กามคุณสูตร                 ๔. อุปาทานขันธสูตร 
๕. โอรัมภาคิยสูตร                 ๖. คติสูตร  
๗. มัจฉริยสูตร                 ๘. อุทธัมภาคิยสูตร  
๙. เจโตขีลสูตร                 ๑๐. วินิพันธสูตร ฯ 
                         ________  
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                      สัมมัปปธานวรรคท่ี ๓ 
     [๒๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหตุเคร่ืองใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน  
คือ ปาณาติบาต ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุเคร่ืองใหสิกขาทุรพล ๕  
ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละเหตุเคร่ืองใหสิกขาทุรพล ๕  
ประการนี้แล สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมปลูก 
ฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตต้ังจิตไว เพื่อไมใหธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ียัง 
ไมเกิดเกิดข้ึน ๑ ... เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ีเกิดขึน้แลว ๑ ... เพือ่ยังกุศลธรรมท่ียังไม 
เกิดใหเกดิข้ึน ๑ ...เพื่อความตั้งม่ัน ไมฟนเฟอน เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อ 
ความเจริญ เพือ่ความบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายพึง 
เจริญสัมมัปปธาน ๔ นี้ เพื่อละเหตุเคร่ืองใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนีแ้ล ฯลฯ 
     [๒๗๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเคร่ืองผูกมัดจิต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมปราศจากความกําหนัด ฯลฯ ในกามทั้งหลาย ฯลฯ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเคร่ืองผูกมัดจิต๕ ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละธรรมเคร่ืองผูกมัดจิต ๕  
ประการนี้แล สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมปลูก 
ฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตต้ังจิตไว เพื่อไมใหธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ียัง 
ไมเกิดเกิดข้ึน ๑ ... เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ีเกิดขึน้แลว ๑ ... เพือ่ยังกุศลธรรมท่ียังไม 
เกิดใหเกดิข้ึน ๑ ...เพื่อความตั้งม่ัน ไมฟนเฟอน เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อ 
ความเจริญ เพือ่ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลาย 
พึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ นี้ เพ่ือละธรรมเคร่ืองผูกมัดจิต ๕ ประการนีแ้ล ฯ 
                     จบสัมมัปปธานวรรคท่ี ๓  
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                       อิทธิปาทวรรคท่ี ๔ 
     [๒๗๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุเคร่ืองใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
 คือ ปาณาติบาต ฯลฯ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุเคร่ืองใหสิกขาทุรพล ๕  
ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละเหตุเคร่ืองใหสิกขาทุรพล ๕  
ประการนี้แล อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท 
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ๑วิริยสมาธิและปธานสังขาร ๑ จิตตสมาธิและ 
ปธานสังขาร ๑ วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญ 
อิทธิบาท ๔ นี้ เพื่อละเหตุเคร่ืองใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล ฯลฯ 
     [๒๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเคร่ืองผูกมัดจิต ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมปราศจากความกําหนัด ... ในกามทั้งหลาย ฯลฯ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเคร่ืองผูกมัดจิต ๕ประการนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละธรรมเคร่ืองผูกมัดจิต ๕  
ประการนี้แล อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เจริญอิทธิบาท 
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร วิริยสมาธิและปธานสังขาร จิตตสมาธิและ 
ปธานสังขาร วิมังสาสมาธิและปธานสังขารดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔  
นี้ เพื่อละธรรมเคร่ืองผูกมัดจิต ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                      จบอิทธิปาทวรรคท่ี ๔ 
                          วรรคท่ี ๕ 
     [๒๘๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการ เพือ่รูยิ่งราคะ 
 ๙ ประการเปนไฉน คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาหารปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเก 
อนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ 
 วิราคสัญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้ เพื่อรูยิ่งราคะ ฯ  
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     [๒๘๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี ้  เพื่อรูยิ่งราคะ 
 ๙ ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑จตุตถฌาน ๑ อากาสา 
นัญจายตนฌาน ๑ วิญญาณญัจายตนฌาน ๑ อากิญจญัญายตนฌาน ๑ เนวสัญญานาสัญญายตน 
ฌาน ๑ สัญญาเวทยิตนิโรธ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้ เพื่อ 
รูยิ่งราคะ ฯ 
     [๒๘๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้  เพื่อกําหนดรู  
เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละ เพื่อความส้ินไป เพื่อความเส่ือมไปเพื่อความคลายไป เพื่อ 
ความดับ เพื่อสละ เพื่อสลัดคืนซ่ึงราคะ เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้ เพื่อรูยิ่ง 
 เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละเพื่อความส้ิน เพื่อความเส่ือมไป เพื่อความคลายไป  
เพื่อดับ เพื่อสละ เพื่อสลัดคืนซ่ึงโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา 
 มัจฉริยะมายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯ 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภกิษุเหลานั้นมีใจ  ช่ืนชม  ยนิดี 
ภาษิตของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล ฯ 
                         จบนวกนิบาต 
                         _______ 


