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                        พระสุตตันตปฎก  
                                   เลม ๔       
                มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก    
ขอนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น        
                        มูลปริยายวรรค   
                       ๑. มูลปริยายสูตร 
                  วาดวยมูลเหตุแหงธรรมท้ังปวง 
         [๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โคนไมพญารัง ในสุภควนั เขตเมืองอุกกัฏฐา       
ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคตรสัเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นทูลรับ        
พระผูมีพระภาควา พระเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา       
จักแสดงปริยายอันเปนมูลของธรรมท้ังปวงแกพวกเธอ พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว     
ภิกษเุหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา.    
                 กําหนดภูมินยัท่ี ๑ ดวยสามารถปุถุชน     
         [๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนในโลกนี้        
ไมไดสดับ ไมไดเหน็พระอรยิะ ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดรับแนะนําในธรรมของ- 
พระอริยะ ไมไดเหน็สัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ   
ยอมรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดิน คร้ันรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว ยอมสําคัญธาตุดิน  
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ยอมสําคัญในธาตุดิน ยอมสําคัญโดยความเปนธาตุดิน ยอมสําคัญธาตุดินวา ของเรา ยอมยินดี     
ธาตุดิน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.        
     ยอมรูธาตุน้ําโดยความเปนธาตุน้ํา คร้ันรูธาตุน้ําโดยความเปนธาตุน้ําแลว ยอมสําคัญ   
ธาตุน้ํา ยอมสําคัญในธาตุน้ํา ยอมสําคัญโดยความเปนธาตุน้ํา ยอมสําคัญธาตุน้ําวา ของเรา       
ยอมยินดีธาตุน้ํา ขอน้ันเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.       
     ยอมรูธาตุไฟโดยความเปนธาตุไฟ คร้ันรูธาตุไฟโดยความเปนธาตุไฟแลว ยอมสําคัญ       
ธาตุไฟ ยอมสําคัญในธาตุไฟ ยอมสําคัญโดยความเปนธาตุไฟ ยอมสําคัญธาตุไฟวา ของเรา   
ยอมยินดีธาตุไฟ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.        
     ยอมรูธาตุลมโดยความเปนธาตุลม คร้ันรูธาตุลมโดยความเปนธาตุลมแลว ยอมสําคัญ       
ธาตุลม ยอมสําคัญในธาตุลม ยอมสําคัญโดยความเปนธาตุลม ยอมสําคัญธาตุลมวา ของเรา   
ยอมยินดีธาตุลม ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.        
     ยอมรูสัตวโดยความเปนสัตว คร้ันรูสัตวโดยความเปนสัตวแลว ยอมสําคัญสัตว      
ยอมสําคัญในสัตว ยอมสําคัญโดยความเปนสัตว ยอมสําคัญสัตววา ของเรา ยอมยินดสัีตว      
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.        
     ยอมรูเทวดาโดยความเปนเทวดา คร้ันรูเทวดาโดยความเปนเทวดาแลว ยอมสําคัญเทวดา      
ยอมสําคัญในเทวดา ยอมสําคัญโดยความเปนเทวดา ยอมสําคัญเทวดาวาของเรา ยอมยินดีเทวดา       
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.        
     ยอมรูมารโดยความเปนมาร คร้ันรูมารโดยความเปนมารแลว ยอมสําคัญมาร ยอมสําคัญ      
ในมาร ยอมสําคัญโดยความเปนมาร ยอมสําคัญมารวา ของเรา ยอมยนิดีมาร ขอนั้นเพราะ  
เหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.    
     ยอมรูพรหมโดยความเปนพรหม คร้ันรูพรหมโดยความเปนพรหมแลว ยอมสําคัญพรหม   
ยอมสําคัญในพรหม ยอมสําคัญโดยความเปนพรหม ยอมสําคัญพรหมวา ของเรา ยอมยินดีพรหม  
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.        
     ยอมรูอาภสัสรพรหมโดยความเปนอาภัสสรพรหม คร้ันรูอาภัสสรพรหมโดยความเปน    
อาภัสสรพรหมแลว ยอมสําคัญอาภัสสรพรหม ยอมสําคัญในอาภัสสรพรหม ยอมสําคัญโดย        
ความเปนอาภสัสรพรหม ยอมสําคัญอาภัสสรพรหมวา ของเรา ยอมยินดีอาภัสสรพรหม ขอนั้น 
เพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.     
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     ยอมรูสุภกณิหพรหมโดยความเปนสุภกณิหพรหม คร้ันรูสุภกิณหพรหมโดยความเปน    
สุภกิณหพรหมแลว ยอมสําคัญสุภกิณหพรหม ยอมสําคัญในสุภกณิหพรหม ยอมสําคัญโดยความ    
เปนสุภกณิหพรหม ยอมสําคัญสุภกิณหพรหมวา ของเรา ยอมยินดีสุภกณิหพรหม ขอนั้นเพราะ        
เหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.    
     ยอมรูเวหัปผลพรหมโดยความเปนเวหัปผลพรหม คร้ันรูเวหัปผลพรหมโดยความเปน    
เวหัปผลพรหมแลว ยอมสําคัญเวหัปผลพรหม ยอมสําคัญในเวหัปผลพรหม ยอมสําคัญโดยความ    
เปนเวหัปผลพรหม ยอมสําคัญเวหัปผลพรหมวา ของเรา ยอมยินดีเวหัปผลพรหม ขอนั้นเพราะ        
เหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.    
     ยอมรูอสัญญีสัตวโดยความเปนอสัญญีสัตว คร้ันรูอสัญญีสัตวโดยความเปนอสัญญี      
สัตวแลว ยอมสําคัญอสัญญีสัตว ยอมสําคัญในอสัญญีสัตว ยอมสําคัญโดยความเปนอสัญญีสัตว   
ยอมสําคัญอสัญญีสัตววา ของเรา ยอมยินดอีสัญญีสัตว ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา    
เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
     ยอมรูอากาสานัญจายตนพรหมโดยความเปนอากาสานัญจายตนพรหม คร้ันรูอากาสานัญ   
จายตนพรหมโดยความเปนอากาสานัญจายตนพรหมแลว ยอมสําคัญอากาสานัญจายตนพรหม ยอม     
สําคัญในอากาสานัญจายตนพรหม ยอมสําคัญโดยความเปนอากาสานญัจายตนพรหม ยอมสําคัญ      
อากาสานัญจายตนพรหมวา ของเรา ยอมยนิดีอากาสานญัจายตนพรหม ขอนั้นเพราะเหตุอะไร   
เรากลาววา เพราะเขาไมไดกาํหนดรู.     
     ยอมรูวิญญาณัญจายตนพรหมโดยความเปนวิญญาณัญจายตนพรหม คร้ันรูวิญญาณญัจาย  
ตนพรหมโดยความเปนวิญญาณัญจายตนพรหมแลว ยอมสําคัญวิญญาณัญจายตนพรหม ยอมสําคัญ    
ในวิญญาณัญจายตนพรหม ยอมสําคัญโดยความเปนวิญญาณัญจายตนพรหม ยอมสําคัญวิญญาณัญ    
จายตนพรหมวา ของเรา ยอมยินดวีิญญาณัญจายตนพรหม ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา        
เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
     ยอมรูอากญิจัญญายตนพรหมโดยความเปนอากิญจญัญายตนพรหม คร้ันรูอากิญจัญญาย  
ตนพรหมโดยความเปนอากญิจัญญายตนพรหมแลว ยอมสําคัญอากิญจัญญายตนพรหม ยอมสําคัญ    
ในอากิญจัญญายตนพรหม ยอมสําคัญโดยความเปนอากญิจัญญายตนพรหม ยอมสําคัญ     
อากิญจัญญายตนพรหมวา ของเรา ยอมยินดีอากิญจัญญายตนพรหม ขอนั้นเพราะเหตุอะไร     
เรากลาววา เพราะเขาไมไดกาํหนดรู.     
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     ยอมรูเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมโดยความเปนเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม คร้ันรู    
เนวสัญญานาสัญญายตนพรหมโดยความเปนเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมแลว ยอมสําคัญเนว       
สัญญานาสัญญายตนพรหม ยอมสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ยอมสําคัญโดยความ 
เปนเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ยอมสําคัญเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมวา ของเรา ยอม       
ยินดีเนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ขอน้ันเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.    
     ยอมรูรูปท่ีตนเห็นโดยความเปนรูปท่ีเหน็ คร้ันรูรูปท่ีตนเห็นโดยความเปนรูปท่ีตนเห็น       
แลว ยอมสําคัญรูปท่ีตนเห็น ยอมสําคัญในรูปท่ีตนเห็น ยอมสําคัญโดยความเปนรูปท่ีตนเห็น     
ยอมสําคัญรูปท่ีตนเห็นวา ของเรา ยอมยินดีรูปท่ีตนเหน็ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา  
เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
     ยอมรูเสียงท่ีตนฟงโดยความเปนเสียงท่ีตนฟง คร้ันรูเสียงท่ีตนฟงโดยความเปนเสียง 
ท่ีตนฟงแลว ยอมสําคัญเสียงท่ีตนฟง ยอมสําคัญในเสียงท่ีตนฟง ยอมสําคัญโดยความเปนเสียง  
ท่ีตนฟง ยอมสําคัญเสียงท่ีตนฟงวา ของเรา ยอมยินดีเสียงท่ีตนฟง ขอน้ันเพราะเหตุอะไร   
เรากลาววา เพราะเขาไมไดกาํหนดรู.     
     ยอมรูอารมณท่ีตนทราบโดยความเปนอารมณท่ีตนทราบ คร้ันรูอารมณท่ีตนทราบโดยความ    
เปนอารมณท่ีตนทราบแลว ยอมสําคัญอารมณท่ีตนทราบ ยอมสําคัญในอารมณท่ีตนทราบ ยอม        
สําคัญโดยความเปนอารมณท่ีตนทราบ ยอมสําคัญอารมณท่ีตนทราบวา ของเรา ยอมยินดีอารมณ      
ท่ีตนทราบ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.      
     ยอมรูธรรมารมณท่ีตนรูแจงโดยความเปนธรรมารมณท่ีตนรูแจง คร้ันรูธรรมารมณท่ีตน        
รูแจงโดยความเปนธรรมารมณท่ีตนรูแจงแลว ยอมสําคัญธรรมารมณท่ีตนรูแจง ยอมสําคัญใน  
ธรรมารมณท่ีตนรูแจง ยอมสําคัญโดยความเปนธรรมารมณท่ีตนรูแจง ยอมสําคัญธรรมารมณท่ีตน 
รูแจงวา ของเรา ยอมยินดีธรรมารมณท่ีตนรูแจง ขอน้ันเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขา      
ไมไดกําหนดรู. 
     ยอมรูความท่ีสักกายะเปนอันเดียวกนัโดยความเปนอันเดียวกัน คร้ันรูสักกายะเปน     
อันเดียวกนัโดยความเปนอันเดียวกันแลว ยอมสําคัญความท่ีสักกายะเปนอันเดยีวกัน ยอม      
สําคัญในความท่ีสักกายะเปนอันเดยีวกัน ยอมสําคัญโดยความท่ีสักกายะเปนอันเดยีวกัน ยอม   
สําคัญความท่ีสักกายะเปนอันเดียวกนัวา ของเรา ยอมยินดีความท่ีสักกายะเปนอันเดยีวกัน ขอนั้น    
เพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.        
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     ยอมรูความท่ีสักกายะตางกันโดยความเปนของตางกนั คร้ันรูความท่ีสักกายะตางกันโดย 
ความเปนของตางกันแลว ยอมสําคัญความท่ีสักกายะตางกัน ยอมสําคัญในความที่สักกายะตางกนั  
ยอมสําคัญโดยความท่ีสักกายะตางกัน ยอมสําคัญความท่ีสักกายะตางกันวา ของเรา ยอมยินดี    
ความท่ีสักกายะตางกัน ขอนัน้เพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.  
ยอมรูสักกายะท้ังปวงโดยความเปนสักกายะท้ังปวง คร้ันรูสักกายะท้ังปวง โดยความ    
เปนสักกายะท้ังปวงแลว ยอมสําคัญสักกายะท้ังปวง ยอมสําคัญในสักกายะท้ังปวง ยอมสําคัญ      
โดยความเปนสักกายะทั้งปวง ยอมสําคัญสักกายะท้ังปวงวาของเรา ยอมยินดีสักกายะท้ังปวง      
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะเขาไมไดกําหนดรู.        
     ยอมรูพระนิพพานโดยความเปนพระนพิพาน คร้ันรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน 
แลว ยอมสําคัญพระนิพพาน ยอมสําคัญในพระนิพพาน ยอมสําคัญโดยความเปนพระนิพพาน      
ยอมสําคัญพระนิพพานวา ของเรา ยอมยินดีพระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา        
เพราะเขาไมไดกําหนดรู. 
     กําหนดภูมินัยที่ ๑ ดวยสามารถปุถุชน.        
กําหนดภูมินัยที่ ๒ ดวยสามารถเสขบุคคล     
         [๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมภิกษุใดเปนเสขบุคคล ยังไมบรรลุพระอรหัตผล เม่ือ   
ปรารถนาธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาอยู แมภกิษุนั้นรูธาตุดนิโดยความ        
เปนธาตุดิน คร้ันรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว อยาสําคัญธาตุดิน อยาสําคัญในธาตุดิน   
อยาสําคัญโดยความเปนธาตุดิน อยาสําคัญธาตุดินวา ของเรา อยายินดีธาตุดิน ขอนั้นเพราะเหตุ        
อะไร เรากลาววา เพราะเขาควรกําหนดรู.   
     ยอมรูธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ... อาภัสสรพรหม ...      
สุภกิณพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานัญจายตนพรหม ... วิญญาณัญ 
จายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม รูปท่ีตนเห็น ... เสียงท่ีตนฟง ... อารมณท่ีตนทราบ        
 ... วิญญาณ ท่ีตนรูแจง ... ความท่ีสักกายะเปนอันเดยีวกนั ... ความท่ีสักกายะตางกนั ... สักกายะ        
ท้ังปวง ...     
     ยอมรูพระนิพพานโดยความเปนพระนพิพาน คร้ันรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน 
แลว อยาสําคัญพระนิพพาน อยาสําคัญในพระนิพพาน อยาสําคัญโดยความเปนพระนิพพาน      
อยาสําคัญพระนิพพานวา ของเรา อยายินดพีระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา        
เพราะเขาควรกําหนดรู.    
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                             กําหนดภูมินัยที่ ๒ ดวยสามารถเสขบุคคล.      
                        กําหนดภูมินัยที่ ๓ ดวยสามารถพระขีณาสพ    
         [๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมภิกษุใด เปนพระอรหนัตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย       
เสร็จกิจแลว ปลงภาระเสียแลว บรรลุถึงประโยชนตนแลว ส้ินกิเลส เคร่ืองประกอบสัตว        
ไวในภพแลว หลุดพนดวยปญญาอันชอบแลว แมภกิษนุัน้รูธาตุดินโดยความเปนธาตุดิน คร้ันรู        
ธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว ยอมไมสําคัญธาตุดิน ไมสําคัญในธาตุดิน ไมสําคัญโดยความ     
เปนธาตุดิน ไมสําคัญธาตุดินวาของเรา ไมยินดีธาตุดนิ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา   
เพราะเธอกําหนดรูแลว.   
     ยอมรูธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ... อาภัสสรพรหม  
 ... สุภกิณพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานัญจายตนพรหม ... วญิญาณัญจายตน       
พรหม ... อากญิจัญญายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ... รูปท่ีตนเหน็ ... เสียงท่ีตนฟง ...   
อารมณท่ีตนทราบ ... วิญญาณท่ีตนรูแจง ... ความท่ีสักกายะเปนอันเดยีวกัน ... ความที่สักกายะ    
ตางกัน ... สักกายะท้ังปวง ... 
     ยอมรูพระนิพพานโดยความเปนพระนพิพาน คร้ันรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน 
แลว ยอมไมสําคัญพระนิพพาน ยอมไมสําคัญในพระนพิพาน ยอมไมสําคัญโดยความเปน      
พระนิพพาน ยอมไมสําคัญพระนิพพานวา ของเรา ยอมไมยินดีพระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร    
เรากลาววา เพราะเธอกําหนดรูแลว.       
     กําหนดภูมินัยที่ ๓ ดวยสามารถพระขีณาสพ.     
กําหนดภูมินัยที่ ๔ ดวยสามารถพระขีณาสพ    
         [๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมภิกษุนัน้ใด เปนพระอรหนัตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย เสร็จ     
กิจแลว ปลงภาระแลว บรรลุถึงประโยชนตนแลว ส้ินกิเลสเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพแลว       
พนดวยปญญาอันชอบแลว แมภิกษนุั้นรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดิน คร้ันรูธาตุดินโดยความ  
เปนธาตุดินแลว ยอมไมสําคัญธาตุดิน ยอมไมสําคัญในธาตุดิน ยอมไมสําคัญโดยความเปนธาตุดิน        
ยอมไมสําคัญธาตุดินวาของเรา ยอมไมยนิดีธาตุดิน ขอนัน้เพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะ 
ปราศจากราคะ เหตุราคะส้ินไป.     
     ยอมรูธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ... อาภัสสรพรหม ...      
สุภกิณหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานัญจายตนพรหม ... วญิญาณัญจายตน    
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พรหม ... อากญิจัญญายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ... รูปท่ีตนเหน็ ... เสียงท่ี    
ตนฟง ... อารมณท่ีตนทราบ ... วิญญาณท่ีตนรูแจง ... ความท่ีสักกายะเปนอันเดยีวกนั ... ความท่ี  
สักกายะตางกนั ... สักกายะท้ังปวง ...   
     ยอมรูพระนิพพานโดยความเปนพระนพิพาน คร้ันรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน 
แลว ยอมไมสําคัญพระนิพพาน ยอมไมสําคัญในพระนพิพาน ยอมไมสําคัญโดยความเปน      
พระนิพพาน ยอมไมสําคัญพระนิพพานวา ของเรา ยอมไมยินดีพระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร    
เพราะปราศจากราคะ เหตุราคะส้ินไป.        
     กําหนดภูมินัยที่ ๔ ดวยสามารถพระขีณาสพ.     
กําหนดภูมินัยที่ ๕ ดวยสามารถพระขีณาสพ    
         [๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมภิกษุนัน้ใด เปนพระอรหนัตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย   
เสร็จกิจแลว ปลงภาระเสียแลว บรรลุถึงประโยชนตนแลว ส้ินกิเลสเคร่ืองประกอบสัตวไวใน    
ภพแลว พนดวยปญญาอันชอบแลว แมภิกษุนั้นยอมรูยิ่งธาตุดินโดยความเปนธาตุดิน คร้ันรู 
ธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว ยอมไมสําคัญธาตุดิน ยอมไมสําคัญในธาตุดิน ยอมไมสําคัญ    
โดยความเปนธาตุดิน ยอมไมสําคัญธาตุดินวา ของเรา ยอมไมยินดีธาตุดิน ขอนั้นเพราะเหตุ   
อะไร เพราะปราศจากโทสะ เหตุโทสะส้ินไป.   
     ยอมรูธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ... อาภัสสร      
พรหม ... สุภกณิหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานญัจายตนพรหม ... 
วิญญาณัญจายตนพรหม ... อากิญจัญญายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ... รูปท่ีตน 
เห็น ... เสียงท่ีตนฟง ... อารมณท่ีตนทราบ ... วิญญาณท่ีตนรูแจง ... ความท่ีสักกายะเปน        
อันเดียวกนั ... ความท่ีสักกายะตางกัน  ... สักกายะท้ังปวง ...   
     ยอมรูพระนิพพานโดยความเปนพระนพิพาน คร้ันรูพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน 
แลว ยอมไมสําคัญพระนิพพาน ยอมไมสําคัญในพระนพิพาน ยอมไมสําคัญโดยความเปน      
พระนิพพาน ยอมไมสําคัญพระนิพพานวา ของเรา ยอมไมยินดีพระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุ        
อะไร เพราะปราศจากโทสะ เหตุโทสะส้ินไป.   
     กําหนดภูมินัยที่ ๕ ดวยสามารถพระขีณาสพ     
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กําหนดภูมินัยที่ ๖ ดวยสามารถพระขีณาสพ    
         [๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมภิกษุนัน้ใด เปนพระอรหนัตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย   
เสร็จกิจแลว ปลงภาระเสียแลว บรรลุถึงประโยชนตนแลว ส้ินกิเลสเคร่ืองประกอบสัตวไวใน    
ภพแลว หลุดพนดวยปญญาอันชอบแลว แมภิกษนุั้นยอมรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดนิ คร้ันรู 
ธาตุดินโดยความเปนธาตุดินแลว ยอมไมสําคัญธาตุดิน ยอมไมสําคัญในธาตุดิน ยอมไมสําคัญ    
โดยความเปนธาตุดิน ยอมไมสําคัญธาตุดินวา ของเรา ยอมไมยินดีธาตุดิน ขอนั้นเพราะเหตุ   
อะไร เพราะปราศจากโมหะ เหตุโมหะส้ินไป.   
     ยอมรูธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ... อาภัสสร     
พรหม ... สุภกณิหพรหม ... เวหัปผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานญัจายตนพรหม ...        
วิญญาณัญจายตนพรหม ... อากิญจัญญายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ... รูปท่ี   
ตนเห็น ... เสียงท่ีตนฟง ... อารมณท่ีตนทราบ ... วิญญาณท่ีตนรูแจง ... ความท่ีสักกายะเปน      
อันเดียวกนั ... ความท่ีสักกายะตางกัน ... สักกายะท้ังปวง ...    
     ยอมรูพระนิพพานโดยความเปนพระนพิพาน คร้ันรูพระนิพพานโดยความเปนพระ      
นิพพานแลว ยอมไมสําคัญพระนิพพาน ยอมไมสําคัญในพระนิพพาน ยอมไมสําคัญโดยความ   
เปนพระนิพพาน ยอมไมสําคัญพระนิพพานวา ของเรา ยอมไมยินดพีระนิพพาน ขอนั้นเพราะ        
เหตุอะไร เพราะปราศจากโมหะ เหตุโมหะส้ินไป.       
     กําหนดภูมินัยที่ ๖ ดวยสามารถพระขีณาสพ.     
กําหนดภูมินัยที่ ๗ ดวยสามารถพระศาสดา     
         [๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมพระตภาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรูธาตุดินโดยความ       
เปนธาตุดินจริง คร้ันทรงรูยิ่งธาตุดินโดยความเปนธาตุดินจริงแลว ยอมไมทรงสําคัญธาตุดิน 
ยอมไมทรงสําคัญในธาตุดิน ยอมไมทรงสําคัญโดยความเปนธาตุดิน ยอมไมทรงสําคัญธาตุดินวา    
ของเรา ยอมไมทรงยินดีธาตุดิน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววา เพราะธาตุดินนัน้พระตถาคต 
กําหนดรูแลว.   
     ยอมทรงรูธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ...   
อาภัสสรพรหม ... สุภกิณหพรหม ... เวหปัผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานัญจายตน 
พรหม ... วิญญาณัญจายตนพรหม ... อากญิจัญญายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญาตนพรหม ... รูปท่ี   
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ตนเห็น ... เสียงท่ีตนฟง ... อารมณท่ีตนทราบ ... วิญญาณท่ีตนรูแจง ... ความท่ีสักกายะเปน      
อันเดียวกนั ... ความท่ีสักกายะตางกัน ... สักกายะท้ังปวง ...    
     ทรงรูพระนิพพานโดยความเปนพระนพิพาน คร้ันทรงรูพระนิพพานโดยความเปนพระ    
นิพพานแลว ยอมไมทรงสําคัญพระนิพพาน ยอมไมทรงสําคัญในพระนพิพาน ยอมไมทรง      
สําคัญโดยความเปนพระนิพพาน ยอมไมทรงสําคัญพระนิพพานวา ของเรายอมไมทรงยินดี     
พระนิพพาน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เรากลาววาเพราะพระนิพพานน้ันพระตถาคตทรงกําหนดรูแลว.    
     กําหนดภูมินัยที่ ๗ ดวยสามารถพระศาสดา.      
กําหนดภูมินัยที่ ๘ ดวยสามารถพระศาสดา     
         [๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรูธาตุดินโดยความ       
เปนธาตุดินจริง คร้ันทรงรูธาตุดินโดยความเปนธาตุดินจริงแลวยอมไมทรงสําคัญธาตุดิน ยอมไม      
ทรงสําคัญในธาตุดิน ยอมไมทรงสําคัญโดยความเปนธาตุดิน ยอมไมทรงสําคัญธาตุดินวา ของเรา    
ยอมไมทรงยินดีธาตุดิน ขอนัน้เพราะเหตุอะไร? เรากลาววา เพราะทรงทราบวา ความเพลิดเพลิน 
เปนมูลแหงทุกข เพราะภพจงึมีชาติ สัตวผูเกิดแลว ตองแก ตองตาย เพราะเหตุนัน้แล ภิกษุ        
ท้ังหลายเราจึงกลาววา พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะส้ินตัณหา สํารอกตัณหา   
ดับตัณหา สละตัณหา สละคืนตัณหาเสียได โดยประการทั้งปวง   
     ยอมทรงรูยิง่ธาตุน้ํา ... ธาตุไฟ ... ธาตุลม ... สัตว ... เทวดา ... มาร ... พรหม ...       
อาภัสสรพรหม ... สุภกิณหพรหม ... เวหปัผลพรหม ... อสัญญีสัตว ... อากาสานัญจายตนพรหม ...  
วิญญาณัญจายตนพรหม ... อากิญจัญญายตนพรหม ... เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม ... รูปท่ีตน 
เห็น ... เสียงท่ีตนฟง ... อารมณท่ีตนทราบ ... วิญญาณท่ีตนรูแจง ... ความท่ีสักกายะเปนอันเดยีว        
กัน ... ความท่ีสักกายะตางกนั ... สักกายะท้ังปวง ...    
     ทรงรูยิ่งพระนิพพานโดยความเปนพระนิพพาน คร้ันทรงรูพระนิพพานโดยความเปนพระ 
นิพพานแลว ยอมไมทรงสําคัญพระนิพพาน ยอมไมทรงสําคัญในพระนพิพาน ยอมไมทรงสําคัญ  
โดยความเปนพระนิพพาน ยอมไมทรงสําคัญพระนิพพานวา ของเรา ยอมไมทรงยนิดพีระนิพพาน        
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เรากลาววา เพราะทรงทราบวา ความเพลิดเพลินเปนมูลแหงทุกข เพราะ   
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ภพจึงมีชาติ สัตวผูเกิดแลว ตองแก ตองตาย เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุท้ังหลาย เราจึงกลาววา       
พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะส้ินตณัหา สํารอกตัณหา ดับตัณหา สละตัณหา        
สละคืนตัณหาเสียได โดยประการท้ังปวง.    
     กําหนดภูมินัยที่ ๘ ดวยสามารถพระศาสดา.      
     พระผูมีพระภาคไดตรัสมูลปริยายนี้จบแลว ภิกษุเหลานั้นมิไดช่ืนชมภาษิตของ     
พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                      จบ มูลปริยายสูตร ท่ี ๑    
                      ____________________________   
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                      ๒. สัพพาสวสังวรสูตร       
                 วาดวยการสังวรในอาสวะท้ังปวง  
         [๑๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จประทัยอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก        
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคตรสัเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย     
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดกูร    
ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงปริยายวาดวยการสังวรอาสวะท้ังปวงแกพวกเธอ พวกเธอจงฟง จงใสใจ  
ใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา.   
         [๑๑] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า  ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ิน    
อาสวะของภกิษุผูรูอยู เห็นอยู เราไมกลาวความส้ินอาสวะของภิกษุผูไมรูอยู ไมเหน็อยู ดูกรภิกษุ    
ท้ังหลาย ความส้ินอาสวะจะมีไดแกภิกษผูุรูอะไร เห็นอยูอะไร ความส้ินอาสวะจะมีไดแกภกิษุ       
ผูรูเห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุมนสิการโดยไมแยบคาย        
อาสวะท้ังหลายท่ียังไมเกิดข้ึน ยอมเกดิข้ึน และท่ีเกดิข้ึนแลว ยอมเจริญข้ึน เม่ือภิกษุมนสิการ  
โดยแยบคาย อาสวะท้ังหลายท่ียังไมเกิดข้ึน ยอมไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมส้ินไป    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะท่ีจะพึงละไดเพราะการเหน็มีอยู ท่ีจะพึงละไดเพราะการสังวรก็มี ท่ีจะพึง  
ละไดเพราะเสพเฉพาะก็มี ท่ีจะพึงละไดเพราะความอดกล้ันก็มี ท่ีจะพึงละไดเพราะเวนรอบก็มี  
ท่ีจะพึงละไดเพราะบรรเทาก็มี ท่ีจะพึงละไดเพราะอบรมก็มี.        
                วาดวยการละอาสวะไดเพราะการเห็น        
         [๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ท่ีจะพึงละไดเพราะการเห็น? ดูกรภกิษุ        
ท้ังหลาย ปุถุชนในโลกนี้ ผูไมไดสดับ ไมไดเห็นพระอริยะท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรมของพระ    
อริยะ ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะ ไมไดเหน็สัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ       
ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ ยอมไมรูท่ัวถึงธรรมอันตนควรมนสิการ ยอมไมรูท่ัวถึงธรรม      
อันตนไมควรมนสิการ เม่ือเขาไมรูท่ัวถึงธรรมท่ีควรมนสิการ ไมรูท่ัวถึงธรรมท่ีไมควรมนสิการ     
ยอมมนสิการธรรมท่ีไมควรมนสิการ ยอมไมมนสิการธรรมท่ีควรมนสิการ.   



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 12 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีไมควรมนสิการ ท่ีปุถุชนมนสิการอยูเปนไฉน? ดูกรภิกษุ      
ท้ังหลาย เม่ือปุถุชนนั้นมนสิการธรรมเหลาใดอยู กามาสวะก็ดี ภวาสะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ท่ียัง       
ไมเกิดข้ึน ยอมเกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเจริญข้ึน ธรรมท่ีไมควรมนสิการเหลานี้ ท่ีเขามนสิการ       
อยู    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีควรมนสิการท่ีปุถุชนไมมนสิการอยู เปนไฉน? เมื่อปุถุชน  
นั้นมนสิการธรรมเหลาใดอยู กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดท่ีียังไมเกดิข้ึน ยอมไม        
เกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเส่ือมส้ินไป ธรรมท่ีควรมนสิการเหลานี้ ท่ีเขาไมมนสิการอยู อาสวะ  
ท้ังหลายท่ียังไมเกิดข้ึน ยอมเกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเจริญแกปุถุชนนัน้ เพราะมนสิการธรรม  
ท่ีไมควรมนสิการ และเพราะไมมนสิการธรรมท่ีควรมนสิการ    
     ปุถุชนนั้นมนสิการอยูโดยไมแยบคายอยางนีว้า เราไดมีแลวในอดีตกาลหรือหนอ เรา      
ไมไดมีแลวในอดีตกาลหรือหนอ ในอดีตกาลเราไดเปนอะไรหนอ ในอดีตกาลเราไดเปนอยางไร      
หนอ ในอดีตกาลเราไดเปนอะไรแลวจึงเปนอะไรหนอ ในอนาคตกาลเราจักมีหรือหนอ ในอนาคต 
กาลเราจักไมมีหรือหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไรหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอยางไรหนอ        
ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไรแลวจึงจกัเปนอะไรหนอ หรือวา ปรารภกาลปจจุบันในบัดนี้มีความ    
สงสัยข้ึนภายในวา เรามีอยูหรือ เราไมมีอยูหรือ เราเปนอะไรหนอ เราเปนอยางไรหนอ สัตวนี้      
มาแตไหนหนอ และมันจกัไป ณ ท่ีไหน.       
     เม่ือปุถุชนนั้นมนสิการอยูโดยไมแยบคายอยางนี้ บรรดาทิฏฐิ ๖ ทิฏฐิอยางใดอยางหน่ึง 
ยอมเกิดข้ึน ทิฏฐิโดยจริงโดยแทยอมเกิดข้ึนแกปุถุชนนัน้วา ตนของเรามีอยู หรือวา ตนของเรา     
ไมมีอยู หรือวา เรายอมรูชัดตนดวยตนเอง หรือวา เรายอมรูชัดสภาพมใิชตนดวยตนเอง หรือวา    
เรายอมรูตนดวยสภาพมิใชตน อีกอยางหน่ึง ทิฏฐิยอมเกดิมีแกปุถุชนนัน้อยางนีว้า ตนของเรา      
นี้เปนผูเสวย ยอมเสวยวิบากแหงกรรมท้ังดท้ัีงช่ัวในอารมณนั้นๆ ก็ตนของเราน้ีนั้นเปนของ        
แนนอนยั่งยืนเท่ียงแท ไมแปรปรวนเปนธรรมดา จักต้ังอยูอยางนั้นเสมอดวยส่ิงยั่งยนืแท ขอนี้   
เรากลาววาทิฏฐิ ชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ เส้ียนหนามคือทิฏฐิ ความดิ้นรนคือทิฏฐ ิส่ิงท่ีประกอบ 
สัตวไวคือทิฏฐิ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาววา ปุถุชนผูไมไดสดับผูประกอบดวยทิฏฐิสังโยชน    
ยอมไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมไมพนจากทุกข.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนอริยสาวกผูสดบัแลว ผูเหน็พระอริยะท้ังหลาย ฉลาดในธรรมของ    
พระอริยะ ไดรับแนะนําดวยดีในธรรมของพระอริยะ ผูเหน็สัปบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ     
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ไดรับคําแนะนําดวยดใีนธรรมของสัปบุรุษ ยอมรูท่ัวถึงธรรมท่ีควรมนสิการ และไมควรมนสิการ   
เม่ืออริยสาวกนั้นรูท่ัวถึงธรรมท่ีควรมนสิการ และไมควรมนสิการ ยอมไมมนสิการธรรมท่ีไมควร       
มนสิการ และมนสิการธรรมท่ีควรมนสิการ.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีไมควรมนสิการเหลาไหน ท่ีอริยสาวกไมมนสิการ? เม่ืออริย 
สาวกนั้นมนสิการธรรมเหลาใดอยู กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ท่ียังไมเกดิข้ึนยอม      
เกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเจริญข้ึน ธรรมท่ีไมควรมนสิการเหลานี้ ท่ีอริยสาวกไมมนสิการ.      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีควรมนสิการเหลาไหน ท่ีอริยสาวกมนสิการอยู? เมื่ออริยสาวก  
นั้นมนสิการธรรมเหลาใดอยู กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ด ีท่ียังไมเกดิข้ึน ยอม  
ไมเกิดข้ึน ท่ีเกดิข้ึนแลว ยอมเส่ือมส้ินไป ธรรมท่ีควรมนสิการเหลานี้ ท่ีอริยสาวกมนสิการอยู   
อาสวะท้ังหลายท่ียังไมเกิดข้ึน จะไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลว จะเส่ือมส้ินไปแกอริยสาวกนั้น   
เพราะไมมนสิการธรรมท่ีไมควรมนสิการ และเพราะมนสิการธรรมท่ีควรมนสิการ.   
     อริยสาวกนั้น ยอมมนสิการโดยแยบคายวา นี้ทุกข นีเ้หตุใหเกดิทุกข นี้ความดับทุกข  
นี้ปฏิปทาใหถึงความดับทุกข เม่ืออริยสาวกน้ันมนสิการอยูโดยแยบคายอยางนี้ สังโยชน ๓ คือ        
สักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ยอมเส่ือมส้ินไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะเหลานี้    
เรากลาววา จะพึงละไดเพราะการเห็น      
         [๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ท่ีจะพึงละไดเพราะการสังวร? ดูกรภกิษุ       
ท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาโดยแยบคายแลวเปนผูสํารวมแลวดวยความสํารวม       
ในจักขุนทรียอยู ก็อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลาใด พึงเกดิข้ึนแกภิกษุนั้น      
ผูไมสํารวมจักขุนทรีย อาสวะและความเรารอนอันกระทาํความคับแคนเหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุ       
นั้น ผูสํารวมจกัขุนทรียอยูอยางนี้.   
     ภิกษพุิจารณาโดยแยบคายแลว     เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในโสตินทรียอยู ...        
     ภิกษพุิจารณาโดยแยบคายแลว     เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในฆานินทรียอยู ...        
     ภิกษพุิจารณาโดยแยบคายแลว     เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในชิวหินทรียอยู ...       
     ภิกษพุิจารณาโดยแยบคายแลว     เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในกายินทรียอยู ...        
     ภิกษพุิจารณาโดยแยบคายแลว     เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในมนินทรียอยู ก็  
อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลาใด พึงบังเกิดข้ึนแกภกิษุผูไมสํารวมใน      
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มนินทรียอยู อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลานัน้ ยอมไมมีแกภกิษุผูสํารวม        
ในมนินทรียอยูอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา จะพึงละไดเพราะการสังวร     
      วาดวยละอาสวะไดเพราะการพิจารณาเสพ       
         [๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ท่ีจะพึงละไดเพราะการพิจารณาเสพ?    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้พิจารณาโดยแยบคายแลว เสพจีวรเพยีงเพื่อกําจัด    
หนาว รอน สัมผัส แหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเล้ือยคลาน เพียงเพ่ือจะปกปด     
อวัยวะท่ีใหความละอายกําเริบ พิจารณาโดยแยบคายแลว เสพบิณฑบาตมิใชเพื่อจะเลน มิใช       
เพื่อมัวเมา มิใชเพื่อประดับ มิใชเพื่อตบแตง เพียงเพื่อใหกายน้ีดํารงอยู เพื่อใหเปนไป        
เพื่อกําจดัความลําบาก เพื่ออนุเคราะหแกพรหมจรรย ดวยคิดวา จะกําจดัเวทนาเกาเสียดวย     
จะไมใหเวทนาใหมเกดิข้ึนดวย ความเปนไป ความไมมีโทษ และความอยูสบายดวย จักมีแกเรา   
ฉะนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว เสพเสนาสนะ เพยีงเพื่อกาํจัดหนาวรอน สัมผัสแหงเหลือบ  
ยุง ลม แดด และสัตวเล้ือยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายแตฤดู เพื่อร่ืนรมยในการหลีก      
ออกเรนอยู พจิารณาโดยแยบคายแลว เสพบริขาร คือ ยาอันเปนปจจัยบําบัดไข เพยีงเพ่ือกําจดั  
เวทนาที่เกิดแตอาพาธตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว เพื่อความเปนผูไมมีอาพาธเบียดเบยีนเปนอยางยิ่ง.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลาใด พึงบังเกิดข้ึน    
แกภกิษนุั้นผูไมพิจารณาเสพปจจัยอันใดอันหนึ่ง อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคน 
เหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุนัน้ ผูพิจารณาเสพอยูอยางนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะเหลานี้       
เรากลาววา จะพึงละไดเพราะการพิจารณาเสพ.       
         [๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อาสวะเหลาไหน ท่ีจะพึงละไดเพราะความอดกล้ัน? ดูกรภกิษุ    
ท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาโดยแยบคายแลวเปนผูอดทนตอหนาว รอน หิว 
ระหาย สัมผัสแหงเหลือบ ยงุ ลม แดด และสัตวเล้ือยคลาน เปนผูมีชาติของผูอดกล้ันตอ      
ถอยคําท่ีผูอ่ืนกลาวช่ัว รายแรงตอเวทนาท่ีมีอยูในตวั ซ่ึงบังเกิดข้ึนแลว เปนทุกข กลา แข็ง 
เผ็ดรอน ไมเปนท่ียินดี ไมเปนท่ีชอบใจ อาจพลาชีวิตเสียได.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลาใด พึงบังเกิด      
ข้ึนแกภิกษุนั้นผูไมอดกล้ันอยู อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลานั้น ยอมไมมี    
แกภกิษนุั้น ผูอดกล้ันอยูอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา จะพึงละได      
เพราะความอดกล้ัน.    
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         [๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อาสวะเหลาไหนที่จะพึงละไดเพราะความเวนรอบ? ดูกรภกิษุ     
ท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาโดยแยบคายแลวเวนชางท่ีดรุาย มาท่ีดุราย โคท่ีดุราย  
สุนัขท่ีดุราย งู หลักตอ สถานท่ีมีหนาม บอ เหว แองน้ําครํา บอน้ําครํา เพื่อนพรหมจรรย     
ผูเปนวิญูชนท้ังหลาย พึงกาํหนดลงซ่ึงบุคคลผูนั่ง ณ ท่ีมิใชอาสนะเหน็ปานใด ผูเทียวไป   
ณ ท่ีมิใชโคจรเห็นปานใด ผูคบมิตรท่ีลามกเห็นปานใด ในสถานท้ังหลายอันลามก ภิกษนุั้น       
พิจารณาโดยแยบคายแลว เวนท่ีมิใชอาสนะน้ัน ท่ีมิใชโคจรนั้น และมิตรผูลามกเหลานั้น ดูกร        
ภิกษุท้ังหลาย จริงอยู อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลาใด พึงบังเกิดข้ึนแก 
ภิกษนุั้น ผูไมเวนสถานหรือบุคคลอันใดอันหนึ่ง อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคน  
เหลานั้น ยอมไมมีแกภิกษุนัน้ ผูเวนรอบอยูอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา      
จะพึงละไดเพราะการเวนรอบ       
         [๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อาสวะเหลาไหนที่จะพึงละไดเพราะความบรรเทา? ดูกรภกิษุ      
ท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาโดยแยบคายแลวยอมอดกล้ัน ยอมละ ยอมบรรเทา       
กามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ทําใหส้ินสูญ ใหถึงความไมมี ยอมอดกล้ัน ยอมละ ยอมบรรเทา พยาบาท        
วิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ทําใหส้ินสูญ ใหถึงความไมมี ยอมอดกล้ัน ยอมละ ยอมบรรเทา วิหิงสา  
วิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ทําใหส้ินสูญ ใหถึงความไมมี ยอมอดกล้ัน ยอมละ ยอมบรรเทาธรรมท่ีเปน       
บาปอกุศลท่ีบังเกิดขึ้นแลว ทําใหส้ินสูญ ใหถึงความไมมี ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อาสวะและความ        
เรารอนอันกระทําความคับแคนเหลาใด พึงบังเกิดข้ึนแกภกิษุนั้น ผูไมบรรเทาธรรมอันใดอันหนึ่ง     
อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลานัน้ ยอมไมมีแกภิกษุผูบรรเทาอยูอยางนี้ ดูกร    
ภิกษุท้ังหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา จะพึงละไดเพราะความบรรเทา.      
                 วาดวยละอาสวะไดเพราะการอบรม  
         [๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อาสวะเหลาไหนที่จะพึงละไดเพราะอบรม ดูกรภิกษท้ัุงหลาย     
ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัย      
วิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในความสละลง เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ... เจริญวิริยสัมโพชฌงค ...        
เจริญปติสัมโพชฌงค ... เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ... เจริญสมาธิสัมโพชฌงค ... เจริญอุเบกขาสัม   
โพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละลง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย       
ก็อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลาใด พึงเกดิข้ึนแกภิกษุนัน้ ผูไมอบรมธรรม  
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อันใดอันหนึ่ง อาสวะและความเรารอนอันกระทําความคับแคนเหลานัน้ ยอมไมมีแกภิกษนุั้น    
ผูอบรมอยูอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา จะพึงละไดเพราะอบรม.    
         [๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะเหตวุา อาสวะเหลาใด อันภิกษใุดพงึละไดเพราะการ      
เห็น อาสวะเหลานั้น อันภกิษุนั้นไดแลวเพราะการเห็น อาสวะเหลาใดอันภกิษุใดพงึละไดเพราะ 
การสังวร อาสวะเหลานั้น อันภิกษุนั้นละไดแลวเพราะการสังวร อาสวะเหลาใด อันภกิษุใด      
พึงละไดเพราะการพิจารณาเสพ อาสวะเหลานั้น อันภกิษุนั้นละไดแลวเพราะการพิจารณาเสพ       
อาสวะเหลาใด อันภกิษุใด พึงละไดเพราะความอดกล้ัน อาสวะเหลานั้น อันภิกษนุัน้ละได       
แลวเพราะความอดกล้ัน อาสวะเหลาใด อันภิกษใุดพึงละไดเพราะการเวนรอบ อาสวะเหลานั้น      
อันภิกษุนั้นละไดแลว เพราะการเวนรอบ อาสวะเหลาใด อันภิกษุใด พึงละไดเพราะการบรรเทา    
อาสวะเหลานัน้ อันภกิษุนัน้ละไดแลวเพราะการบรรเทา อาสวะเหลาใด อันภกิษุใดพึงละได      
เพราะการอบรม อาสวะเหลานั้น อันภิกษนุัน้ละไดแลวเพราะการอบรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ  
นี้เรากลาววา เปนผูสํารวมดวยความสังวรในอาสวะท้ังปวงอยู ตดัตัณหาไดแลว ยังสังโยชนให       
ปราศไปแลว ไดทําท่ีสุดแหงทุกขเพราะความตรัสรู ดวยการเหน็และการละมานะโดยชอบ.  
     พระผูมีพระภาคไดตรัสสังวรปริยายนี้แลว ภิกษุเหลานั้นช่ืนชมยินดภีาษิตของพระผูมี 
พระภาค ฉะนีแ้ล.        
                   จบ สัพพาสวสังวรสูตร ท่ี ๒    
                         _____________________   
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                      ๓. ธรรมทายาทสูตร  
                     วาดวยทายาทแหงธรรม       
         [๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับวา พระเจาขา ดังนี้.     
         [๒๑] พระผูมีพระภาคตรัสพุทธพจนนี้วา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย พวกเธอจงเปนธรรมทายาท      
ของเราเถิด อยาเปนอามิสทายาทของเราเลย เรามีความเอ็นดูในพวกเธออยูวา ทําอยางไรหนอ      
สาวกท้ังหลายของเราจะพึงเปนธรรมทายาท จะไมพึงเปนอามิสทายาท     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาพวกเธอจะพึงเปนอามิสทายาทของเรา ไมเปนธรรมทายาทไซร ดวย     
ความท่ีพวกเธอเปนอามิสทายาท ไมเปนธรรมทายาทนั้น ท้ังพวกเธอ ท้ังเราพึงถูกวิญูชนติ      
เตียนไดวา พวกสาวกของพระศาสดาพากนัเปนอามิสทายาทไมเปนธรรมทายาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย     
เปนธรรมทายาทของเราไมเปนอามิสทายาทไซร ดวยความท่ีพวกเธอเปนธรรมทายาท ไมเปนอามิส    
ถาพวกเธอพึง ทายาทนั้น ท้ังพวกเธอท้ังเราไมพึงถูกวิญูชนติเตียนวา พวกสาวกของพวกเธอ     
พระศาสดาพากันเปนธรรมทายาท ไมเปนอามิสทายาท เพราะเหตุนั้นแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ท้ังหลายจงเปนธรรมทายาทของเราเถิด อยาเปนอามิสทายาทเลย เรามีความเอ็นดใูนพวกเธออยูวา  
ทําอยางไรหนอสาวกท้ังหลายของเราพึงเปนธรรมทายาท ไมพึงเปนอามิสทายาท.    
         [๒๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาเราบริโภคเสร็จ อ่ิมหนาํสําราญเปนอันดีเพยีงพอแก   
ประโยชนแลว แตบิณฑบาตของเรายังมีเหลืออยู อันจําตองท้ิง ในเวลานั้น ภกิษุสองรูปอัน     
ความหวิและความถอยกําลังครอบงําแลวพากันมา เราพึงกลาวกะเธอท้ังสองนั้นอยางนี้วา ดกูร     
ภิกษุท้ังหลาย เราบริโภคเสร็จ อ่ิมหนําสําราญเปนอันดี เพียงพอแกประโยชนแลว แตบิณฑบาตนี ้
ของเรายังมีเหลืออยู อันจําตองท้ิง ถาเธอท้ังหลายหวังจะบริโภค ก็จงบริโภคเถิด ถาเธอท้ังหลาย     
จักไมบริโภค เราท้ิงเสียในท่ีท่ีปราศจากของสดเขียว หรือจักเทเสียในน้ําท่ีไมมีตัวสัตว ณ บัดนี้    
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     ภิกษุสองรูปนั้น รูปหนึ่งมีความคิดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเสวยเสร็จอ่ิมหนําสําราญ   
เปนอันดี เพียงพอแกประโยชนแลว แตบิณฑบาตของพระผูมีพระภาคนี้ยังมีเหลืออยู อันจําตอง 
ท้ิง ถาเราท้ังหลายจักไมบริโภค พระพระผูมีภาคก็จกัทรงท้ิงในท่ีท่ีปราศจากของสดเขียว หรือจักทรง  
เทเสียในน้ําท่ีไมมีตัวสัตว ณ บัดนี้ แตพระผูมีพระภาคตรัสสอนไวดังนีว้า ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวก 
เธอจงเปนธรรมทายาทของเราเถิด อยาเปนอามิสทายาทเลย ก็บิณฑบาตน้ีเปนอามิสอยางใดอยาง    
หนึ่ง อยากระนั้นเลย เราไมพึงบริโภคบิณฑบาตนี้ พึงยังคืนและวันนีใ้หลวงไปอยางนี้ดวยความ      
หิวและความถอยกําลังนี้แหละ เธอจึงไมบริโภคบิณฑบาตนั้น แลวยังคืนและวนันั้นใหลวงไป      
อยางนี้ ดวยความหิวและความถอยกําลังนัน้เอง.     
     สวนภกิษุรูปท่ี ๒ มีความคิดอยางนีว้า พระผูมีพระภาคเสวยเสร็จอ่ิมหนําสําราญเปนอันดี        
เพียงพอแกประโยชนแลว แตบิณฑบาตของพระผูมีพระภาคนี้ ยังมีเหลืออยู อันจําตองทิ้ง ถาเรา       
ท้ังหลายจักไมบริโภค พระผูมีพระภาคจกัทรงท้ิงในท่ีท่ีปราศจากของสดเขียว หรือจกัทรงเทเสีย 
ในน้ําท่ีไมมีตวัสัตว ณ บัดนี ้อยากระนั้นเลย เราพึงบริโภคบิณฑบาตนี้ บรรเทาความหิวและ   
ความถอยกําลัง พึงยังคืนและวันนี้ใหลวงไปอยางนี้ เธอจงึบริโภคบิณฑบาตนั้น บรรเทาความหวิ  
และความถอยกําลัง พึงยังคืนและวันนัน้ใหลวงไปอยางนี้.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนัน้ แมจะบริโภคบิณฑบาตนัน้ บรรเทาความหิวและความถอย 
กําลัง พึงยังคืนและวันนัน้ใหลวงไปอยางนี้ ถึงอยางนั้น ภิกษุรูปกอนโนน ยังนาบูชาและสรรเสริญ  
กวา ขอน้ันเพราะเหตุอะไร? ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะขอนั้นจักเปนไปเพื่อความมักนอย สันโดษ       
ขัดเกลา เล้ียงงาย ปรารภความเพียร แกภกิษุนั้นส้ินกาลนาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น        
แล พวกเธอจงเปนธรรมทายาทของเราเถิด อยาเปนอามิสทายาทของเราเลย เรามีความเอ็นดู  
ในพวกเธอวา ทําอยางไรหนอ พวกสาวกของเราพึงเปนธรรมทายาท ไมพึงเปนอามิสทายาท     
พระผูมีพระภาคสุคตเจา ไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว จึงเสด็จลุกจากอาสนะเขาสูพระวิหาร.    
                  ปญหาการไมตามศึกษาความสงัด   
         [๒๓] คร้ังนั้น เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปไมนาน ทานพระสารีบุตรจึงเรียกภิกษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย. ภกิษเุหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรวา ขอรับ ดังนี้.      
ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้วา ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวก   
ท้ังหลายยอมไมศึกษาความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทาไร เม่ือพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวก 
ท้ังหลายยอมศึกษาความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทาไร?    
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     ภิกษเุหลานั้นเรียนวา ขาแตทานผูมีอาย ุพวกกระผมมาแตท่ีไกล กเ็พื่อจะทราบเนือ้  
ความแหงภาษติขอนี้ ในสํานกัทานพระสารีบุตร พวกกระผมขอโอกาส ขอเน้ือความแหงภาษติ 
ขอนี้ จงแจมแจงกะทานพระสารีบุตรเทานั้นเถิด ภกิษุท้ังหลายไดสดับตอทานพระสารีบุตรแลว       
จักทรงจําไว. ทานพระสารีบุตรจึงกลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ถาอยางนั้น พวกทานจงฟง     
จงใสใจใหดี เราจักกลาว. ภกิษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว.       
         [๒๔] ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานีว้า ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือพระศาสดาเสด็จ  
อยูสงัดแลว สาวกทั้งหลายยอมไมศึกษาความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ? ดูกรทานผูมี  
อายุท้ังหลาย เม่ือพระศาสดาเสร็จอยูสงัดแลว สาวกท้ังหลายในพระธรรมวินัยนี้ ไมศึกษาความ  
สงัดตาม คือ พระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหลาใด สาวกท้ังหลายไมละธรรมเหลานั้น เปนผูมัก   
มาก ยอหยอน เปนหวัหนาในการทอถอย ทอดธุระในความสังกัด. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภกิษุ     
ผูเถระอันวิญูชนพึงติเตียนได ดวยเหตสุามสถาน คือ อันวิญูชนพงึติเตียนไดดวยสถานท่ีหนึ่ง     
นี้วา เม่ือพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว พระสาวกท้ังหลายไมศึกษาความสงัดตาม อันวญิูชนพึง  
ติเตียนไดดวยสถานท่ีสองนี้วา พระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหลาใด สาวกท้ังหลายไมละธรรม    
เหลานั้น อันวญิูชนพึงติเตียนไดดวยสถานท่ีสามน้ีวา สาวกท้ังหลายเปนผูมักมาก ยอหยอน        
เปนหวัหนาในการทอถอย ทอดธุระในความสงัด. ภกิษผูุเถระ อันวิญูชนพึงติเตียนดวยเหตุ     
สามสถานเหลานี้.        
     บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูมัชฌิมะ อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยเหตุสามสถาน คือ     
อันวิญูชนพงึติเตียนไดดวยสถานท่ีหนึ่งนี้วา เม่ือพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวกท้ังหลาย       
ไมศึกษาความสงัดตาม อันวญิูชนพึงติเตียนไดดวยสถานท่ีสองนี้วา พระศาสดาตรัสถึงการ      
ละธรรมเหลาใด สาวกท้ังหลายไมละธรรมเหลานั้น อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยสถานท่ีสามนี้วา        
สาวกท้ังหลายเปนผูมักมาก ยอหยอน เปนหัวหนาในการทอถอย ทอดธุระในความสงัด. ภิกษุผู   
มัชฌิมะ อันวญิูชนพึงติเตียนไดดวยเหตุสามสถานเหลานี้. 
     บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูนวกะ อันวญิูชนพึงติเตียนไดดวยเหตุสามสถาน คือ        
อันวิญูชนพงึติเตียนไดดวยสถานท่ีหนึ่งนี้วา เม่ือพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวกท้ังหลายไม    
ศึกษาความสงดัตาม อันวิญูชนพึงติเตียนไดดวยสถานท่ีสองนี้วา พระศาสดาตรัสถึงการละธรรม   
เหลาใด สาวกท้ังหลายไมละธรรมเหลานั้น อันวิญูชนพงึติเตียนไดดวยสถานท่ีสามนี้วา สาวก  
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ท้ังหลายเปนผูมักมาก ยอหยอน เปนหวัหนาในการทอถอย ทอดธุระในความสงัด. ภกิษุผูนวกะ   
อันวิญูชนพงึติเตียนไดดวยเหตุสามสถานเหลานี้. 
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวกท้ังหลายชื่อวาไมศึกษา       
ความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.     
                   การตามศึกษาเร่ืองความสงัด    
         [๒๕] ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย ก็เม่ือพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวกท้ังหลาย       
ยอมศึกษาความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทาไร? ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือพระศาสดาเสด็จ  
อยูสงัดแลว สาวกทั้งหลายในพระธรรมวนิัยนีย้อมศึกษาความสงัดตาม คือ พระศาสดาตรัสถึง      
การละธรรมเหลาใด สาวกท้ังหลายละธรรมเหลานั้น ไมเปนผูมักมาก ไมเปนผูยอหยอนทอดธุระ 
ในการทอถอย เปนหวัหนาในความสงัด.      
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย บรรดาสาวกเหลานั้น ภกิษผูุเปนเถระ อันวิญูชนพึงสรรเสริญ        
ดวยเหตุสามสถาน คือ อันวญิูชนพึงสรรเสริญดวยสถานท่ีหนึ่งน้ีวา เม่ือพระศาสดาเสด็จอยู  
สงัดแลว สาวกท้ังหลายศึกษาความสงัดตาม อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวยสถานท่ีสองนี้วา พระ    
ศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหลาใด สาวกท้ังหลายละธรรมเหลานั้น อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวย     
สถานท่ีสามนี้วา สาวกท้ังหลายไมเปนผูมักมาก ไมเปนผูยอหยอน ทอดธุระในความทอถอย    
เปนหวัหนาในความสงัด ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษผูุเถระ อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวย  
เหตุสามสถานเหลานี้.     
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     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย บรรดาสาวกเหลานั้น ภกิษผูุมัชฌิมะ อันวิญูชนพึงสรรเสริญ 
ดวยเหตุสามสถาน คือ อันวญิูชนพึงสรรเสริญดวยสถานท่ีหนึ่งน้ีวา เม่ือพระศาสดาเสด็จอยูสงัด      
แลว สาวกท้ังหลายศึกษาความสงัดตาม อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวยสถานท่ีสองนี้วา พระ        
ศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหลาใด สาวกท้ังหลายละธรรมเหลานั้น อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวย     
สถานท่ีสามนี้วา สาวกท้ังหลายไมเปนผูมักมาก ไมเปนผูยอหยอน ทอดธุระในความทอถอย    
เปนหวัหนาในความสงัด ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษผูุมัชฌิมะ อันวิญูชนพึงสรรเสริญ   
ดวยเหตุสามสถานเหลานี้.        
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย บรรดาสาวกเหลานั้น ภกิษผูุนวกะ อันวญิูชนพึงสรรเสริญ    
ดวยเหตุสามสถาน คือ อันวญิูชนพึงสรรเสริญดวยสถานท่ีหนึ่งน้ีวา เม่ือพระศาสดาเสด็จอยู  
สงัดแลว สาวกท้ังหลายศึกษาความสงัดตาม อันวิญูชนพึงสรรเสริญดวยสถานท่ีสองนี้วา 
พระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหลาใด สาวกท้ังหลายละธรรมเหลานั้น อันวิญูชนพงึสรรเสริญ       
ดวยสถานท่ีสามนี้วา สาวกท้ังหลายไมเปนผูมักมาก ไมเปนผูยอหยอน ทอดธุระในความทอถอย        
เปนหวัหนาในความสงัด ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษผูุนวกะ อันวญิูชนพึงสรรเสริญดวย  
เหตุสามสถานเหลานี้.    
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือพระศาสดาเสด็จอยูสงัดแลว สาวกท้ังหลาย ช่ือวาศึกษา 
ความสงัดตาม ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.     
         [๒๖] ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย บรรดาธรรมดังกลาวแลวนั้น โลภะและโทสะ เปน  
ธรรมลามก มัชฌิมาปฏิปทา เพื่อละโลภะและโทสะมีอยู ทําความเหน็ ทําความรู ยอมเปนไปเพื่อ    
เขาไประงับ เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพื่อนิพพาน. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็มัชฌิมาปฏิทาปนั้น    
ทําความเหน็ ทําความรู ยอมเปนไปเพื่อเขาไประงับ เพือ่ความรูยิ่ง เพือ่ตรัสรู เพื่อนิพพาน       
เปนไฉน? อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ เหน็ชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ  
เล้ียงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย มัชฌิมาปฏิปทา      
นี้นั้นแล ทําความเห็น ทําความรู เปนไปเพื่อเขาไประงับ เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพื่อนิพพาน.        
                       การปฏิบัติสายกลาง        
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย บรรดาธรรมดังกลาวแลวนัน้ ความโกรธและความผูกโกรธไว      
เปนธรรมลามก ... ความลบหลูและความตีเสมอ เปนธรรมลามก ... ความริษยาและความตระหนี่       
เปนธรรมลามก ... ความเจาเลหและความโออวด เปนธรรมลามก ... ความหัวดื้อและความแขงดี   
เปนธรรมลามก ... ความถือตัวและความดหูม่ิน เปนธรรมลามก ... ความเมาและความเลินเลอ เปน  
ธรรมลามก มัชฌิมาปฏิปทาเพ่ือละความเมาและความเลินเลอมีอยู ทําความเหน็ ทําความรู ยอม     
เปนไปเพื่อเขาไประงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย     



มัชฌิมาปฏิปทานั้น ทําความเห็น ทําความรู ยอมเปนไปเพ่ือเขาไประงับ เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือ        
ตรัสรู เพื่อนิพพาน เปนไฉน? อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ เห็นชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ      
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การงานชอบ เล้ียงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  
มัชฌิมาปฏิปทานี้แล ทําความเห็น ทําความรู ยอมเปนไปเพ่ือเขาไประงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อ       
ตรัสรู เพื่อนิพพาน.    
     ทานพระสารีบุตรไดกลาวภาษิตนีแ้ลว ภิกษเุหลานั้นมีใจช่ืนชม ยินดีภาษิตของทาน     
พระสารีบุตร ฉะนี้แล.    
                    จบ ธรรมทายาทสูตร ท่ี ๓      
                     ____________________________  
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                ๔. ภยเภรวสูตร   
                 วาดวยส่ิงท่ีเปนภยัและนาหวาดกลัว    
         [๒๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก     
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ชาณุโสณีพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี      
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง    
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.  
         [๒๘] ชาณุโสณีพราหมณนั่ง ณ ท่ีควรขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา   
ขาแตทานพระโคดม กุลบุตรเหลาใดมีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิต อุทิศเฉพาะทานพระโคดม        
ทานพระโคดมทรงเปนหัวหนาของกุลบุตรเหลานั้น ทรงมีอุปการะมากแกกุลบุตรเหลานั้น ทรงยงั  
กุลบุตรเหลานัน้ใหถือเอาตาม และประชุมชนน้ัน ยอมปฏิบัติตามแบบอยางของทานพระโคดม       
หรือ? พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ขอนี้อยางนัน้ ดูกรพราหมณ ขอนี้อยางนัน้     
กุลบุตรเหลาใดมีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิตอุทิศเฉพาะเรา เราเปนหัวหนาของกลุบุตรเหลานั้น 
มีอุปการะมากแกกุลบุตรเหลานั้น ยังกุลบุตรเหลานั้นใหถือเอาตาม และประชุมชนนั้น ยอม    
ปฏิบัติตามแบบอยางของเรา.       
         [๒๙] ชา. ขาแตทานพระโคดม เสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว      
ยากท่ีจะเปนอยูได ในภาวะท่ีโดดเดีย่ว ความสงัดกาย ยากท่ีจะทําได ยากท่ีจะยินดีได ปาท้ังหลาย   
ประหนึ่งจะชักพาใจของภิกษุผูยังไมไดสมาธิไปเสีย.       
     ภ. ขอนี้เปนอยางนัน้ พราหมณ ขอนี้เปนอยางนัน้ พราหมณ เสนาสนะอันสงัด  
ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว ยากท่ีจะเปนอยูได ในภาวะท่ีโดดเดีย่ว ความสงัดกาย ยากท่ีจะ 
ทําได ยากท่ีจะยินดีได ปาท้ังหลายประหนึง่จะชักพาใจของพระภกิษุผูยังไมไดสมาธิไปเสีย.  
         [๓๐] ภ. ดูกรพราหมณ แมเราเม่ือเปนโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรูกอนตรัสรูทีเดียว     
ไดมีความดําริดังนี้วา เสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว ยากท่ีจะเปนอยูได ในภาวะ  
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ท่ีโดดเดีย่ว ความสงัดกาย ยากท่ีจะทําได ยากท่ีจะยินดีได ปาท้ังหลายประหน่ึงวาจะชักพาใจ 
ของภิกษุผูยังไมไดสมาธิไปเสีย.        
         [๓๑] ดกูรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณเหลาใด      
เหลาหนึ่ง มีกายกรรมไมบริสุทธ์ิ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว      
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษ       
ของตน คือ มีกายกรรมไมบริสุทธ์ิเปนเหตุ. สวนเรามีกายกรรมไมบริสุทธ์ิ เสพเสนาสนะอันสงัด 
ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว หามิได เราเปนผูมีกายกรรมบริสุทธ์ิ. พระอริยะเหลาใด มีกายกรรม     
บริสุทธ์ิ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก ็       
เปนพระอริยะองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความเปนผูมีกายกรรมอันบริสุทธ์ินี้ในตน 
จึงถึงความเปนผูมีขนตกโดยย่ิง เพื่ออยูในปา.  
                    ทรงกําหนดรูเสนาสนะ ๑๖       
         [๓๒] ดกูรพราหมณ เราน้ันไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    
มีวจีกรรมไมบริสุทธ์ิ ... มีมโนกรรมไมบริสุทธ์ิ ... มีอาชีวะไมบริสุทธ์ิ ยอมเสพเสนาสนะอัน      
สงัดท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและ    
ความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษของตน คือ มีอาชีวะไมบริสุทธ์ิเปนเหตุ สวนเรามีอาชีวะไม  
บริสุทธ์ิเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียวหามิได เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิ.      
พระอริยะเหลาใดมีอาชีวะบริสุทธ์ิ เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว บรรดา   
พระอริยะเหลานั้น เรากเ็ปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความเปนผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิ    
นี้ในตนจึงถึงความเปนผูมีขนตกโดยยิ่ง เพือ่อยูในปา.   
         [๓๓] ดกูรพราหมณ เราน้ันไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    
มีความอยากได มีราคะกลาในกามท้ังหลาย ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปน   
ปาเปล่ียว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล     
เพราะโทษของตน คือ มีความอยากไดมากและมีราคะกลาในกามท้ังหลายเปนเหตุ ดกูรพราหมณ        
สวนเรามีความอยากไดมาก มีราคะกลาในกามท้ังหลาย เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปน     
ปาเปล่ียว หามิได เราเปนผูไมมีความอยากได. พระอริยะเหลาใด ไมมีความอยากได เสพเสนะ 
อันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ      
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เราเห็นชัดซ่ึงความเปนผูไมมีความอยากไดนี้ในตน จึงถึงความเปนผูมีขนตกโดยยิ่ง เพื่ออยู       
ในปา.  
         [๓๔] ดกูรพราหมณ เราน้ันไดมีความดําริดังนี้วาสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง     
มีจิตพยาบาท มีความดําริในใจช่ัว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปลี่ยว        
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษ       
ของตน คือ ความมีจิตพยาบาทและมีความดําริในใจช่ัวเปนเหตุ. สวนเรามีจิตพยาบาท มีความ       
ดําริในใจช่ัว เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว หามิได เราเปนผูมีจิตประกอบ        
ดวยเมตตา. พระอริยะเหลาใด มีจิตประกอบดวยเมตตา เสพเสนาสนะอันสงัดท่ีเปนปาและ  
เปนปาเปล่ียว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึง่ ดูกรพราหมณ เราเหน็ชัดซ่ึงความ 
เปนผูมีจิตประกอบดวยเมตตาน้ีในตน จึงถึงความเปนผูมีขนตกโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.       
         [๓๕] ดกูรพราหมณ เราน้ันไดมีความดําริอยางนีว้า สมณะหรือพราหมณ เหลาใด   
เหลาหนึ่ง อันถีนมิทธะกลุมรุมแลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว    
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษ       
ของตน คือ ถูกถีนมิทธะกลุมรุมเปนเหตุ. สวนเราอันถีนมิทธะกลุมรุมแลว เสพเสนาสนะอันสงัด 
ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว หามิได เราเปนผูปราศจากถีนมิทธะ พระอริยะเหลาใด ปราศจาก   
ถีนมิทธะ เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็     
เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความเปนผูปราศจากถีนมิทธะน้ีในตน จึงถึงความเปน        
ผูมีขนตกโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.        
         [๓๖] ดกูรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หนึ่ง ฟุงซาน มีจิตไมสงบระงับ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว       
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษ       
ของตน คือ ความฟุงซานและมีจิตไมสงบ ระงับเปนเหตุ. ดูกรพราหมณ สวนเราฟุงซาน 
มีจิตไมสงบระงับ เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว หามิได เราเปนผูจิตสงบ 
ระงับแลว. พระอริยะเหลาใด มีจิตสงบระงับ เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปน    
ปาเปล่ียว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดกูรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความเปน 
ผูมีจิตสงบระงับนี้ในตน จึงถึงความเปนผูมีขนตกโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.   
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         [๓๗] ดกูรพราหมณ เราน้ันไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณ เหลาใด     
เหลาหนึ่ง มีความสงสัยเคลือบแคลง ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว      
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษ       
ของตน คือ มีความสงสัยและเคลือบแคลงเปนเหตุ, สวนเรามีความสงสัยเคลือบแคลง เสพ   
เสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปลี่ยว หามไิด เราเปนผูขามความเคลือบแคลงเสียแลว.       
พระอริยะเหลาใด ขามความเคลือบแคลงเสียแลว เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปน  
ปาเปล่ียว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดกูรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความ     
เปนผูขามความเคลือบแคลงนี้ในตน จึงถึงความเปนผูมีขนตกโดยยิ่ง เพือ่อยูในปา. 
         [๓๘] ดกูรพราหมณ เราน้ันไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณ เหลาใด     
เหลาหนึ่ง ยกตนขมผูอ่ืน ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว     
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษ       
ของตน คือ ความยกตนและขมผูอ่ืนเปนเหตุ. สวนเรายกตน ขมผูอ่ืน. เสพเสนาสนะ     
อันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว หามิได เราเปนผูไมยกตน ไมขมผูอ่ืน. พระอริยะเหลาใด    
เปนผูไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว บรรดาพระ     
อริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดกูรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความเปนผูไมยกตน ไมขมผูอ่ืน    
นี้ในตน จึงถึงความเปนผูมีขนตกโดยยิ่ง เพือ่อยูในปา.  
         [๓๙] ดกูรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณ เหลาใด     
เหลาหนึ่ง เปนผูหวาดหวัน่ มีชาติแหงคนขลาด ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปน    
ปาเปล่ียว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดเปนอันอกุศล     
เพราะโทษของตน คือ มีความหวาดหวั่นและมีชาติแหงคนขลาดเปนเหตุ. สวนเราเปนผูหวาดหวั่น   
มีชาติแหงคนขลาด เสพเสนาสนะอันสงัดท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว หามิได เราเปนผูปราศจาก 
ความหวาดกลัว. พระอริยะเหลาใด ปราศจากความหวาดกลัว เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปา  
และเปนปาเปลี่ยว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเหน็ชัดซ่ึง  
ความเปนผูปราศจากความหวาดกลัวนี้ในตน จึงถึงความเปนผูมีขนตกโดยย่ิง เพื่ออยูในปา.    
         [๔๐] ดกูรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณ เหลาใด     
เหลาหนึ่ง ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปน     
ปาเปล่ียว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล    
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เพราะโทษของตน คือ ความปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญเปนเหตุ. สวนเราปรารถนา  
ลาภสักการะและความสรรเสริญ เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว หามิได เรา     
เปนผูมีความปรารถนานอย. พระอริยะเหลาใด มีความปรารถนานอย เสพเสนาสนะอันสงัด   
ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึง่ ดูกรพราหมณ เราเหน็       
ชัดซ่ึงความเปนผูปรารถนานอยนีใ้นตน จงึถึงความเปนผูมีขนตกโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.     
         [๔๑] ดูกรพราหมณ เรานั้นไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณ เหลาใด     
เหลาหนึ่ง เปนผูเกียจคราน มีความเพยีรเลวทราม ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปา        
และเปนปาเปลี่ยว สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปน   
อกุศล เพราะโทษของตน คือความเปนผูเกยีจครานและมีความเพยีรเลวทรามเปนเหตุ. สวนเรา      
เปนผูเกียจคราน มีความเพยีรเลวทราม เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว      
หามิได เราเปนผูปรารภความเพียร. พระอริยะเหลาใด ปรารภความเพียร เสพเสนาสนะอันสงัด      
ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึง่ ดูกรพราหมณ เราเหน็ชัด    
ซ่ึงความเปนผูปรารภความเพียรนี้ในตน จงึถึงความเปนผูมีขนตกโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.     
         [๔๒] ดกูรพราหมณ เราน้ันไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณเหลาใด      
เหลาหนึ่ง มีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว 
สมณพราหมณเหลานัน้ ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษของตน  
คือ ความเปนผูมีสติหลงและไมมีสัมปชัญญะเปนเหตุ. สวนเรามีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ     
เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว หามิได เราเปนผูมีสติตั้งม่ัน. พระอริยะ 
เหลาใดมีสติตัง้ม่ัน เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว บรรดาพระอริยะเหลานั้น       
เราก็เปนองคหนึ่ง ดกูรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความเปนผูมีสติตั้งม่ันนี้ในตน จึงถึงความเปนผู  
มีขนตกโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.   
         [๔๓] ดกูรพราหมณ เราน้ันไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณ เหลาใด     
เหลาหนึ่ง มีจติไมตั้งม่ัน มีจติหมุนไปผิด ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว    
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษ       
ของตน คือ ความเปนผูมีจิตไมตั้งม่ันและมีจิตหมุนไปผิดเปนเหตุ. สวนเรามีจิตไมตัง้ม่ัน มีจิต   
หมุนไปผิด เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว หามไิด เราเปนผูถึงพรอมดวย  
สมาธิ. พระอริยะเหลาใด ถึงพรอมดวยสมาธิ เสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว   
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บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็เปนองคหนึง่ ดูกรพราหมณ เราเหน็ชัดซ่ึงความพรอมดวยสมาธิ  
นี้ในตน จึงถึงความเปนผูมีขนตกโดยยิ่ง เพือ่อยูในปา.  
         [๔๔] ดกูรพราหมณ เราน้ันไดมีความดําริดังนี้วา สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    
มีปญญาทราม เปนใบ ยอมเสพเสนาสนะ ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว สมณพราหมณผูเจริญ       
เหลานั้น ยอมเรียกรองความกลัวและความขลาดอันเปนอกุศล เพราะโทษของตน คือ ความ   
เปนผูมีปญญาทรามและเปนใบเปนเหตุ สวนเรามีปญญาทราม เปนใบ เสพเสนาสนะอันสงัด       
ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียวหามิได เราเปนผูถึงพรอมดวยปญญา. พระอริยะเหลาใด ถึงพรอม        
ดวยปญญาเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียว บรรดาพระอริยะเหลานั้น เราก็     
เปนองคหนึ่ง ดูกรพราหมณ เราเห็นชัดซ่ึงความถึงพรอมดวยปญญาน้ีในตน จึงถึงความเปนผู  
มีขนตกโดยยิ่ง เพื่ออยูในปา.   
                 จบปริยาย ๑๖    
         [๔๕] ดกูรพราหมณ เราน้ันไดมีความดําริวา ไฉนหนอ เราพึงอยูในราตรีท่ีรูกัน ท่ี     
กําหนดกันวา ท่ีสิบส่ี ท่ีสิบหา และท่ีแปดแหงปกขเหน็ปานนั้น พึงอยูในเสนาสนะ คือ      
อารามเจดีย วนเจดยี รุกขเจดีย อันนาสะพึงกลัว นาขนพองสยองเกลา เห็นปานนั้น. ถากระไร 
เราพึงเห็นความกลัวและความขลาดนั้น ดังนี้. ดูกรพราหมณ โดยสมัยอ่ืน เราน้ันอยูในราตรีท่ีรูกัน   
ท่ีกําหนดกันวา ท่ีสิบส่ี ท่ีสิบหา และท่ีแปดแหงปกข เห็นปานนั้น อยูในเสนาสนะ คือ     
อารามเจดีย วนเจดยี รุกขเจดีย อันนาสะพึงกลัว นาขนพองสยองเกลา เห็นปานนั้น ดกูร      
พราหมณ ก็เม่ือเราอยูในเสนาสนะน้ัน เนื้อมาก็ดี นกยูงทําไมใหตกลงมาก็ดี หรือวาลมพัด    
ใบไมใหตกลงมาก็ดี. ดกูรพราหมณ เราน้ันไดมีความดําริอยางนี้วา ความกลัวและความขลาดนั่น 
นั้นมาเปนแน. เรานั้นไดมีความดําริวา อยางไรหนอ เราจงึเปนผูหวังภยัอยูโดยแท ไฉนหนอ 
ความกลัวและความขลาดน้ัน ยอมมาถึงเราผูเปนอยูอยางไรๆ เราผูเปนอยูอยางนัน้ๆ แล พึง 
กําจัดความกลัวและความขลาดน้ันเสีย ดังนี้.        
     ดูกรพราหมณ ความกลัวและความขลาดน้ัน ยอมมาถึงเราผูกําลังเดินจงกรมอยู. เราน้ัน     
จะไมยืน ไมนัง่ ไมนอนเลย ตราบท่ีเรายังเดินจงกรมอยู ยอมกําจดัความกลัวและความขลาด      
นั้นได.        
     ดูกรพราหมณ เม่ือเรานั้นยืนอยู ความกลัวและความขลาดน้ันยอมมา. เรานั้นจะไมเดิน    
จงกรม ไมนั่ง ไมนอนเลย ตราบเทาท่ีเรายงัยืนอยู ยอมกาํจัดความกลัวและความขลาดน้ันได.    
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     ดูกรพราหมณ เม่ือเรานั้นนั่งอยู ความกลัวความขลาดนั้นยอมมา. เรานั้นจะไมนอน       
ไมยืน ไมเดินจงกรมเลย ตราบเทาท่ีเรายังนั่งอยู ยอมกําจัดความกลัวและความขลาดน้ันได.   
     ดูกรพราหมณ เม่ือเรานั้นนอนอยู ความกลัวและความขลาดนั้นยอมมา. เรานั้นจะไม        
นั่ง ไมยนื ไมเดินจงกรมเลย ตราบเทาท่ีเรายังนอนอยู ยอมกําจัดความกลัวและความขลาด       
นั้นได.        
                สัตวผูไมลุมหลง      
         [๔๖] ดูกรพราหมณ มีอยู สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยอมสําคัญกลางคืนแทๆ วา        
กลางวัน ยอมสําคัญกลางวันแทๆ วา กลางคืน เรายอมกลาวความสําคัญอยางนี้ ในเพราะอยู      
ดวยความหลงของสมณพราหมณเหลานั้น. ดูกรพราหมณ สวนเรายอมสําคัญกลางคืนวา กลาง  
คืน ยอมสําคัญกลางวันวา กลางวัน. ดกูรพราหมณ บุคคลเม่ือจะกลาวใหถูก พึงกลาวคําใดวา    
สัตวผูมีความไมหลงเปนธรรมดา เกิดข้ึนในโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อ 
ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุขแกเทวดา 
และมนุษยท้ังหลาย, บุคคลเม่ือจะกลาวใหถูก พึงกลาวคํานั้นกะเราเทานั้นวา สัตวผูมีความไม     
หลงเปนธรรมดา เกิดข้ึนในโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชน      
เปนอันมาก เพือ่อนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้กูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย     
ท้ังหลาย.       
         [๔๗] ดกูรพราหมณ ความเพยีรเราไดปรารภแลว ไมยอหยอน สติตั้งม่ันไมฟนเฟอน      
กายสงบระงับแลว ไมระสํ่าระสาย จิตต้ังม่ัน มีอารมณแนวแน ดกูรพราหมณ เราน้ันสงัด       
จากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุ    
ทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในกายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวติก ไมมีวิจาร เพราะ       
วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เพราะมีปตส้ิินไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและ       
เสวยสุขดวยกาย บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยสาวกท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมี     
อุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับ     
โสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู.     
         [๔๘] เรานั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลสเคร่ืองยียวน ปราศจาก   
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป        
เพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณ. เรานั้นยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกชาติ    
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หนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง    
สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง       
ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏักัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปน   
อันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ือยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร      
อยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุตจิากภพนั้นแลว ได        
ไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น   
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ัน 
แลว ไดมาเกิดในภพน้ี. เรายอมระลึกถึงขันธท่ีเคยอยูอาศัยไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ  
พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้. ดกูรพราหมณ วิชชาท่ีหนึ่งนีแ้ล เราบรรลุแลว ในปฐมยาม    
แหงราตรี กําจดัอวิชชาเสียได วิชชากเ็กิดข้ึน กําจัดความมืดเสียได ความสวางก็เกดิข้ึน    
เหมือนเม่ือบุคคลไมประมาท มีความเพยีรเผากิเลสใหเรารอน สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น.        
                   ทรงบรรลุวิชชาในราตรีท้ัง ๓   
         [๔๙] เรานั้นเม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลสเคร่ืองยียวน ปราศจาก     
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้ โนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติ        
และอุปบัติของสัตวท้ังหลาย. เรานั้นเหน็หมูสัตวท่ีกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว ประณตี มีผิว      
พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอม      
รูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต     
ติเตียนพระอริยะ เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไป เขาเขาถึงอบาย      
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน  
พระอริยะ เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไปเขาเขาถึงสุคติโลก  
สวรรคดังนี้. เราน้ันยอมเห็นหมูสัตวกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลวประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ    
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปน    
ไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้. ดกูรพราหมณ วิชชาท่ีสองนี้แล เราบรรลุแลวในมัชฌิมยาม 
แหงราตรี กําจดัอวิชชาเสียได วชิชากเ็กิดข้ึน กําจัดความมืดเสียได ความสวางก็เกดิข้ึน    
เหมือนเม่ือบุคคลไมประมาท มีความเพยีรเผากิเลสใหเรารอน สงตนไปแลวอยู ฉะนั้น.        
         [๕๐] เรานั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลสเคร่ืองยียวน ปราศจาก   
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้ โนมนอมจิตไปเพื่อ        
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อาสวักขยญาณ ไดรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา       
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา. เม่ือเรานั้นรูเห็นอยางนี้  
จิตก็หลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มี        
ญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว ไดรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทํา 
เสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี. ดูกรพราหมณ วิชชาท่ีสามน้ีแล เราบรรลุแลว       
ในปจฉิมยามแหงราตรี กําจดัอวิชชาเสียไดแลว วิชชาก็เกิดข้ึน กําจัดความมืดเสียไดแลว ความ        
สวางก็เกดิข้ึนเหมือนเม่ือบุคคลไมประมาท มีความเพยีรเผากิเลสใหเรารอน สงตนไปแลวอยู 
ฉะนั้น. 
         [๕๑] ดกูรพราหมณ บางคราว ทานจะพึงมีความดําริอยางนี้วา แมวนันี้พระสมณโคดม        
ยังไมปราศจากราคะ ยังไมปราศจากโทสะ ยังไมปราศจากโมหะแนนอน เพราะฉะน้ัน จึงยังเสพ       
เสนาสนะอันสงัด ท้ังท่ีเปนปาและเปนปาเปล่ียวอยู ดังนี.้ ดูกรพราหมณ ขอนี้ ทานอยาเหน็อยาง 
นั้นเลย. ดกูรพราหมณ เราเหน็อํานาจประโยชนสองอยาง คือ เห็นความอยูเปนสุขในปจจุบัน     
ของตนหนึ่ง อนุเคราะหประชุมชนผูเกิด ณ ภายหลังหนึ่ง จึงเสพเสนาสนะอันสงัด ท่ีเปนปา     
และเปนปาเปลี่ยว.      
ชาณุโสณีพราหมณถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ    
         [๕๒] ชา. ประชุมชนผูเกิด ณ ภายหลังนี้ เปนอันทานพระโคดมอนุเคราะหอยูแลว 
เพราะทานเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา. 
     ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิต       
ของพระองคแจมแจงนกั พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน   
บุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา   
ผูมีจักษุจกัเหน็รูป ฉะนั้น ขาพเจานี้ขอถึงทานพระโคดม พระธรรมและพระภกิษุสงฆ วาเปน  
สมณะ ขอทานพระโคดมจงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสมณะตลอดชีวิต  
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ดังนี้แล.        
                จบ ภยเภรวสูตร   
            ____________________________   
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                ๕. อนังคณสูตร   
              วาดวยผูไมมีกิเลส     
         [๕๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑกิเศรษฐี        
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล ทานพระสารีบุตรเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย. ภิกษุ      
เหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว.      
                บุคคล ๔ จําพวก   
         [๕๔] ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานีว้า ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย บุคคล ๔ พวก 
เหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ พวกนั้นเปนไฉน? ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย บุคคลบางคนใน      
โลกน้ี มีกิเลส แตไมรูตามเปนจริงวา เรามีกิเลสในภายใน. อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มี   
กิเลส รูตามเปนจริงวา เรามีกิเลสในภายใน. บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมีกิเลส แตไมรูตาม   
เปนจริงวา เราไมมีกิเลสในภายใน อนึ่ง บุคคลในโลกน้ี ไมมีกิเลส รูตามเปนจริงวา เราไมมี      
กิเลสในภายใน.   
     ในบุคคล ๔ พวกนั้น บุคคลใดมีกิเลส แตไมรูตามเปนจริงวา เรามีกิเลสในภายใน 
บุคคลสองพวกท่ีมีกิเลสเหมือนกันนี้ บุคคลนี้ บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม. ในบุคคล     
๔ พวกนั้น บุคคลใดมีกิเลส รูตามเปนจริงวา เรามีกิเลสในภายใน บุคคลสองพวกท่ีมีกเิลส      
เหมือนกนันี้ บุคคลนี้ บัณฑติกลาววาเปนบุรุษประเสริฐ.  
     ในบุคคล ๔ พวกนั้น บุคคลไมมีกิเลส แตไมรูตามเปนจริงวา เราไมมีกิเลสในภายใน     
บุคคลสองพวกท่ีไมมีกิเลสเหมือนกนันี้ บุคคลนี้ บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม. ในบุคคล  
๔ พวกนั้น บุคคลใดไมมีกิเลสรูตามเปนจริงวา เราไมมีกเิลสในภายใน บุคคลสองพวกท่ีไมมี   
กิเลสเหมือนกนันี้ บุคคลนี้บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษประเสริฐ.     
         [๕๕] เม่ือทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวคํานี้       
กะทานพระสารีบุตรวา ดูกรพระสารีบุตรผูมีอายุ อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัย ท่ีเปน  
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เคร่ืองทําใหบุคคลสองพวก ผูมีกิเลสเหมือนกันนี้ คนหนึง่ บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม  
คนหน่ึงบัณฑติกลาววา เปนบุรุษประเสริฐ ดูกรพระสารีบุตรผูมีอายุ อะไรหนอเปนเหตุ อะไร   
หนอเปนปจจยั ท่ีเปนเคร่ืองทําใหบุคคลสองพวกผูไมมีกิเลสเหมือนกนันี้ คนหนึ่งบัณฑิตกลาววา     
เปนบุรุษเลวทราม คนหน่ึงบัณฑิตกลาววา เปนบุรุษประเสริฐ.       
     สา. ดูกรทานผูมีอายุ ในบุคคล ๔ พวกนัน้ บุคคลใดมีกเิลส แตไมรูตามเปนจริงวา     
เรามีกิเลสในภายใน ขอนี้ อันบุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจกัไมยังความพอใจใหเกดิ จักไม  
พยายาม จักไมปรารภความเพียร เพื่อละกิเลสนั้นเสีย. เขาจักเปนผูมีราคะ โทสะ โมหะ มี      
กิเลส มีจิตเศราหมอง ทํากาละ เหมือนภาชนะสัมฤทธ์ิ ท่ีบุคคลนํามาแตรานตลาด หรือแต 
สกุลชางทอง อันละอองและสนิมจับอยูโดยรอบ เจาของก็ไมใชและไมขัดสีภาชนะสัมฤทธ์ินั้น    
ซํ้าเก็บมันไวในท่ีมีละออง เมื่อเปนอยางนี ้สมัยอ่ืน ภาชนะสัมฤทธ์ินั้น จะพึงเปนของเศรา        
หมอง สนิมจบัยิ่งข้ึน ฉันใด.     
     ม. อยางนั้นหรือ ทานผูมีอาย?ุ    
     สา. อยางนัน้แหละ ทานผูมีอายุ บุคคลนี้ก็ฉันนั้น ยังมีกิเลส แตไมรูตามเปนจริงวา       
เรามีกิเลสในภายใน ขอนี้ อันบุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจกัไมยังความพอใจใหเกดิ จักไม  
พยายาม จักไมปรารภความเพียร เพื่อละกิเลสนั้นเสีย. เขาจักเปนผูมีราคะ โทสะ โมหะ 
มีกิเลส มีจิตเศราหมอง ทํากาละ   
     สา. ดูกรทานผูมีอายุ ในบุคคล ๔ พวกนัน้ บุคคลใดมีกเิลส รูตามเปนจริงวา เรามี     
กิเลสในภายใน ขอนี้ อันบุคคลอันพึงหวังได คือ เขาจักยงัความพอใจใหเกิด จักพยายาม        
จักปรารภความเพียร เพื่อละกิเลสนั้นเสีย. เขาจักเปนผูไมมีราคะ โทสะ โมหะ ไมมีกิเลส     
มีจิตไมเศราหมอง ทํากาละ เปรียบเหมือนภาชนะสัมฤทธิ์ ท่ีบุคคลนํามาแตรานตลาด หรือแต      
สกุลชางทอง อันละอองและสนิมจับอยูโดยรอบ เจาของใชขัดสีภาชนะสัมฤทธ์ินั้น และไม        
เก็บมันไวในท่ีมีละออง เมื่อเปนเชนนี้ สมัยอ่ืนภาชนะสัมฤทธ์ิจะเปนของหมดจดผองใส       
ฉันใด.   
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     ม. อยางนั้นหรือ ทานผูมีอาย?ุ    
     สา. อยางนัน้แหละ ทานผูมีอายุ บุคคลนี้ก็ฉันนั้น มีกิเลส รูตามเปนจริงวา เรามีกิเลส     
ในภายใน ขอนี้ อันบุคคลนั้นพึงหวังไดคือ เขาจักยังความพอใจใหเกดิ จักพยายาม จักปรารภ    
ความเพยีร เพือ่ละกิเลสนั้นเสีย. เขาจักเปนผูไมมีราคะ โทสะ โมหะ ไมมีกิเลส มีจิตไม    
เศราหมอง ทํากาละ.       
     สา. ดูกรทานผูมีอายุ ในบุคคล ๔ พวกนัน้ บุคคลใดไมมีกิเลส แตไมรูตามเปนจริงวา  
เราไมมีกิเลสในภายใน ขอนี ้อันบุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจักมนสิการสุภนิมิต เพราะมนสิการ       
สุภนิมิตนั้น ราคะจักครอบงําจิตได. เขาจกัเปนผูมีราคะ โทสะ โมหะ มีกิเลส มีจิต   
เศราหมอง ทํากาละ. เปรียบเหมือนภาชนะสัมฤทธ์ิ ท่ีบุคคลนํามาแตรานตลาด หรือแตสกุล 
ชางทอง อันหมดจดผองใส แตเจาของไมไดใชสอย ไมขัดสีภาชนะสัมฤทธ์ินั้น ซํ้าเก็บ 
มันไวในท่ีมีละออง เม่ือเปนเชนนี้ สมัยอ่ืน ภาชนะสัมฤทธ์ินั้น จะพึงเปนของเศราหมอง    
สนิมจับ ฉันใด.  
     ม. อยางนั้นหรือ ทานผูมีอาย?ุ    
     สา. อยางนัน้แหละ ทานผูมีอายุ บุคคลนี้ ก็ฉันนั้น ไมมีกิเลส แตไมรูตามเปน     
จริงวา เราไมมีกิเลสในภายใน ขอนี้ อันบุคคลน้ันพึงหวังได คือ เขาจักมนสิการสุภนมิิต    
เพราะมนสิการสุภนิมิตนั้น ราคะจักครอบงําจิตได. เขาจกัเปนผูมีราคะ โทสะ โมหะ มีกิเลส     
มีจิตเศราหมอง ทํากาละ.  
     สา. ดูกรทานผูมีอายุ ในบุคคล ๔ พวกนัน้ บุคคลใดไมมีกิเลส รูตามเปนจริงวา        
เราไมมีกิเลสในภายใน ขอนี ้อันบุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจักไมมนสิการสุภนิมิต เพราะ   
ไมมนสิการสุภนิมิตนัน้ ราคะจึงครอบงําจติไมได. เขาจกัเปนผูไมมีราคะ โทสะ โมหะ ไมมี   
กิเลส มีจิตไมเศราหมอง ทํากาละ เปรียบเหมือนภาชนะสัมฤทธ์ิท่ีบุคคลนํามาแตรานตลาด หรือ    
แตสกุลชางทองเปนของหมดจด ผองใส เจาของใช ขัดสีภาชนะสัมฤทธ์ินั้น และไมเก็บมันไว    
ในท่ีมีละออง เมื่อเปนเชนนี้ สมัยอ่ืน ภาชนะสัมฤทธ์ินั้น ก็พึงเปนของหมดจดผองใสยิง่ข้ึน        
ฉันใด.   
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     ม. อยางนั้นหรือ ทานผูมีอาย?ุ.   
     สา. อยางนัน้แหละ ทานผูมีอายุ บุคคลนี้ก็ฉันนั้น ไมมีกิเลส รูตามเปนจริงวา เรา 
ไมมีกิเลสในภายใน ขอนี้ อันบุคคลนั้นพึงหวังได คือ เขาจกัไมมนสิการสุภนิมิต เพราะไม   
มนสิการสุภนมิิตนั้น ราคะจกัครอบงําจิตไมได. เขาจักเปนผูไมมีราคะ โทสะ โมหะ ไมมีกิเลส 
มีจิตไมเศราหมอง ทํากาละ.       
     ดูกรทานโมคคัลลานะ นี้แลเปนเหตุ นีแ้ลเปนปจจยั ท่ีเปนเคร่ืองทําใหบุคคลสองพวก    
ท่ีมีกิเลสเหมือนกันนี้ คนหนึง่ บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม คนหน่ึง บัณฑิตกลาววา   
เปนบุรุษประเสริฐ อนึ่ง นี้แลเปนเหตุ นีแ้ลเปนปจจัย ท่ีเปนเคร่ืองทําใหบุคคลสองพวก ท่ี        
ไมมีกิเลสเหมือนกันนี้ คนหนึ่ง บัณฑิตกลาววา เปนบุรุษเลวทราม คนหน่ึง บัณฑิตกลาววา   
เปนบุรุษประเสริฐ.      
                 วาดวยอังคณะ  
         [๕๖] ม. ดูกรทานผูมีอายุ คําท่ีทานกลาววา อังคณะๆ ดังนี้ คํานั้นเปนช่ือของอะไร   
หนอ?    
     สา. ดูกรทานผูมีอายุ คําวา อังคณะนี้ เปนช่ือของอิจฉาวจร ท่ีเปนบาปอกุศล. 
         [๕๗] ดกูรทานผูมีอาย ุภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ พงึเกิดความปรารถนาอยางนี้วา  
เราพึงเปนผูตองอาบัติหนอ แตภิกษุท้ังหลาย อยาพึงรูเราวาตองอาบัติเลย นี้เปนฐานะท่ีจะมีได.        
ภิกษุท้ังหลายพึงรูภิกษุนั้นวา ตองอาบัติ เธอก็จะโกรธ ไมแชมช่ืนเพราะคิดวา ภิกษุท้ังหลาย     
รูเราวา ตองอาบัติ นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ช่ือวา        
อังคณะ. 
         [๕๘] ดกูรทานผูมีอาย ุภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ พงึเกิดความปรารถนาอยางนี้วา  
เราพึงเปนผูตองอาบัติหนอ ภกิษุท้ังหลายพึงโจทเราในท่ีลับ ไมพึงโจทเราในทามกลางสงฆ นี้        
เปนฐานะท่ีจะมีได. ภกิษุท้ังหลายพึงโจทภกิษุนั้นในทามกลางสงฆ ไมโจทในท่ีลับ เธอก็จะโกรธ       
ไมแชมช่ืน เพราะคิดวาภิกษท้ัุงหลายโจทเราในทามกลางสงฆ ไมโจทในท่ีลับ นี้เปนฐานะท่ีจะมี      
ได. ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ช่ือวา อังคณะฯ    
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         [๕๙] ดกูรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ พงึเกิดความปรารถนาอยางนี้วา  
เราพึงเปนผูตองอาบัติหนอ บุคคลท่ีเสมอกันพึงโจทเรา บุคคลท่ีไมเสมอกันไมพึงโจทเรา นี้เปน      
ฐานะท่ีจะมีได. บุคคลท่ีไมเสมอกันพึงโจทภิกษนุั้น บุคคลท่ีเสมอกันไมพึงโจทภิกษนุั้น นี้เปน     
ฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมช่ืน เพราะคิดวา บุคคลท่ีไมเสมอกันโจทเรา บุคคลท่ี   
เสมอกันไมโจทเรา. ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ช่ือวา อังคณะ.   
         [๖๐] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ พงึเกิดความปรารถนาอยางนี้วา  
โอหนอ พระศาสดาพึงทรงซักถาม สอบถามเราเทานั้น แลวทรงแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลาย    
ไมพึงทรงซักถาม สอบถามภิกษุอ่ืน แลวทรงแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายเลย นี้เปนฐานะท่ีจะมีได.       
พระศาสดาพึงทรงซักถาม สอบถามภิกษุอ่ืน แลวทรงแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลาย หาทรงซักถาม        
สอบถามภิกษนุั้น แลวทรงแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายไม นี้เปนฐานะที่จะมีได. เธอก็จะโกรธ   
ไมแชมช่ืน เพราะคิดวาพระศาสดาทรงซักถาม สอบถามภิกษุอ่ืน แลวทรงแสดงธรรม แกภกิษุ       
ท้ังหลาย หาทรงซักถาม สอบถามเรา แลวทรงแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายไม. ความโกรธและ  
ความไมแชมช่ืนท้ังสอง นี้ช่ือวาอังคณะ.        
         [๖๑] ดกูรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ พงึเกิดความปรารถนาอยางนี้วา  
โอหนอ ภกิษท้ัุงหลายพึงแวดลอมเราเทานัน้เขาบาน เพื่อภัตตาหาร อยาแวดลอมภิกษอ่ืุนเขาบาน     
เพื่อภัตตาหารเลย นี้เปนฐานะท่ีมีได. ภิกษท้ัุงหลาย พึงแวดลอมภกิษุอ่ืนเขาบาน เพื่อภัตตาหาร   
ไมพึงแวดลอมภิกษนุั้นเขาบาน เพื่อภัตตาหาร นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมช่ืน     
เพราะคิดวา ภกิษุท้ังหลายแวดลอมภิกษุอ่ืนเขาบาน เพื่อภตัตาหาร หาแวดลอมเราเขาบาน เพื่อ      
ภัตตาหารไม. ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ช่ือวาอังคณะ.        
         [๖๒] ดกูรทานผูมีอาย ุภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ พงึเกิดความปรารถนาอยางนี้วา  
โอหนอ เราเทานั้นพึงไดอาสนะอันเลิศ น้าํอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉัน ภิกษอ่ืุนไม     
พึงไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันเลย นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุอ่ืนพึง     
ไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉัน ภิกษนุั้นไมพึงไดอาสนะอันเลิศ น้ํา   
อันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉัน นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมช่ืน เพราะ    
คิดวาภกิษุอ่ืนไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉัน เราไมไดอาสนะ        
อันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ในโรงฉัน. ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้        
ช่ือวา อังคณะ.  
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         [๖๓] ดกูรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ พงึเกิดความปรารถนาอยางนี้วา  
โอหนอ เราเทานั้นพึงฉันในโรงฉันแลวอนุโมทนา ภกิษอ่ืุนไมพึงฉันในโรงฉันแลวอนุโมทนา      
นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุอ่ืนพึงฉันในโรงฉันแลวอนุโมทนา ภิกษุนัน้ไมพึงฉันในโรงฉันแลว       
อนุโมทนา นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมช่ืน เพราะคิดวา ภิกษุอ่ืนฉันในโรงฉัน        
แลวอนุโมทนา เราไมไดฉันในโรงฉันแลวอนุโมทนา ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้      
ช่ือวา อังคณะ. 
         [๖๔] ดูกรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ พงึเกิดความปรารถนาอยางนี้วา  
โอหนอ เราเทานั้นพึงแสดงธรรมแกภิกษท้ัุงหลายผูไปถึงอาราม ภิกษอ่ืุนอยาพึงแสดงธรรม      
แกภกิษุท้ังหลายผูไปถึงอารามเลย นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุอ่ืนพึงแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลาย    
ผูไปถึงอาราม ภิกษนุั้นไมพึงแสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลายผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะท่ีจะมีได.       
เธอก็จะโกรธ ไมแชมช่ืน เพราะคิดวา ภิกษอ่ืุนแสดงธรรมแกภกิษุท้ังหลายผูไปถึงอาราม เราไมได    
แสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลายผูไปถึงอาราม. ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ช่ือวาอังคณะ.      
         [๖๕] ดกูรทานผูมีอาย ุภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ พงึเกิดความปรารถนาอยางนี้วา  
โอหนอ เราเทานั้นพึงแสดงธรรมแกภิกษณุีท้ังหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุอ่ืนอยาพึงแสดงธรรม    
แกภกิษณุีท้ังหลายผูไปถึงอารามเลย นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุอ่ืนพึงแสดงธรรมแกภกิษุณี        
ท้ังหลายผูไปถึงอาราม ภิกษนุั้นไมพึงแสดงธรรมแกภกิษณุีท้ังหลายผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะท่ีจะมี 
ได. เธอก็จะโกรธไมแชมช่ืน เพราะคิดวา ภิกษุอ่ืนแสดงธรรมแกภิกษณุีท้ังหลายผูไปถึงอาราม        
เราไมไดแสดงธรรมแกภิกษณุีท้ังหลายผูไปถึงอาราม. ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้  
ช่ือวา อังคณะ. 
     ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกดิความปรารถนาอยางนีว้า โอหนอ เราเทานั้นพึง   
แสดงธรรมแกอุบาสกท้ังหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุอ่ืนไมพึงแสดงธรรมแกอุบาสกท้ังหลายผูไปถึง        
อาราม นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุอ่ืนแสดงธรรมแกอุบาสกท้ังหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุนั้นไมพึง    
แสดงธรรมแกอุบาสกท้ังหลายผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะที่จะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมช่ืน   
เพราะคิดวา ภกิษุอ่ืนแสดงธรรมแกอุบาสกท้ังหลายผูไปถึงอาราม เราไมไดแสดงธรรมแกอุบาสก  
ท้ังหลายผูไปถึงอาราม ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ช่ือวา อังคณะ.     
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     ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกดิความปรารถนาอยางนีว้า โอหนอ เราเทานั้น       
พึงแสดงธรรมแกอุบาสิกาท้ังหลายผูไปถึงอาราม ภิกษุอ่ืนไมพึงแสดงธรรมแกอุบาสิกาท้ังหลาย  
ผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุอ่ืนพึงแสดงธรรมแกอุบาสิกาท้ังหลายผูไปถึงอาราม        
ภิกษนุั้นไมพึงแสดงธรรมแกอุบาสิกาท้ังหลายผูไปถึงอาราม นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ      
ไมแชมช่ืน เพราะคิดวา ภิกษอ่ืุนแสดงธรรมแกอุบาสิกาท้ังหลายผูไปถึงอาราม เราไมไดแสดง 
ธรรมแกอุบาสิกาท้ังหลายผูไปถึงอาราม, ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ช่ือวา อังคณะ.      
         [๖๖] ดกูรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ พงึเกิดความปรารถนาอยางนี้วา  
โอหนอ ภกิษท้ัุงหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราเทานั้น ไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ   
บูชาภิกษุอ่ืน นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุท้ังหลายพึงสักการะ เคารพ นบัถือบูชาภิกษอ่ืุน  
ไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษนุั้นเปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมช่ืน     
เพราะคิดวา ภกิษุท้ังหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอ่ืน ไมสักการะ เคารพ นับถือ     
บูชาเรา. ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ช่ือวา อังคณะ.   
         [๖๗] ดกูรทานผูมีอาย ุภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ พงึเกิดความปรารถนาอยางนี้วา  
โอหนอ ภกิษณุีท้ังหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราเทานั้น ไมพึงสักการะ เคารพ        
นับถือ บูชาภิกษุอ่ืนเลย นีเ้ปนฐานะท่ีจะมีได. ภกิษณุีท้ังหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ   
บูชาภิกษุอ่ืน ไมพึงสักการะ เคารพ นับถือบูชาภิกษนุั้น นีเ้ปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ        
ไมแชมช่ืน เพราะคิดวาภิกษณุีท้ังหลายสักการะ เคารพ นบัถือ บูชาภิกษอ่ืุน ไมสักการะ เคารพ       
นับถือบูชาเรา. ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ช่ือวา อังคณะ.     
     ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกดิความปรารถนาอยางนีว้า โอหนอ อุบาสกท้ังหลาย    
พึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราเทานั้น ไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอ่ืน นี้    
เปนฐานะท่ีจะมีได. อุบาสกท้ังหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอ่ืน ไมพึงสักการะ   
เคารพ นับถือ บูชาภิกษนุั้น นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอกจ็ะโกรธ ไมแชมช่ืน เพราะคิดวา   
อุบาสกท้ังหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอ่ืน ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา.       
ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ช่ือวา อังคณะ.    
     ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกดิความปรารถนาอยางนีว้า โอหนอ อุบาสิกาท้ัง     
หลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราเทานั้น ไมพึงสักการะ เคารพ นบัถือ บูชาภิกษอ่ืุน   
นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. อุบาสิกาท้ังหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอ่ืน ไมพึงสักการะ     
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เคารพ นับถือ บูชาภิกษนุั้น นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอจะก็โกรธ ไมแชมช่ืน เพราะคิดวา   
อุบาสิกาท้ังหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอ่ืน ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา.     
ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ช่ือวา อังคณะ.    
         [๖๘] ดกูรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ พงึเกิดความปรารถนาอยางนี้     
วา โอหนอ เราเทาน้ันพึงไดจวีรท่ีประณีต ภกิษุอ่ืนไมพึงไดจีวรท่ีประณตี เปนเปนฐานะท่ีจะมี    
ได. ภกิษุอ่ืนพงึไดจวีรท่ีประณีต ภกิษุนัน้ไมพึงไดจวีรท่ีประณีต นีเ้ปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะ       
โกรธ ไมแชมช่ืน เพราะคิดวา ภิกษุอ่ืนไดจวีรท่ีประณีต เราไมไดจวีรท่ีประณีต ความโกรธและ      
ความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ช่ือวา อังคณะ.       
         [๖๙] ดกูรทานผูมีอายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ พงึเกิดความปรารถนาอยางนี้วา  
โอหนอ เราเทานั้นพึงไดบิณฑบาตอันประณีต ภกิษุอ่ืนไมพึงไดบิณฑบาตอันประณตี นี้เปนฐานะ  
ท่ีจะมีได. ภกิษุอ่ืนพึงไดบิณฑบาตอันประณีต ภกิษุนัน้ไมพึงไดบิณฑบาตอันประณตี นี้เปนฐานะ      
ท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมช่ืน เพราะคิดวา ภิกษุอ่ืนไดบิณฑบาตอันประณีต เราไมได  
บิณฑบาตอันประณีต. ความโกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ช่ือวา อังคณะ.  
     ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกดิความปรารถนาอยางนีว้า โอหนอ เราเทานั้นพึงได 
เสนาสนะอันประณีต ภิกษอ่ืุนไมพึงไดเสนาสนะอันประณีต นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุอ่ืนพึงได      
เสนาสนะอันประณีต ภิกษนุั้นไมพึงไดเสนาสนะอันประณีต นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. เธอก็จะโกรธ  
ไมแชมช่ืน เพราะคิดวา ภิกษอ่ืุนไดเสนาสนะอันประณีต เราไมไดเสนาสนะอันประณตี. ความ    
โกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ชื่อวา อังคณะ.        
     ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกดิความปรารถนาอยางนีว้า โอหนอ เราเทานั้น       
พึงไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันประณีต ภิกษุอ่ืนไมพึงไดคิลานปจจยัเภสัชบริขารอันประณีต 
นี้เปนฐานะท่ีจะมีได. ภิกษุอ่ืนพึงไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันประณตี ภิกษนุั้นไมพึงไดคิลาน   
ปจจัยเภสัชบริขารอันประณตี นี้เปนฐานะที่จะมีได. เธอก็จะโกรธ ไมแชมช่ืน เพราะคิดวา   
ภิกษุอ่ืนไดคิลานปจจยัเภสัชบริขารอันประณีต เราไมไดคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันประณีต. ความ      
โกรธและความไมแชมช่ืนท้ังสองนี้ ช่ือวา อังคณะ.        
                อิจฉาวจรอกุศล   
         [๗๐] ดูกรทานผูมีอายุ อิจฉาวจรท่ีเปนบาปอกุศลเหลานี้ ภกิษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไมได       
แลว ชนท้ังหลายยังเห็น ยังไดฟงอยู. แมเธอจะเปนผูอยูในปามีเสนาสนะอันสงัด ถือบิณฑบาต     
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เปนวัตร เท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอก ถือผาบังสุกุลเปนวัตร ทรงจีวรเศราหมองอยู ถึงอยาง 
นั้น เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายก็ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนัน้. ขอนั้น เพราะเหตุ  
อะไร? เพราะอิจฉาวจรท่ีเปนบาปอกุศลเหลานั้น อันทานผูมีอายุนั้นยงัละไมได ชนทั้งหลาย  
ยังเหน็ ยังไดฟงอยู. เปรียบเหมือนภาชนะสัมฤทธ์ิท่ีบุคคลนํามาแตรานตลาด หรือแตสกุลชางทอง      
เปนของหมดจด ผองใส เจาของใสซากศพงู ซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษยจนเต็มภาชนะ      
สัมฤทธ์ินั้น ปดดวยภาชนะสัมฤทธ์ิใบอ่ืน แลวเอาไปรานตลาด. ชนเหน็ภาชนะสัมฤทธ์ินั้นแลว  
พึงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญส่ิงท่ีทานนําไปนี้คืออะไร คลายของท่ีนาพอใจยิง่ พึงลุกข้ึนเปด 
ภาชนะสัมฤทธิ์นั้นดู พรอมกับการเหน็ซากศพนั้น ก็เกดิความไมพอใจ ความเกลียดชัง แมคนท่ี   
หิวกไ็มปรารถนาจะบริโภค ไมตองกลาวถึงคนท่ีบริโภคอ่ิมแลวฉันใด.        
     อิจฉาวจรท่ีเปนบาปอกุศลเหลานี้ ก็ฉันนัน้ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยังละไมไดแลว อันชน 
ท้ังหลายยังเหน็ ยังไดฟงอยู. แมเธอจะอยูในปา มีเสนาสนะอันสงัด ถือบิณฑบาตเปนวัตร เท่ียว     
บิณฑบาตตามลําดับตรอก ถือผาบังสุกุลเปนวัตร ทรงจีวรเศราหมอง ถึงอยางนั้น เพื่อนพรหม    
จรรยท้ังหลายก็ไมสักการะ เคารพ นับถือบูชาภิกษนุั้น. ขอนั้น เพราะเหตุอะไร? เพราะอิจฉาวจร      
ท่ีเปนบาปอกศุลเหลานั้นทานผูมีอายุนั้นยงัละไมได อันชนท้ังหลายยังเห็น ยังไดฟงอยู.        
         [๗๑] ดกูรทานผูมีอายุ อิจฉาวจรท่ีเปนบาปอกุศลเหลานี้ อันภกิษุรูปใดรูปหนึง่ละได  
แลว ชนท้ังหลายยังเห็น ยังไดฟงอยู. แมเธอจะอยูในเสนาสนะใกลบาน รับนิมนต ทรง      
คฤหบดีจีวร ถึงอยางนั้น เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายกย็ังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น.        
ขอนั้น เพราะเหตุอะไร? เพราะอิจฉาวจร ท่ีเปนบาปอกุศลเหลานั้น อันทานผูมีอายุนั้นละได 
แลว ชนท้ังหลายยังเห็นยังไดฟงอยู. เปรียบเหมือนภาชนะสัมฤทธ์ิ ท่ีบุคคลนํามาแตรานตลาด  
หรือแตสกุลชางทอง เปนของหมดจด ผองใส. เจาของใสขาวสุกแหงขาวสาลี ท่ีเลือกเอาของ    
ดําออกแลว แกงและกับหลายอยางจนเต็มภาชนะสัมฤทธ์ินั้น ปดดวยภาชนะสัมฤทธ์ิอ่ืน แลว       
เอาไปยังรานตลาด. ชนเห็นภาชนะสัมฤทธ์ินั้นแลว พึงกลาวอยางนีว้า ดกูรทานผูเจริญ ส่ิงท่ี      
ทานนําไปนี้คืออะไร คลายของท่ีนาพอใจยิง่พึงลุกข้ึนเปดภาชนะสัมฤทธิ์นั้นดู พรอมกับการเหน็      
ขาวสุกแหงขาวสาลีขาวสะอาดมีแกงและกบัหลายอยางนัน้ ก็เกดิความพอใจ ความไมเกลียดชัง     
แมคนท่ีบริโภคอ่ิมแลว กย็ังปรารถนาจะบริโภค ไมตองกลาวถึงคนท่ีหิว ฉันใด.      
     อิจฉาวจรท่ีเปนบาปอกุศลเหลานี้ ก็ฉันนัน้ ภิกษุรูปใดหนึ่งละไดแลวอันชนท้ังหลาย    
ยังเหน็ และยังไดฟงอยู. แมเธอจะอยูในเสนาสนะใกลบาน รับนิมนต ทรงคฤหบดีจีวร ถึง   
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อยางนั้น เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย กย็ังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษนุั้น. ขอนัน้      
เพราะเหตุอะไร? เพราะอิจฉาวจรท่ีเปนบาปอกุศลเหลานัน้ ทานผูมีอายนุั้นละไดแลว อันชน   
ท้ังหลายยังเหน็ และยังไดฟงอยู.       
                       อุปมาดวยชางทํารถ        
         [๗๒] เม่ือทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวคํานี้       
กะทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร อุปมายอมแจมแจงแกกระผม. ทานพระสารีบุตร     
จึงกลาววา ดูกรทานพระมหาโมคคัลลานะ อุปมาจงแจมแจงแกทานเถิด 
     ม. ดูกรทานผูมีอายุ สมัยกาลคร้ังหนึ่ง กระผมอยู ณ กรุงราชคฤหอันเปนคอกเขา      
คร้ังนั้น เวลาเชา กระผมนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังกรุงราชคฤห เพื่อบิณฑบาต.       
ก็สมัยนั้น บุตรนายชางทํารถช่ือสมีติ ถากกงรถอยู. อาชีวกช่ือปณฑุบุตร เปนบุตรชางทํารถเกา       
เขาไปยืนอยูใกลนายสมีตินัน้. คร้ังนั้น อาชีวกปณฑุบุตร บุตรชางทํารถเกา เกิดความดําริใน        
ใจอยางนี้วา โอหนอ บุตรชางทํารถช่ือสมีตินี้ พึงถากสวนโคง สวนคด กะพี้ และปมตรงนี้    
แหงกงนี้ออกเสีย เม่ือเปนเชนนี้ กงนีก้็จะส้ินโคง ส้ินคด ส้ินกระพีแ้ละปม พึงเหลือแตแกนลวนๆ.        
อาชีวกปณฑุบุตร บุตรชางทํารถเกา มีความดําริในใจฉันใดๆ นายสมีตบุิตรชางทํารถก็ถากสวนท่ี  
โคง ท่ีคด กะพี้และปมแหงกงนั้น ฉันนั้นๆ. คร้ังนั้นอาชีวกปณฑุบุตร บุตรชางทํารถเกา     
ดีใจ เปลงวาจาแสดงความดีใจวา นายสมีตบุิตรชางทํารถ ถากเหมือนจะรูใจดวยใจ ฉันใด ดูกร    
ทานผูมีอายุ บุคคลท้ังหลายก็ฉันนั้น ไมมีศรัทธา เปนผูตองการจะเล้ียงชีวิต ไมออกบวชเปน      
บรรพชิตดวยศรัทธา เปนคนมักโออวด เจามารยา หลอกลวง ฟุงซาน ถือตน กลับกลอก     
ปากกลา มีวาจาเคลือบแคลง ไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ ไม      
ประกอบความเพียร ไมมีความเพงเล็งในสามัญคุณ ไมมีความเคารพแรงกลาในสิกขา เปนผูมัก     
มาก ยอหยอน เปนหวัหนาในการทอถอย ทอดธุระในความสงัด เกยีจคราน มีความเพียรเลว        
ทราม มีสติฟนเฟอน ไมมีสัมปชัญญะ มีจติไมตั้งม่ัน มีจติหมุนไปผิด มีปญญาทราม เปนดังคน       
ใบ ทานพระสารีบุตรเหมือนจะรูใจของบุคคลเหลานั้นดวยใจ แลวถากอยูดวยธรรมปริยายนี้.   
     อนึ่ง กุลบุตรเหลาใด มีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิต ไมเปนคนโออวด ไมมีมารยา 
ไมหลอกลวง ไมฟุงซาน ไมถือตน ไมกลับกลอก ไมปากกลา ไมมีวาจาเคลือบแคลง คุมครอง      
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ทวารในอินทรียท้ังหลาย รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร มีความแพงเล็งในสามัญคุณ        
มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา ไมเปนผูมักมาก ไมยอหยอน ทอดธุระในการทอถอย เปน     
หัวหนาในความสงัด ปรารภความเพียร มีตนสงไป มีสติตั้งม่ัน มีสัมปชัญญะ มีจิตม่ันคง มีจิต  
แนวแน มีปญญา ไมเปนดุจคนใบ กุลบุตรเหลานั้นฟงธรรมปริยายของทาน พระสารีบุตรนี้แลว 
เหมือนหนึ่งวา จะดื่ม จะกลืนไวดวยวาจาและใจวา เปนการดีหนอ ทานพระสารีบุตรผูเปนเพื่อน       
พรหมจรรย ใหเราท้ังหลายออกจากอกุศลใหตั้งอยูในกุศล.   
     เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษท่ีกําลังสาว กําลังหนุม ชอบแตงตัว ชําระสระเกลาแลว ได    
ดอกอุบล ดอกมะลิ หรือดอกลําดวน ประคองดวยมือท้ังสองยกข้ึนต้ังไวบนเศียรเกลา ฉันใด        
กุลบุตรท้ังหลายก็ฉันนั้น มีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิต ไมเปนคนโออวด ไมมีมารยา ไม      
หลอกลวง ไมฟุงซาน ไมถือตน ไมกลับกลอก ไมปากกลา ไมมีวาจาเคลือบแคลง คุมครองทวาร    
ในอินทรียท้ังหลาย รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร มีความเพงเล็งในสามัญคุณ มีความ     
เคารพอยางแรงกลาในสิกขา ไมเปนคนมักมาก ไมยอหยอน ทอดธุระในการทอถอย เปนหัวหนา     
ในความสงัด ปรารภความเพียร มีตนสงไป มีสติตั้งม่ัน มีสัมปชัญญะ มีจิตม่ันคง มีจติแนวแน  
มีปญญา ไมเปนดุจคนใบ กุลบุตรเหลานั้นฟงธรรมปริยายของทานประสารีบุตรนี้แลว เหมือนหนึ่ง      
วาจะดื่มจะกลืนไวดวยวาจาและใจวา เปนการดีหนอ ทานพระสารีบุตรผูเปนเพื่อนพรหมจรรย   
ใหเราท้ังหลายออกจากอกุศล ใหตั้งอยูในกศุล ดังนี้.     
     พระมหานาคท้ังสองนั้น ตางช่ืนชมสุภาษิตแหงกันและกันดวยประการฉะน้ีแล.      
                      จบ อนังคณสูตร ท่ี ๕       
                     _____________________________    
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                       ๖. อากังเขยยสูตร 
                  วาดวยขอท่ีพึงหวังได ๑๗ อยาง      
         [๗๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี       
เขตพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย       
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา พระเจาขา. พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนีว้า   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเปนมีศีลอันสมบูรณ มีปาติโมกขอันสมบูรณ อยูเถิด จงเปน        
ผูสํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยูเถิด จงเปนผูมีปกติเห็น  
ภัยในโทษท้ังหลายมีประมาณนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายเถิด.  
         [๗๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา ขอเราพึงเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ เปนท่ี        
เคารพ และเปนผูควรยกยองของเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายเถิดดังนี้ ภกิษุนั้น พึงกระทําใหบริ 
บูรณในศีล หม่ันประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหนิหาง ประกอบดวย  
วิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร.        
         [๗๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา ขอเราพึงไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ        
และคิลานปจจยัเภสัชบริขารเถิด ดังนี้ ภกิษนุั้น พึงกระทําใหบริบูรณในศีล หม่ันประกอบธรรม 
เคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร.     
         [๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ  
และคิลานปจจยัเภสัชบริขารของเทวดาหรือมนุษยเหลาใด สักการะเหลานั้นของเทวดาและมนุษย    
เหลานั้นพึงมีผลใหญ มีอานสิงสใหญเถิด ดังนี้ ภกิษุนัน้พึงกระทําใหบริบูรณในศีล หม่ันประกอบ    
ธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพนูสุญญาคาร. 
         [๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา ญาติและสาโลหิตของเราเหลาใด ลวงลับ    
ทํากาละไปแลว มีจิตเล่ือมใส ระลึกถึงอยู ความระลึกถึงดวยจติอันเล่ือมใส ของญาติและ       
สาโลหิตเหลานั้น พึงมีผลใหญ มีอานิสงสใหญเถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นพึงกระทําใหบริบูรณในศีล        
หม่ันประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพนู       
สุญญาคาร.   
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         [๗๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเปนผูขมความไมยินดีและความ    
ยินดีได อนึ่ง ความไมยนิดีอยาพึงครอบงําเราไดเลย เราพึงครอบงําย่ํายี ความไมยนิดีอันเกิดข้ึน     
แลวไดอยูเถิด ดังนี้ ภกิษุนัน้พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หม่ันประกอบธรรมเคร่ืองระงับ     
จิตของตน ไมทําฌานใหเหนิหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร. 
         [๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูขมความกลัวและความขลาด      
ได อนึ่ง ความกลัวและความขลาด อยาพึงครอบงําเราไดเลย เราพึงครอบงํา ย่ํายี ความกลัว        
และความขลาดท่ีเกิดข้ึนแลวไดอยูเถิด ดังนี ้ภิกษนุั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หม่ัน     
ประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหนิหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูน    
สุญญาคาร.       
         [๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพงึหวังวา เราพึงเปนผูไดฌานทั้ง ๔ อันเกดิข้ึนเพราะ     
จิตยิ่ง เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ตามความปรารถนาพึงไดไมยาก ไมลําบากเถิด    
ดังนี้ ภกิษุนัน้ พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หม่ันประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไม        
ทําฌานใหเหนิหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร.     
         [๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพงึหวังวา เราพึงถูกตองดวยกายซ่ึงวิโมกขอันกาว        
ลวงรูปาวจรฌานแลว เปนธรรมไมมีรูปสงบระงับอยูเถิด ดังนี้ ภกิษุนัน้ พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณ        
ในศีล หม่ันประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา        
พอกพูนสุญญาคาร. 
         [๘๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเปนโสดาบันเพราะความส้ินไป       
แหงสังโยชน ๓ พึงเปนผูมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงมีอันตรัสรูเปนเบ้ืองหนาเถิด ดังนี้     
ภิกษนุั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หม่ันประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌาน   
ใหเหินหาง ประกอบดวยวปิสสนา พอกพูนสุญญาคาร.  
         [๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเปนพระสกทาคามี เพราะความ        
ส้ินไปแหงสังโยชน ๓ [และ] เพราะราคะ โทสะ โมหะ เปนสภาพเบาบาง พึงมาสูโลกน้ี    
เพียงคร้ังเดยีว แลวพึงทําท่ีสุดทุกขไดเถิด ดังนี้ ภกิษุนัน้พึงเปนผูทําใหบริบูรณในศีล หม่ัน  
ประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหนิหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูน    
สุญญาคาร.        
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         [๘๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเปนอุปปาติกสัตว เพราะความ      
ส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ พึงปรินพิพานในพรหมโลกนั้น มีอันไมกลับมาจากโลกน้ัน       
เปนธรรมดาเถิด ดังนี้ ภิกษนุัน้พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หม่ันประกอบธรรมเคร่ือง   
ระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพนูสุญญาคาร     
         [๘๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ     
คนเดียวพึงเปนหลายคนก็ได หลายคนพึงเปนคนเดยีวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได     
ทะลุฝากําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในทีว่างก็ได พึงผุดข้ึน ดาํลง แมในแผนดิน     
เหมือนในน้ํากไ็ด พึงเดนิบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินกไ็ด เหาะไปในอากาศเหมือนนก       
ก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกาย  
ไปตลอดพรหมโลกก็ไดเถิด ดังนี้ ภกิษุนัน้พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หม่ันประกอบ      
ธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพนูสุญญาคาร ๑        
         [๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพงึหวังวา เราพึงไดยินเสียงท้ัง ๒ ชนิด คือ       
เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังที่อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตอันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย 
เถิด ดังนี้ ภิกษนุั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หม่ันประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน        
ไมทําฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพนูสุญญาคาร.  
         [๘๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของ       
บุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ       
จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวา        
จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู กรู็วาจิตหดหู หรือจิต   
ฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต กรู็วาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวา     
จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจติมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวา  
จิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ   
จิตหลุดพน กรู็วาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพนเถิด ดังนี้ ภกิษนุั้น      
พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หม่ันประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง 
ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร       
         [๘๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ   
พึงระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง     
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ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง    
แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏักัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัป   
เปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร        
อยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุตจิากภพนั้นแลว    
ไดไปเกดิในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็ไดมีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้        
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพ     
นั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ    
พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้เถิด ดังนี้ ภิกษนุั้น พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หม่ัน      
ประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหนิหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูน   
สุญญาคาร.       
         [๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพงึหวังวา เราพึงเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ   
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุ    
ของมนุษย พึงรูชัดซ่ึงหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจี      
ทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ   
เม่ือตายไป เขาถึงเขาอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต       
วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ        
สัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เราพึงเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลัง     
อุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ      
ลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้เถิด ดังนี้ ภิกษนุั้น   
พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หม่ันประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตน ไมทําฌานใหเหินหาง 
ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร.      
         [๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุจะพงึหวังวา เราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ      
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยูเถิด  
ดังนี้ ภกิษุนัน้พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล หม่ันประกอบธรรมเคร่ืองระงับจิตของตนไมทํา        
ฌานใหเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร.    
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     คําใด ท่ีเรากลาวแลววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเปนผูมีศีลอันถึงพรอม มี  
ปาติโมกขอันถึงพรอมแลวอยูเถิด เธอท้ังหลายจงเปนผูสํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข      
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยูเถิด เธอท้ังหลายจงเปนผูมีปกติเหน็ภัยในโทษเพียงเล็กนอย   
สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายเถิด ดงันี้ คํานั้น อันเราอาศัยอํานาจประโยชนนี้ จงึได       
กลาวแลว ฉะนี้แล.      
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจช่ืนชมยินดภีาษิตของ      
พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                    จบ. อากังเขยยสูตร ท่ี ๖     
                   ___________________________________  
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                ๗. วัตถูปมสูตร  
                      วาดวยขออุปมาดวยผา    
         [๙๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้        
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก     
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว.     
         [๙๒] พระผูมีพระภาคจึงตรัสดังนี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผาท่ีเศราหมองมลทินจบั      
ชางยอมพึงนําเอาผานั้นใสลงในน้ํายอมใดๆ คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง หรือสีชมภู ผานั้น  
พึงเปนของมีสีท่ีเขายอมไมดี มีสีมัวหมอง ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะผาเปนของไมบริสุทธ์ิ     
ฉันใด เม่ือจติเศราหมองแลว ทุคติเปนอันหวังได ฉันนั้น.        
     ผาท่ีบริสุทธ์ิสะอาด ชางยอมพึงนําเอาผานั้นใสลงในน้ํายอมใดๆ คือ สีเขียว สีเหลือง 
สีแดง หรือสีชมภู ผานั้นพึงเปนของมีสีท่ีเขายอมดี มีสีสด ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะ   
ผาเปนของบริสุทธ์ิ ฉันใด เม่ือจิตไมเศราหมองแลว สุคติเปนอันหวังได ฉันนั้น. 
                 อุปกิเลส ๑๖    
         [๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมเหลาไหน เปนเคร่ืองเศราหมองของจิต [คือ]     
อภิชฌาวิสมโลภะ [ละโมบไมสมํ่าเสมอ คือความเพงเล็ง] พยาบาท [ปองรายเขา] โกธะ [โกรธ]       
อุปนาหะ [ผูกโกรธไว] มักขะ [ลบหลูคุณทาน] ปลาสะ [ยกตนเทียบเทา] อิสสา [ริษยา]  
มัจฉริยะ [ตระหนี่] มายา [มารยา] สาเฐยยะ [โออวด] ถัมถะ [หวัดื้อ] สารัมภะ [แขงด]ี       
มานะ [ถือตัว] อติมานะ [ดูหม่ินทาน] มทะ [มัวเมา] ปมาทะ [เลินเลอ] เหลานี้เปน  
ธรรมเคร่ืองเศราหมองของจิต.     
         [๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนัน้รูชัดวา อภิชฌาวิสมโลภะ ลพยาบาท โกธะ อุปนาหะ      
มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเฐยยะ ถัมถะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ  
ปมาทะ เปนธรรมเคร่ืองเศราหมองของจิตดวยประการฉะนี้แลว ยอมละอภิชฌาวิสมโลภะ  
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พยาบาท โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเฐยยะ ถัมถะ สารัมภะ       
มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ อันเปนธรรมเคร่ืองเศราหมองของจิตเสีย.   
         [๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุรูชัดวา อภิชฌาวิสมโลภะ พยาบาท      
โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเฐยยะ ถัมถะ สารัมภะ มานะ 
อติมานะ มทะ ปมาทะ เปนธรรมเคร่ืองเศราหมองของจิตดวยประการฉะนี้แลว ก็ละอภิชฌา 
วิสมโลภะ พยาบาท โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเฐยยะ    
ถัมถะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ อันเปนธรรมเคร่ืองเศราหมองของจิตเสียได   
แลว ในกาลนัน้ เธอเปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันแนวแนในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ      
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและ      
จรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดา       
ของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม เปนผูประกอบดวยความ     
เล่ือมใสอันแนวแนในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง    
ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพงึรูเฉพาะตน (แล)       
เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันแนวแนในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค        
ปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรงแลว ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง คือ คูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคนัน้ เปนผูควรรับเคร่ืองสักการะ เปนผูควรของตอนรับ เปนผู       
ควรทักขิณา เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา กเ็พราะเหตุท่ี     
สวนแหงกิเลสนั้นๆ อันภกิษนุั้นสละไดแลว คายแลว ปลอยแลว ละเสียแลว สละคืนแลว       
เธอยอมไดความรูแจงอรรถ ยอมไดความรูแจงธรรม ยอมไดปราโมทยอันประกอบดวยธรรมวา    
เราเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันแนวแนในพระพุทธเจา เราเปนผูประกอบดวยความเล่ือมใส        
อันแนวแนในพระธรรม เราเปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันแนวแนในพระสงฆ และเพราะ        
สวนแหงกิเลสนั้นๆ อันเราสละไดแลว คายแลว ปลอยแลว ละเสียแลว สละคืนแลว     
ดังนี้ เม่ือปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอม   
ไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน.  
         [๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนัน้แลมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้     
ถึงแมจะฉันบิณฑบาตขาวสาลีปราศจากเมล็ดดํา มีแกงมกีับมิใชนอย การฉันบิณฑบาตของภิกษนุั้น  
ก็ไมมีเพื่ออันตรายเลย.  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผาอันเศราหมอง มลทินจับ คร้ันมาถึงน้ําอันใส ยอมเปนผาหมดจด     
สะอาด อีกอยางหนึ่ง ทองคําคร้ันมาถึงปากเบา ยอมเปนทองบริสุทธ์ิ ผองใส ฉันใด ภกิษุ      
ก็ฉันนั้นแล มีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ ถึงแมจะฉันบิณฑบาตขาวสาลีปราศจาก      
เมล็ดดํา มีแกงมีกับมิใชนอย การฉันบิณฑบาตของภิกษนุั้น ก็ไมมีเพื่ออันตรายเลย.   
         [๙๗] ภกิษุนั้นมีใจประกอบดวยเมตตา ประกอบดวยกรุณา ประกอบดวยมุทิตา 
ประกอบดวยอุเบกขา แผไปยังทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน มีใจ      
ประกอบดวยเมตตา ประกอบดวยกรุณา ประกอบดวยมุทิตา ประกอบดวยอุเบกขา อันไพบูลย   
เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปยังทิศเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า ดานขวาง     
ท่ัวโลกท้ังส้ิน โดยเปนผูหวังประโยชนแกสัตวท่ัวหนา ในท่ีทุกแหง ดวยประการฉะน้ี เธอยอม     
รูชัดวา ส่ิงนี้มีอยู ส่ิงท่ีเลวทรามมีอยู ส่ิงท่ีประณีตมีอยู ธรรมเปนเคร่ืองสลัดออกท่ียิ่งแหง      
สัญญานี้ มีอยู เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ       
แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว    
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้ มิไดมี ดกูรภิกษุ      
ท้ังหลาย ภกิษนุี้ เรากลาววา เปนผูอาบแลวดวยเคร่ืองอาบอันเปนภายใน. 
                      การอาบน้ําในศาสนา  
         [๙๘] ก็โดยสมัยนัน้แล สุนทริกภารทวาชพราหมณ นั่งอยูไมไกลพระผูมีพระภาค    
จึงทูลถามพระผูมีพระภาคดังนี้วา ทานพระโคดม จะเสด็จไปยังแมน้ําพาหุกา เพื่อจะสรงสนาน    
หรือ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ จะมีประโยชนอะไรดวยแมน้ําพาหกุาเลา  
แมน้ําพาหุกา จักทําประโยชนอะไรได.      
     สุ. ทานพระโคดม แมน้ําพาหุกา ชนเปนอันมาก สมมติวาใหความบริสุทธ์ิได      
ทานพระโคดม แมน้ําพาหุกา ชนเปนอันมาก สมมติวาเปนบุญ อนึ่ง ชนเปนอันมาก พากัน  
ไปลอยบาปกรรมท่ีตนทําแลวในแมน้ําพาหุกา.  
     คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะสุนทริกภารทวาชพราหมณดวยพระคาถาท้ังหลายวา       
 คนพาล มีกรรมดําแลนไปยังแมน้ําพาหุกา ทาน้ําอธิกักกะ ทาน้ํา     
     คยา แมน้ําสุนทริกา แมน้าํสรัสสดี ทาน้ําปยาคะ และแมน้ําพาหุมดี      
     แมเปนนิตย ก็บริสุทธ์ิไมได แมน้ําสุนทริกา ทาน้ําปยาคะ หรือแมน้ํา   
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     พาหุกา จักทําอะไรได จะชําระนรชนผูมีเวร ทํากรรมอันหยาบชา ผูมี     
     กรรมอันเปนบาปนั้น ใหบริสุทธ์ิไมไดเลย ผัคคุณฤกษ ยอมถึงพรอม   
     แกบุคคลผูหมดจดแลวทุกเม่ือ อุโบสถ ก็ยอมถึงพรอม แกบุคคล        
     ผูหมดจดแลวทุกเม่ือ วตัรของบุคคลผูหมดจดแลว มีการงานอันสะอาด     
     ยอมถึงพรอมทุกเม่ือ ดูกรพราหมณ ทานจงอาบในคําสอนของเรานี้เถิด     
     จงทําความเกษมในสัตวท้ังปวงเถิด ถาทานไมกลาวคําเท็จ ไมเบียดเบียน 
     สัตว ไมถือเอาวัตถุท่ีเจาของไมให เปนผูมีความเชื่อ ไมตระหนีไ่ซร     
     ทานไปยังทาน้ําคยาแลวจักทําอะไรได แมการดื่มน้ําในทาคยา กจ็ักทําอะไร       
     ใหแกทานได.     
                  สุนทริกพราหมณบรรลุพระอรหัตต 
         [๙๙] คร้ันพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุนทริกภารทวาชพราหมณไดกราบทูล  
พระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทาน        
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนคนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด   
บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจกัเห็นรูปดังนี้ ฉันใด    
พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองคนีข้อถึงทาน      
พระโคดม พระธรรม และพระภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขาพระองค พึงไดบรรพชาอุปสมบท      
ในสํานักของทานพระโคดมผูเจริญเถิด สุนทริกภารทวาชพราหมณ ไดบรรพชาอุปสมบท        
ในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว ก็ทานพระภารทวาชะคร้ันอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจาก 
หมูอยูผูเดยีว ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดีย่ว ไมชานานเทาไร ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุด     
แหงพรหมจรรย ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ีกลุบุตรท้ังหลายผูมีความตองการ ออกจากเรือนบวช   
เปนบรรพชิตโดยชอบดวยปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบ 
แลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ทานพระภารทวาชะไดเปน       
พระอรหันตองคหนึ่ง ในบรรดาพระอรหนัตท้ังหลาย ฉะนี้แล.  
                       จบ วัตถูปมสูตรท่ี ๗      
                        ______________________  
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                ๘. สัลเลขสูตร   
                  วาดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส        
         [๑๐๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอาราม ของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น เวลาเย็น ทานพระมหาจุนทะออกจากท่ีพักผอน แลวเขาไป   
เฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ทานพระมหาจุนทะน่ังเรียบรอย 
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาค ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทิฏฐิเหลานี้มีประการตางๆ  
ประกอบดวยการกลาวปรารภอัตตาบาง ประกอบดวยการกลาวปรารภโลกบาง ยอมเกิดข้ึนในโลก       
เม่ือภิกษุมนสิการธรรมเบ้ืองตนเทานั้นหรือ การละทิฏฐิเหลานั้น การสละคืนทิฏฐิเหลานั้น ยอมจะ   
มีไดดวยอุบายอยางนี้หรือ พระเจาขา   
         [๑๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจนุทะ ทิฏฐิเหลานี้มีหลายประการ ประกอบดวย 
การกลาวปรารภอัตตาบาง ประกอบดวยการกลาวปรารภโลกบาง ยอมเกิดข้ึนในโลก ก็ทิฏฐิ 
เหลานั้นยอมเกิดข้ึนในอารมณใด นอนเนือ่งอยูในอารมณใด และทองเท่ียวอยูในอารมณใด     
เม่ือภิกษุพิจารณาเหน็อารมณนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นมิใชของเรา       
เรามิใชนั่น นัน่มิใชตัวตนของเรา ดังนี้ การละทิฏฐิเหลานั้น การสละคืนทิฏฐิเหลานัน้ ยอมมี     
ไดดวยอุบายอยางนี้.   
                  รูปฌาน ๔      
         [๑๐๒] ดูกรจุนทะ ก็ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไดแล ท่ีภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้       
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแต      
วิเวกอยู ภิกษนุั้นจะพึงมีความคิดอยางน้ีวา เรายอมอยูดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส ดูกรจุนทะ   
แตธรรมคือปฐมฌานน้ี เราไมกลาววา เปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา ในวินยัของพระอริยะ เรากลาววา        
เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในอัตภาพนี้ ในวินัยของพระอริยะ        
     อนึ่ง ขอน้ีเปนฐานะท่ีจะมีไดแล ท่ีภกิษบุางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พงึบรรลุทุติยฌาน  
มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวติกวิจาร      
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สงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ภิกษุนัน้จะพึงมีความคิดอยางน้ีวา เรายอมอยูดวยธรรม       
เคร่ืองขัดเกลากิเลส ดูกรจุนทะ แตธรรมคือทุติยฌานนี้ เราไมกลาววา เปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา       
ในวนิัยของพระอริยะ เรากลาววาเปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในอัตภาพนี้ ในวนิัยของพระอริยะ  
     อนึ่ง ขอน้ีเปนฐานะท่ีจะมีไดแล ท่ีภกิษบุางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พงึมีอุเบกขา มีสติ       
สัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญ    
วา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ภิกษุนัน้จะพึงมีความคิดอยางนี้วา เรายอม  
อยูดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส ดูกรจุนทะ แตธรรมคือตติยฌานนีเ้ราไมกลาววา เปนธรรม   
เคร่ืองขัดเกลา ในวนิัยของพระอริยะ เรากลาววา เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในอัตภาพนี้ ใน  
วินัยของพระอริยะ        
     อนึ่ง ขอน้ีเปนฐานะท่ีจะมีได ท่ีภกิษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงบรรลุจตุตถฌาน    
ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสในกอนเสียได มีอุเบกขาเปน     
เหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ภิกษนุั้นจะพึงมีความคิดอยางน้ีวา เรายอมอยูดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส       
ดูกรจุนทะ แตธรรมคือจตุตถฌานนี้เราไมกลาววา เปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา ในวินยัของพระอริยะ 
เรากลาววา เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในอัตภาพนี้ ในวินยัของพระอริยะ    
         [๑๐๓] ดกูรจุนทะ ขอนีเ้ปนฐานะท่ีจะมีไดแล ท่ีภกิษบุางรูปในพระธรรมวินัยนี ้
พึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยมนสิการวา อากาศไมมีท่ีสุดเพราะกาวลวงรูปสัญญา ดับ       
ปฏิฆสัญญา ไมมนสิการนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู ภิกษุนั้นจะพึงมีความคดิอยางนีว้า  
เรายอมอยูดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส ดกูรจุนทะ แตธรรมคืออากาสานัญจายตนฌานน้ี เรา     
ไมกลาววา เปนธรรมเคร่ืองขัดเกลาในวินยัของพระอริยะ เรากลาววา เปนธรรมเคร่ืองอยูสงบ 
ระงับ ในวินยัของพระอริยะ        
     อนึ่ง ขอน้ีเปนฐานะท่ีจะมีไดแล ภกิษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงลวงอากาสานัญจาย 
ตนฌานเสียโดยประการท้ังปวง แลวมนสิการวา วิญญาณไมมีท่ีสุด พึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน    
อยู ภิกษุนัน้จะพึงมีความคิดอยางนี้วา เรายอมอยูดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส ดูกรจุนทะ แต   
ธรรมคือวิญญาณัญจายตนฌานน้ีเราไมกลาววา เปนธรรมเคร่ืองขัดเกลา ในวนิัยของพระอริยะ     
เรากลาววา เปนธรรมเคร่ืองอยูสงบระงับ ในวนิัยของพระอริยะ      
     อนึ่ง ขอน้ีเปนฐานะท่ีจะมีไดแล ท่ีภกิษบุางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พงึลวงวิญญาณญัจาย       
ตนฌานโดยประการท้ังปวง แลวมนสิการวา ไมมีอะไรเหลือสักนอยหน่ึง พึงบรรลุอากิญจัญญายตน   
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ฌานอยู ภิกษนุั้นจะพึงมีความคิดอยางน้ีวา เรายอมอยูดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส ดูกรจุนทะ     
แตธรรมคืออากิญจัญญายตนฌานนี้ เราไมกลาววา เปนธรรมเคร่ืองขัดเกลาในวินยัของพระอริยะ   
เรากลาววาเปนธรรมเคร่ืองอยูสงบระงับ ในวนิัยของพระอริยะ       
     อนึ่ง ขอน้ีเปนฐานะท่ีจะมีไดแลท่ี ภกิษบุางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พงึลวงอากิญจญัญาย       
ตนฌานเสียโดยประการท้ังปวง แลวพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู ภิกษนุั้นพึงมีความคิด  
อยางนี้วา เรายอมอยูดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลากิเลส ดูกรจุนทะ แตธรรมคือเนวสัญญานาสัญญาย        
ตนฌานนี้ เราไมกลาววา เปนธรรมเคร่ืองขัดเกลาในวินยัของพระอริยะ เรากลาววา เปนธรรม  
เคร่ืองอยูสงบระงับ ในวินยัของพระอริยะ  
                    วาดวยธรรมเคร่ืองขัดเกลา   
         [๑๐๔] ดกูรจุนทะ เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลากิเลสในขอเหลานี้แล คือ เธอ    
ท้ังหลาย พึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูเบียดเบียนกนั ในขอนี้เราท้ังหลายจักเปน      
ผูไมเบียดเบียนกัน.    
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูฆาสัตว ในขอนี้ เราท้ังหลาย  
จักงดเวนจากการฆาสัตว.        
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูลักทรัพย ในขอนี้ เราท้ังหลาย 
จักงดเวนจากการลักทรัพย.       
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักเสพเมถุนธรรม ในขอนี้ เราท้ังหลาย     
จักประพฤติพรหมจรรย.    
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักกลาวเท็จ ในขอนี้ เราท้ังหลายจักงด   
เวนจากการกลาวเท็จ.    
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักกลาวสอเสียด ในขอนี้ เราท้ังหลาย    
จักงดเวนจากการกลาวสอเสียด.   
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักกลาวคําหยาบ ในขอน้ี เราท้ังหลาย      
จักงดเวนจากการกลาวคําหยาบ.     
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักกลาวคําเพอเจอ ในขอนี้ เราท้ังหลาย  
จักงดเวนจากการกลาวเพอเจอ.    
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     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมักเพงเล็งภัณฑะของผูอ่ืน ในขอนี้   
เราท้ังหลายจักไมเพงเล็งภณัฑะของผูอ่ืน.       
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีจติพยาบาท ในขอนี้ เราท้ังหลายจัก   
ไมมีจิตพยาบาท. 
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีความเหน็ผิด ในขอนี้ เราท้ังหลาย    
จักมีความเห็นชอบ.       
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีความดําริผิด ในขอนี้ เราท้ังหลาย    
จักมีความดําริชอบ.       
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีวาจาผิด ในขอนี้ เราท้ังหลายจักมี   
วาจาชอบ.        
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีการงานผิด ในขอนี้ เราท้ังหลาย      
จักมีการงานชอบ. 
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีอาชีพผิด ในขอนี้ เราท้ังหลายจักมี  
อาชีพชอบ.       
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีความเพยีรผิด ในขอนี้ เราท้ังหลาย   
จักมีความเพียรชอบ.      
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีสติผิด ในขอนี้ เราท้ังหลายจักมี    
สติชอบ. 
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีสมาธิผิด ในขอนี้ เราท้ังหลายจักมี  
สมาธิชอบ.       
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีญาณผิด ในขอนี ้เราท้ังหลายจักมี    
ญาณชอบ. 
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีวมุิติผิด ในขอนี ้เราท้ังหลายจักมี 
วิมุติชอบ.      
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักถูกถ่ินมิทธะกลุมรุม ในขอนี้ เราท้ัง        
หลายจักปราศจากถ่ินมิทธะ.     
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     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูฟุงซาน ในขอนี้ เราท้ังหลาย  
จักเปนผูไมฟุงซาน.  
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีวจิิกิจฉา ในขอนี้ เราท้ังหลายจักหาม       
พนจากวิจกิิจฉา.        
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีความโกรธ ในขอนี้ เราท้ังหลาย       
จักไมมีความโกรธ.       
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักผูกโกรธไว ในขอนี้ เราท้ังหลายจัก    
ไมผูกโกรธไว.  
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักลบหลูคุณทาน ในขอนี้ เราท้ังหลาย    
จักไมลบหลูคุณทาน.    
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักยกตนเทียมทาน ในขอนี้ เราท้ังหลาย    
จักไมยกตนเทียมทาน.    
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีความริษยา ในขอนี้ เราท้ังหลาย      
จักไมมีความริษยา.      
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีความตระหนี่ ในขอนี้ เราท้ังหลาย    
จักไมมีความตระหนี่.    
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักโออวด ในขอนี้ เราท้ังหลายจักไม     
โออวด. 
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีมารยา ในขอนี้ เราท้ังหลายจักไม    
มีมารยา.        
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักดื้อดาน ในขอนี้ เราท้ังหลายจักไม   
ดื้อดาน.       
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักดูหม่ินทาน ในขอนี้เราท้ังหลายจักไม 
ดูหม่ินทาน.    
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูวายาก ในขอนี้ เราท้ังหลาย    
จักเปนผูวางาย.    
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     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักมีมิตรช่ัว ในขอนี ้เราท้ังหลายจักมี  
กัลยาณมิตร.     
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักเปนคนประมาท ในขอนี้ เราท้ังหลาย     
จักเปนคนไมประมาท.     
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักเปนคนไมมีศรัทธา ในขอนี้ เราทั้งหลาย        
จักเปนคนมีศรัทธา.      
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักไมมีหิริ ในขอนี้ เราท้ังหลายจักเปน 
ผูมีหิริในใจ.  
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักไมมีโอตตัปปะ ในขอนี้ เราท้ังหลาย    
จักเปนผูมีโอตตัปปะ.   
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูมีสุตะนอย ในขอนี้ เราท้ังหลาย        
จักเปนผูมีสุตะมาก.    
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักเปนคนเกียจคราน ในขอนี้ เราท้ังหลาย 
จักเปนผูปรารภความเพียร.       
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูมีสติหลงลืม ในขอนี้ เราท้ังหลาย       
จักเปนผูมีสติดํารงม่ัน.        
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักเปนคนมีปญญาทราม ในขอนี้ เราท้ัง   
หลายจักเปนคนถึงพรอมดวยปญญา.        
     เธอท้ังหลายพึงทําความขัดเกลาวา ชนเหลาอ่ืนจักเปนคนลูบคลําทิฏฐิของตน ยึดถืออยาง   
ม่ันคง และสละคืนไดโดยยาก ในขอนี้ เราท้ังหลายจักไมเปนผูลูบคลําทิฏฐิของตน ไมยึดถือ  
อยางม่ันคง และสละคืนไดโดยงาย.        
         [๑๐๕] ดกูรจุนทะ เรายอมกลาวแมจติตุปบาทวา มีอุปการะมากในกุศลธรรมท้ังหลาย 
ก็จะตองกลาวไปไยในการจดัทําใหสําเร็จ ดวยกาย ดวยวาจาเลา เพราะเหตุนั้นแหละ จุนทะ       
ในขอนี้ เธอท้ังหลายพึงใหจติเกิดข้ึนวา ชนเหลาอ่ืนจกัเปนผูเบียดเบียนกัน ในขอนี้ เราท้ังหลาย        
จักเปนผูไมเบียดเบียนกนั.   
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     ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูฆาสัตว ในขอนี้ เราท้ังหลายจักงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ      
     ชนเหลาอ่ืนจักเปนผูลูบคลําทิฏฐิของตน ยึดถืออยางม่ันคง และสละคืนไดโดยยาก 
ในขอนี้ เราท้ังหลายจักเปนผูไมลูบคลําทิฏฐิของตน ไมยดึถืออยางม่ันคง และสละคืนไดโดยงาย      
                    วาดวยทางหลีกเล่ียงคนช่ัว  
         [๑๐๖] ดกูรจุนทะ เปรียบเหมือนทางที่ไมเรียบ กพ็งึมีทางเสนอ่ืนท่ีเรียบ สําหรับ       
หลีกทางท่ีไมราบเรียบนั้น อนึ่ง เปรียบเหมือนทาท่ีไมราบเรียบ ก็พึงมีทาอ่ืนท่ีราบเรียบ สําหรับ  
หลีกทาท่ีไมราบเรียบนั้น ความไมเบียดเบียนก็ฉันนัน้แล เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผู 
เบียดเบียน     
     การงดเวนจากปาณาติบาต เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูฆาสัตว.     
     การงดเวนจากอทินนาทาน เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูลักทรัพย.    
     การประพฤติพรหมจรรย เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูเสพเมถุน.       
     การงดเวนจากมุสาวาท เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูพูดเท็จ.        
     การงดเวนจากปสุณาวาจา เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูกลาวสอเสียด.       
     การงดเวนจากผรุสวาจา เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูกลาวคําหยาบ.   
     การงดเวนจากสัมผัปปลาปะ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูพูดเพอเจอ.        
     ความเปนผูไมเพงเล็ง เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมักเพงเล็ง. 
     ความไมพยาบาท เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีจิตพยาบาท.  
     ความเหน็ชอบ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีความเห็นผิด.  
     ความดําริชอบ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีความดําริผิด.  
     การกลาววาจาชอบ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีวาจาผิด.  
     การงานชอบ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีการงานผิด.      
     การเล้ียงชีพชอบ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีอาชีพผิด. 
     ความเพยีรชอบ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีความเพยีรผิด.        
     ความระลึกชอบ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีความระลึกผิด.        
     ความต้ังใจชอบ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูตั้งใจผิด.    
     ความรูชอบ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีความรูผิด.    
     วิมุตติชอบ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีวิมุตติผิด.     
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     ความเปนผูปราศจากถ่ินมทิธะ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลถูกถ่ินมิทธะครอบงํา.        
     ความไมฟุงซาน เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีจิตฟุงซาน.      
     ความเปนผูขามพนจากความสงสัย เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีความสงสัย. 
     ความไมโกรธ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมักโกรธ.        
     ความไมเขาไปผูกโกรธ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูเขาไปผูกโกรธ. 
     ความไมลบหลูคุณทาน เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมักลบหลูคุณทาน.      
     ความไมยกตนเทียมทาน เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมักยกตนเทียมทาน.      
     ความไมริษยา เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูริษยา. 
     ความไมตระหนี่ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูตระหนี่.     
     ความไมโออวด เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูโออวด.       
     ความไมมีมารยา เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีมารยา.     
     ความเปนคนไมดื้อดาน เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูดื้อดาน.     
     ความไมดหูม่ินทาน เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูดูหม่ินทาน.     
     ความเปนผูวางาย เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูวายาก.  
     ความเปนผูมีมิตรดี เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีมิตรช่ัว.     
     ความไมประมาท เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูประมาท.       
     ความเช่ือ เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูไมมีศรัทธา.      
     ความละอายตอบาป เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูไมมีความละอายตอบาป.       
     ความสะดุงกลัวตอบาป เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูไมมีความสะดุงกลัวตอบาป.     
     ความเปนพหูสูต เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีการสดับนอย.       
     การปรารภความเพียร เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูเกียจคราน.       
     ความเปนผูมีสติดํารงม่ัน เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีสติหลงลืม.       
     ความถึงพรอมดวยปญญา เปนทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูมีปญญาทราม.  
     ความเปนผูไมลุบคลําทิฏฐิของตน ไมยดึถือม่ันคง และบุคคลอ่ืนใหสละคืนไดโดยงาย เปน        
ทางสําหรับหลีกเล่ียงบุคคลผูลูบคลําทิฏฐิของตน ยึดถือม่ันคง และบุคคลอ่ืนใหสละคืนไดโดยยาก.        
         [๑๐๗] ดกูรจุนทะ เปรียบเหมือนอกุศลธรรมท้ังมวล เปนเหตุใหถึงความเปนเบ้ืองลาง      
กุศลธรรมท้ังมวล เปนเหตุใหถึงความเปนเบ้ืองบน ฉันใด ความไมเบียดเบียนก็ฉันนัน้แล ยอม  
เปนธรรมสําหรับความเปนเบ้ืองบนของบุคคลผูเบียดเบียน.     
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     การงดเวนจากปาณาติบาต ยอมเปนธรรมสําหรับความเปนเบ้ืองบนของบุคคลผูฆาสัตว        
     การงดเวนจากอทินนาทาน ยอมเปนธรรมสําหรับความเปนเบ้ืองบนของบุคคลผู        
ลักทรัพย ฯลฯ   
     ความเปนผูไมลูบคลําทิฏฐิของตน ไมยดึถือม่ันคง และสละคืนไดโดยงายเปนทางสําหรับ    
ความเบ้ืองบนของบุคคลผูลูบคลําทิฏฐิของตน ยึดถือม่ันคง และสละคืนไดโดยยาก 
                     วาดวยอุบายบรรลุนิพพาน    
         [๑๐๘] ดกูรจุนทะ ผูท่ีตนเองจมอยูในเปอกตมอันลึกแลว จักยกข้ึนซ่ึงบุคคลอ่ืนท่ีจม   
อยูในเปอกตมอันลึก ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีไมได.        
     ผูท่ีตนเองไมจมอยูในเปอกตมอันลึก จกัยกข้ึนซ่ึงบุคคลอ่ืนท่ีจมอยูในเปลือกตมอันลึก        
ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได.       
     ผูท่ีไมฝกตน ไมแนะนําตน ไมดับสนิทดวยตนเอง จกัฝกสอน จักแนะนําผูอ่ืน จกัให     
ผูอ่ืนดับสนิท ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไมได.     
     ผูท่ีฝกตน แนะนําตน ดับสนิทดวยตนเอง จักฝกสอน จักแนะนําผูอ่ืน จักใหผูอ่ืน       
ดับสนิท ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได ฉันใด. 
     ดูกรจุนทะ ความไมเบียดเบียนก็ฉันนั้นแล ยอมเปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผู        
เบียดเบียน.    
     การงดเวนจากปาณาติบาต เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูฆาสัตว.     
     การงดเวนจากอทินนาทาน เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูลักทรัพย.    
     การประพฤติพรหมจรรย เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูเสพเมถุนธรรม.   
     การงดเวนจากมุสาวาท เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูพูดเท็จ.        
     การงดเวนจากปสุณาวาจา เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูกลาวสอเสียด.       
     การงดเวนจากผรุสวาจา เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูกลาวคําหยาบ.   
     การงดเวนจากสัมผัปปลาปะ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูพูดเพอเจอ.        
     ความเปนผูไมเพงเล็ง เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมักเพงเล็ง. 
     ความไมพยาบาท เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีจิตพยาบาท.  
     ความเหน็ชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความเหน็ผิด.   
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     ความดําริชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความดําริผิด.  
     การกลาววาจาชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีวาจาผิด.  
     การงานชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีการงานผิด.      
     การเล้ียงชีวติชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีอาชีพผิด.       
     ความเพยีรชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความเพยีรผิด.        
     ความระลึกชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความระลึกผิด.        
     ความต้ังใจชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความต้ังใจผิด.      
     ความรูชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความรูผิด.    
     ความพนชอบ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความพนผิด.    
     ความเปนผูปราศจากถ่ินมทิธะ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูถูกถ่ินมิทธะครอบงํา.     
     ความเปนผูมีจิตไมฟุงซาน เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีจิตฟุงซาน.  
     ความเปนผูขามพนความสงสัย เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีความสงสัย.    
     ความไมโกรธ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมักโกรธ.        
     ความไมผูกโกรธ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูผูกโกรธ.     
     ความไมลบหลูคุณทาน เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูลบหลูคุณทาน. 
     ความไมยกตนเทียมทาน เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูยกตนเทียมทาน. 
     ความไมริษยา เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูริษยา. 
     ความไมตระหนี่ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูตระหนี่.     
     ความไมโออวด เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูโออวด.       
     ความไมมีมารยา เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีมารยา.     
     ความเปนคนไมดื้อดาน เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูดื้อดาน.     
     ความไมดหูม่ินทาน เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูดูหม่ินทาน.     
     ความเปนผูวางาย เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูวายาก.  
     ความเปนผูมีมิตรดี เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีมิตรช่ัว.     
     ความไมประมาท เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูประมาท.       
     ความเช่ือ เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูไมศรัทธา.     
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     ความละอายตอบาป เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูไมมีความละอายตอบาป.       
     ความสะดุงกลัวตอบาป เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูไมมีความสะดุงกลัวตอบาป.     
     ความเปนพหูสูต เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีการสดับนอย.       
     การปรารภความเพียร เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูเกียจคราน.       
     ความเปนผูมีสติดํารงม่ัน เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีสติหลงลืม.       
     ความถึงพรอมดวยปญญา เปนทางสําหรับดับสนิทของบุคคลผูมีปญญาทราม.  
     ความเปนผูไมลูบคลําทิฏฐิของตน ไมยดึถือม่ันคง และสละคืนไดโดยงาย เปนทาง 
สําหรับดับสนิทของบุคคลผูลูบคลําทิฏฐิของตน ยึดถือม่ันคง และสละคืนไดโดยยาก.       
         [๑๐๙] ดกูรจุนทะ เหตแุหงธรรมเคร่ืองขัดเกลา เราไดแสดงแลว เหตุแหงจิตตุปบาท        
เราไดแสดงแลว เหตุแหงการหลีกเล่ียง เราไดแสดงแลว เหตุแหงความเปนเบ้ืองบน เราได     
แสดงแลว เหตุแหงความดับสนิท เราไดแสดงแลว ดวยประการฉะน้ี ดูกรจุนทะ กจิอัน    
ใดท่ีศาสดาผูแสวงหาประโยชน เอ็นดูอนเุคราะห แกเหลาสาวกจะพึงทํา กิจนั้นเราทําแกเธอ     
ท้ังหลายแลว ดูกรจุนทะ นัน่โคนไม นั่นเรือนวาง เธอท้ังหลายจงเพงพินิจเถิด อยาประมาท   
อยาไดเปนผูมีความเดือดรอนในภายหลังเลย นี้เปนคําสอนของเราสําหรับเธอท้ังหลาย ฉะนีแ้ล.  
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระมหาจนุทะช่ืนชมยินดีภาษติของ        
พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.        
พระผูมีพระภาคตรัสบท ๔๔ ทรงแสดงสนธิ ๕    
  พระสูตรนี้ ช่ือสัลเลขสูตร ลุมลึก เปรียบดวยสาคร ฉะนี้.       
                      จบ สัลเลขสูตร ท่ี ๘       
                     _____________________________  
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                ๙. สัมมาทิฏฐิสูตร       
                      วาดวยความเหน็ชอบ        
         [๑๑๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก        
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้น ทานพระสารีบุตรเรียกภกิษุท้ังหลายแลว ภิกษพุวกนั้น   
รับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้วา ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ท่ีเรียกวา  
สัมมาทิฏฐิๆ ดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอ อริยสาวกจึงจะช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเหน็ดําเนนิไป        
ตรงแลว ประกอบดวยความเล่ือมใสอันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ พวกภิกษุกลาววา      
ดูกรทานผูมีอายุ พวกกระผมมาจากท่ีไกล ก็เพื่อจะรูท่ัวถึงเนื้อความแหงภาษิตนี้ ในสํานักของทาน   
พระสารีบุตร ดังพวกกระผมขอโอกาส เนื้อความแหงภาษตินี้ จงแจมแจงกะทานพระสารีบุตรเถิด    
ภิกษุท้ังหลายไดฟงตอทานพระสารีบุตรแลว จักทรงจําไว ทานพระสารีบุตรตอบวา ถาอยางนั้น        
จงฟงเถิด ทานผูมีอายุ จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุพวกนั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว.  
         [๑๑๑] ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานีว้า ดูกรทานผูมีอายุ เม่ือใดอริยสาวกรูชัดซ่ึง  
อกุศลและรากเงาอกุศล รูชัดซ่ึงกุศลและรากเงาของกุศล แมดวยเหตุเพยีงเทานี้ อริยสาวกช่ือวา    
เปนสัมมาทิฏฐิ มีความเหน็ดําเนินไปตรงแลวประกอบดวยความเล่ือมใสอันแนวแนในธรรม มาสู    
พระสัทธรรมนี้ ก็อกุศลเปนไฉน? ไดแก ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ 
พูดสอเสียด พดูคําหยาบ พูดเพอเจอ อยากไดของผูอ่ืน ปองรายเขา เห็นผิด อันนี้เรียกวา   
อกุศลแตละอยางๆ รากเงาของอกุศลเปนไฉน? ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ อันนี้เรียกวารากเงา    
ของอกุศลแตละอยางๆ กุศลเปนไฉน? ไดแก ความเวนจากฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิด        
ในกาม พดูเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พดูเพอเจอ ไมอยากไดของผูอ่ืน ไมปองรายเขา      
เห็นชอบ อันนีเ้รียกวา กุศลแตละอยางๆ รากเงาของกุศลเปนไฉน? ไดแก อโลภะ อโทสะ        
อโมหะ อันนีเ้รียกวา รากเงาของกุศลแตละอยางๆ ดูกรทานผูมีอายุ เม่ือใด อริยสาวกรูชัด  
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ซ่ึงอกุศลและรากเงาของอกุศลอยางนี้ๆ รูชัดซ่ึงกุศลและรากเงาของกุศลอยางนี้ๆ เม่ือนัน้ ทานละ  
ราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนทิฏฐานสัุย และมานานุสัยวา เรามีอยูโดยประการทั้งปวง      
ละอวิชชา ยังวชิชาใหเกดิ ยอมกระทําท่ีสุดแหงทุกขในปจจุบันนีเ้ทียว แมดวยเหตุเพยีงเทานี้     
อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ  มีความเหน็ดําเนินไปตรงแลว ประกอบดวยความเล่ือมใสอัน      
แนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้        
         [๑๑๒] ภิกษเุหลานั้นช่ืนชม อนุโมทนาภาษิตของทานพระสารีบุตรวา สาธุ ทานผูมีอายุ   
แลวไดถามปญหากะทานพระสารีบุตรตอไปวา ดกูรทานผูมีอายุ จะพงึมีอยูหรือปริยายแมอยางอ่ืน    
ท่ีอริยสาวกซ่ึงช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดําเนินไปตรงแลว ประกอบดวยความเล่ือมใส   
อันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.    
                  อาหารวาร      
         [๑๑๓] ทานพระสารีบุตรตอบวา พงึมีอยู ทานผูมีอายุ เม่ือใดอริยสาวกรูชัดซ่ึงอาหาร 
เหตุเกดิแหงอาหาร ความดับอาหาร และทางท่ีจะใหถึงความดับอาหาร แมดวยเหตุเพยีงเทานี้    
อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็อาหาร เหตุเกิดแหงอาหาร ความดับอาหาร     
ทางท่ีจะใหถึงความดับอาหาร เปนไฉน? ไดแกอาหาร ๔ อยางเหลานี้ เพื่อความดํารงอยูของหมู        
สัตวผูเกิดแลว หรือเพ่ืออนุเคราะหเหลาสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด อาหาร ๔ อยางเปนไฉน? คือ        
     ๑ อาหาร คือ คําขาว หยาบหรือละเอียด 
     ๒ อาหาร คือ ผัสสะ  
     ๓ อาหาร คือ ความคิดอาน [จงใจ]     
     ๔ อาหาร คือ วิญญาณ [ความรูแจงทางทวาร ๖]  
     เหตุเกดิแหงอาหารยอมมีเพราะตัณหาเปนเหตุใหเกิด ความดับอาหารยอมมีเพราะตัณหา      
ดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ ความเหน็ชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ 
เล้ียงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ช่ือวาทางท่ีจะใหถึงความดับอาหาร ดูกรทาน    
ผูมีอายุ เม่ือใด อริยสาวกรูชัดซ่ึงอาหาร เหตุเกิดแหงอาหาร ความดับอาหาร ทางท่ีจะใหถึง 
ความดับอาหารอยางนี้ๆ เม่ือนั้น ทานละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนทิฏฐานุสัย และ   
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มานานุสัย วาเรามีอยู โดยประการท้ังปวง ละอวิชชา ยังวิชชาใหเกดิ ยอมกระทําท่ีสุดแหงทุกข       
ในปจจุบันนี้เทียว แมดวยเหตุเพยีงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเหน็ดําเนินไป     
ตรงแลว ประกอบดวยความเล่ือมใสอันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.      
         [๑๑๔] ภกิษุเหลานั้น ช่ืนชม อนุโมทนาภาษิตของทานพระสารีบุตรวา สาธุ ทานผูมีอายุ  
แลวไดถามปญหากะทานพระสารีบุตรตอไปวา ดกูรทานผูมีอายุ จะพงึมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอ่ืน   
อริยสาวก ... มาสูพระสัทธรรมนี้.        
                   สัจจวาร      
         [๑๑๕] ทานพระสารีบุตรตอบวา พงึมีอยู ทานผูมีอายุ เม่ือใดอริยสาวกรูชัดซ่ึงทุกข 
ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา แมดวยเหตุเพยีงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปน  
สัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็ทุกขเปนไฉน? ไดแก ความเกิด ความแก ความตาย ความ  
แหงใจ ความพิไรรําพัน ความไมสบายกาย ความเสียใจ ความคับแคนใจ ความประจวบกับ      
ส่ิงไมเปนท่ีรัก ความพลัดพรากจากส่ิงเปนท่ีรัก ปรารถนาส่ิงใดไมไดสมหวัง แตละอยางๆ ลวน      
เปนทุกข โดยยอ อุปาทานขันธท้ัง ๕ เปนทุกข อันนี้เรียกวา ความทุกข ก็ทุกขสมุทัยเปนไฉน?     
ไดแก ตัณหาอันทําใหเกิดในภพใหม ประกอบดวยความกาํหนัด ดวยสามารถแหงความเพลิน   
เพลิดเพลินยิ่งในอารมณนัน้ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา อันนี้เรียกวา ทุกขสมุทัย    
ทุกขนิโรธเปนไฉน? ไดแกความดับดวยสามารถแหงความสํารอกโดยไมเหลือ ความสละ ความ  
วาง ความปลอย ความไมพัวพัน แหงตัณหาน้ันแหละ อันนี้เรียกวา ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธ       
คามินีปฏิปทาเปนไฉน? ไดแก อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ ความเห็นชอบ ...       
ความต้ังใจชอบ อันนี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรผูมีอายุ เม่ือใด อริยสาวกรูชัดซ่ึงทุกข        
ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอยางนี้ๆ เม่ือนั้น ทานละราคานุสัย ... แมดวยเหตุ   
เพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเหน็ดําเนินไปตรงแลว ประกอบดวยความ     
เล่ือมใสอันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.    
                 ชรามรณวาร      
         [๑๑๖] ภกิษุเหลานั้น ช่ืนชม อนุโมทนาภาษิตของทานพระสารีบุตรวา สาธุ ทานผูมีอายุ  
แลวไดถามปญหากะทานพระสารีบุตรตอไปวา ดกูรทานผูมีอายุ จะพงึมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอ่ืน   
อริยสาวก ... มาสูพระสัทธรรมนี้.      
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         [๑๑๗] ทานพระสารีบุตรตอบวา พงึมีอยู ทานผูมีอายุ เม่ือใด อริยสาวกรูชัดซ่ึงชรา  
และมรณะ เหตุเกิดแหงชราและมรณะ ความดับชราและมรณะ และทางท่ีจะใหถึงความดับชรา    
และมรณะ แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็ชรา      
และมรณะ เหตุเกิดแหงชราและมรณะ ความดับชราและมรณะ ทางท่ีจะใหถึงความดับชราและ    
มรณะ เปนไฉน? ไดแกความแก ความครํ่าครา ฟนหลุด ผมหงอก หนังยน ความเส่ือมแหง  
อายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันนี้เรียกวาชรา ความจุติ    
ความเคล่ือนไป ความแตกทําลาย ความหายไป มฤตยู ความตาย ความทํากาละ ความแตก   
แหงขันธ ความท้ิงซากศพไว ความขาดไปแหงชีวิตินทรียจากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ        
อันนี้เรียกวามรณะ ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะน้ี เรียกวา ชราและมรณะ เหตุเกดิแหงชรา      
และมรณะ ยอมมีเพราะชาติเปนเหตุใหเกิด ความดับชราและมรณะ ยอมมีเพราะชาตดิับ     
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ ความเหน็ชอบ ... ความตั้งใจชอบ ช่ือวาปฏิปทาท่ีจะให        
ถึงความดับชราและมรณะ  ดกูรทานผูมีอาย ุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงชราและมรณะ เหตุเกดิ        
แหงชราและมรณะ  ความดบัชราและมรณะ  และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ    
อยางนี้ๆ เม่ือนัน้ ทานละราคานุสัย ฯลฯ แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ   
มีความเหน็ดําเนินไปตรงแลว ประกอบดวยความเล่ือมใสอันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.    
                   ชาติวาร      
         [๑๑๘] ดกูรทานผูมีอาย ุจะพึงมีอยูหรือ  ปริยายแมอยางอ่ืน ทานพระสารีบุตรตอบวา  
พึงมี ทานผูมีอายุ  เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงชาติ เหตุเกดิแหงชาติ ความดับชาติ  และ 
ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับชาติ  แมดวยเหตุเพยีงเทานี้  อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสู  
พระสัทธรรมนี้ ก็ชาติ เหตุเกิดแหงชาติ ความดับชาติ ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับชาติ เปนไฉน? 
ความเกิด ความบังเกิด ความหย่ังลง เกดิ เกดิเฉพาะ ความปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะ        
ครบ ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันนี้เรียกวา ชาติ เหตุเกดิแหงชาติยอมมีเพราะภพ       
เปนเหตุใหเกดิ ความดับชาติยอมมี เพราะภพดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นีแ้หละ คือ       
ความเหน็ชอบ ... ความตั้งใจชอบ ช่ือวาปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับชาติ ดูกรทานผูมีอายุ เม่ือใดแล   
อริยสาวกรูชัดซ่ึงชาติ เหตุเกดิแหงชาติ ความดับชาติและปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับชาติอยางนี้ๆ     
เม่ือนั้น ทานละราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพยีงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระ       
สัทธรรมนี้      
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                  ภวาทิวาร      
         [๑๑๙] ดกูรทานผูมีอาย ุจะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอ่ืน ... ทานพระสารีบุตรตอบวา       
พึงมี ทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงภพ เหตุเกดิแหงภพ ความดบัภพ และปฏิปทา   
ท่ีจะใหถึงความดับภพ แมดวยเหตุเพยีงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้       
ก็ภพ  เหตุเกิดแหงภพ ความดับภพ และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับภพ เปนไฉน? ไดแก ภพ ๓       
เหลานี้ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เหตุเกิดแหงภพ ยอมมีเพราะอุปาทานเปนเหตุใหเกิด        
ความดับภพ ยอมมีเพราะอุปาทานดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ ความเหน็ชอบ ...    
ความต้ังใจชอบ ช่ือวาปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับภพ ดูกรทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัด      
ซ่ึงภพ เหตุเกิดแหงภพ ความดับภพ และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับภพอยางนี้ๆ เม่ือนั้น ทานละ 
ราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้.     
         [๑๒๐] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอ่ืน ... ทานพระสารีบุตรตอบวา       
พึงมี ทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงอุปทาน เหตุเกิดแหงอุปทาน  ความดับอุปทาน        
และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับอุปทาน แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ...     
มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็อุปาทาน เหตุเกิดแหงอุปาทาน ความดับอุปาทาน และปฏิปทาท่ีจะใหถึง    
ความดับอุปาทาน เปนไฉน? ไดแก อุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพัตตุปาทาน       
อัตตวาทุปาทาน เหตุเกิดแหงอุปาทาน ยอมมีเพราะตัณหาเปนเหตุใหเกดิ ความดับอุปาทาน        
ยอมมีเพราะตัณหาดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นีแ้หละ คือ ความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ  
ช่ือวาปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับอุปทาน ดูกรทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงอุปาทาน     
เหตุเกดิแหงอุปาทาน ความดับอุปาทาน และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับอุปาทานอยางนี้ๆ เม่ือนั้น        
ทานละราคานสัุย ... แมดวยเหตุเพยีงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้.       
                  ตัณหาทวิาร    
         [๑๒๑] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอ่ืน ... ทานพระสารีบุตรตอบวา       
พึงมี ทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงตัณหา เหตุเกดิแหงตัณหา ความดับแหงตัณหา        
และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับตัณหา แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ...     
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มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็ตัณหา เหตุเกดิแหงตัณหา ความดับตัณหา และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับ   
ตัณหาเปนไฉน? ไดแก ตัณหา ๖ หมวดเหลานี้ คือ ตัณหาในรูป ตัณหาในเสียง ตณัหาในกล่ิน      
ตัณหาในรส ตัณหาในโผฏฐัพพะ ตณัหาในธรรม เหตุเกดิแหงตัณหา ยอมมีเพราะเวทนาเปน    
เหตุใหเกดิ ความดับตัณหา ยอมมีเพราะเวทนาดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นีแ้หละ คือ       
ความเหน็ชอบ ... ความตั้งใจชอบ ช่ือวาปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับตัณหา ดูกรทานผูมีอายุ เม่ือใดแล  
อริยสาวกรูชัดซ่ึงตัณหา เหตุเกิดแหงตัณหา ความดับตัณหา และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับตัณหา 
อยางนี้ๆ เม่ือนัน้ ทานละราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพยีงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ ...       
มาสูพระสัทธรรมนี้.     
         [๑๒๒] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอ่ืน ... ทานพระสารีบุตรตอบวา       
พึงมี ทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงเวทนา เหตุเกดิแหงเวทนา ความดับเวทนา และ        
ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับเวทนา แมดวยเหตุเพยีงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสู   
พระสัทธรรมนี้ ก็เวทนา เหตุเกิดแหงเวทนา ความดับเวทนา และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับ        
เวทนา เปนไฉน? ไดแกเวทนา ๖ หมวดเหลานี้ คือ เวทนาท่ีเกิดแตจักขุสัมผัส เวทนาที่เกิดแต        
โสตสัมผัส เวทนาท่ีเกิดแตฆานสัมผัส เวทนาที่เกิดแตชิวหาสัมผัส เวทนาท่ีเกิดแตกายสัมผัส  
เวทนาที่เกิดแตมโนสัมผัส เหตุเกิดเวทนา ยอมมีเพราะผัสสะเปนเหตุใหเกิด ความดบัเวทนา     
ยอมมีเพราะผัสสะดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นีแ้หละ คือความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ   
ช่ือวาปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับเวทนา ดกูรทานผูมีอาย ุเม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงเวทนา เหตุ  
เกิดแหงเวทนา ความดับเวทนา และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับเวทนาอยางนี้ๆ เม่ือนัน้ ทาน    
ละราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้.   
         [๑๒๓] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอ่ืน ... ทานพระสารีบุตรตอบวา       
พึงมี ทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงผัสสะ เหตุเกดิแหงผัสสะ ความดับผัสสะ และ        
ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับผัสสะ แมดวยเหตุเพยีงเทานี ้อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสู   
พระสัทธรรมนี้. ก็ผัสสะ เหตุเกิดแหงผัสสะ ความดับผัสสะ และทางท่ีจะใหถึงความดับผัสสะ     
เปนไฉน? ไดแก ผัสสะ ๖ หมวด คือ จกัขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส     
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กายสัมผัส มโนสัมผัส เหตุเกิดแหงผัสสะ ยอมมีเพราะอายนะ ๖ เปนเหตุใหเกิด ความดับผัสสะ   
ยอมมีเพราะผัสสะดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นีแ้หละ คือความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ   
ช่ือวาปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับผัสสะ ดูกรทานผูมีอาย ุเม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงผัสสะ        
เหตุเกดิแหงผัสสะ ความดับผัสสะ และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับผัสสะอยางนี้ๆ เม่ือนั้น ทาน 
ละราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้.   
         [๑๒๔] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอ่ืน ... ทานพระสารีบุตรตอบวา       
พึงมี ทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงอายตนะ ๖ เหตุเกิดแหงอายตนะ ๖ ความดับ   
แหงอายตนะ ๖ และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับอายตนะ ๖ แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวา        
เปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็อายตนะ ๖ เหตุเกิดแหงอายนะ ๖ ความดับอายตนะ ๖    
และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับอายตนะ ๖ เปนไฉน? ไดแก อายตนะ ๖ เหลานี้ คือ ตา หู จมูก    
ล้ิน กาย ใจ เหตุเกิดแหงอายตนะ ๖ ยอมมีเพราะนามรูปเปนเหตุใหเกิด ความดับอายตนะ ๖ ยอมมี        
เพราะนามรูปดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ ความเหน็ชอบ ... ความต้ังใจชอบ       
ช่ือวาปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับอายตนะ ๖ ดูกรทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงอายตนะ ๖  
เหตุเกดิอายตนะ ๖ ความดบัอายตนะ ๖ และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับอายตนะ ๖ อยางนี้ๆ  
เม่ือนั้น ทานละราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพยีงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระ       
สัทธรรมนี้.    
                 นามรูปาทิวาร   
         [๑๒๕] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอ่ืน ... ทานพระสารีบุตรตอบวา       
พึงมี ทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงนามรูป เหตุเกิดแหงนามรูป ความดับนามรูป 
และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับนามรูป แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ...     
มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็นามรูป เหตุเกดิแหงนามรูป ความดับนามรูป และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความ   
ดับนามรูป เปนไฉน? เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ อันนี้เรียกวา นาม มหาภตู   
รูป ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภตูรูป ๔ อันนี้เรียกวารูป นามและรูปดังพรรณนามาฉะน้ี เรียกวา นามรูป    
เหตุเกดิแหงนามรูป ยอมมีเพราะวิญญาณเปนเหตุใหเกิด ความดับนามรูป ยอมมีเพราะวิญญาณ     
ดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือความเหน็ชอบ ... ความต้ังใจชอบ ช่ือวาปฏิปทา      
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ท่ีจะใหถึงความดับนามรูป ดกูรทานผูมีอาย ุเม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงนามรูป เหตุเกดิแหง      
นามรูป ความดับนามรูป และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับนามรูปอยางนี้ๆ  เม่ือนั้น ทานละราคา   
นุสัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้.        
         [๑๒๖] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอ่ืน ... ทานพระสารีบุตรตอบวา       
พึงมี ทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงวิญญาณ เหตุเกิดแหงวิญญาณ ความดับวญิญาณ 
และทางท่ีจะใหถึงความดับวญิญาณ แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสู  
พระสัทธรรมนี้ ก็วิญญาณ เหตุเกิดแหงวญิญาณ ความดับวิญญาณ ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับวญิญาณ  
เปนไฉน? ไดแก วิญญาณ ๖ หมวดเหลานี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ       
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ เหตุเกิดแหงวญิญาณ ยอมมีเพราะสังขารเปนเหตุ    
ใหเกดิ ความดบัวิญญาณ ยอมมีเพราะสังขารดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ 
ความเหน็ชอบ ... ความตั้งใจชอบ ช่ือวาปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับวิญญาณ ดูกรทานผูมีอายุ เม่ือใด   
แล อริยสาวกรูชัดซ่ึงวิญญาณ เหตุเกดิแหงวญิญาณ ความดับวิญญาณ ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความ      
ดับวิญญาณ อยางนี้ๆ เม่ือนัน้ ทานละราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพยีงเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปน   
สัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้.      
                  สังขารวาร     
         [๑๒๗] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอ่ืน ... ทานพระสารีบุตรตอบวา       
พึงมี ทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงสังขาร เหตุเกิดแหงสังขาร ความดับสังขาร และ     
ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับสังขาร แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสู  
พระสัทธรรมนี้ ก็สังขาร เหตุเกิดแหงสังขาร ความดับสังขาร ทางท่ีจะใหถึงความดับสังขาร     
เปนไฉน? ไดแก สังขาร ๓ เหลานี้ คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร เหตุเกดิแหงสังขาร 
ยอมมีเพราะอวิชชาเปนเหตุใหเกดิ ความดบัสังขาร ยอมมีเพราะอวิชชาดับ อริยมรรคประกอบ      
ดวยองค ๘ นีแ้หละ คือ ความเห็นชอบ ... ความต้ังใจชอบ ช่ือวาทางท่ีจะใหถึงความดับสังขาร 
ดูกรทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูขัดซ่ึงสังขาร เหตุเกิดแหงสังขาร ความดับสังขาร ปฏิปทา    
ท่ีจะใหถึงความดับสังขารอยางนี้ๆ เม่ือนั้น ทานละราคานสัุย ... แมดวยเหตุเพยีงเทานี้ อริยสาวก        
ช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ... มาสูพระสัทธรรมนี้.    
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                  อวชิชาวาร     
         [๑๒๘] ดูกรทานผูมีอายุ จะพึงมีอยูหรือ ปริยายแมอยางอ่ืน ... ทานพระสารีบุตรตอบวา       
พึงมี ทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงอวิชชา เหตุเกิดแหงอวิชชา ความดับอวิชชา 
และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับอวิชชา แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ ...     
มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็อวิชชา เหตุเกดิแหงอวิชชา ความดับอวิชชา และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความ   
ดับอวิชชา เปนไฉน? ความไมรูในทุกข ในเหตุเกิดแหงทุกข ในความดับทุกข ในปฏิปทาท่ีจะใหถึง     
ความดับทุกข อันนี้เรียกวาอวิชชา เหตุเกิดแหงอวิชชา ยอมมีเพราะอาสวะเปนเหตุใหเกิด    
ความดับอวิชชา ยอมมีเพราะอาสวะดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือความเหน็ชอบ       
ความต้ังใจชอบ ช่ือวาปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับอวิชชา ดูกรทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวก        
รูชัดซ่ึงอวิชชา เหตุเกดิแหงอวิชชา ความดบัอวิชชา ทางที่จะใหถึงความดับอวิชชาอยางนี้ๆ เม่ือ    
นั้น ทานละราคานุสัย ... แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดําเนิน 
ไปตรงแลว ประกอบดวยความเล่ือมใสอันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.    
         [๑๒๙] ภิกษเุหลานั้น ช่ืนชม อนุโมทนาภาษิตของทานพระสารีบุตรวา สาธุ ทานผูมีอายุ  
แลวไดถามปญหากะทานพระสารีบุตรตอไปวา ดกูรทานผูมีอายุ จะพงึมีอยูหรือปริยายแมอยางอ่ืน    
ท่ีอริยสาวกซ่ึงช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดําเนินไปตรงแลว ประกอบดวยความเล่ือมใส   
อันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.    
                   อาสววาร      
         [๑๓๐] ทานพระสารีบุตรตอบวา พงึมี ทานผูมีอายุ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึงอาสวะ  
อาสวสมุทัย อาสวนิโรธ อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา แมดวยเหตุเพียงเทานี้ อริยสาวกช่ือวา      
เปนสัมมาทิฏฐิ มีความเหน็ดําเนินไปตรงแลว ประกอบดวยความเล่ือมใสอันแนวแนในธรรม 
มาสูพระสัทธรรมนี้ ก็อาสวะ เหตุเกิดแหงอาสวะ ความดับอาสวะ ทางท่ีจะใหถึงความดับอาสวะ    
เปนไฉน? ไดแก อาสวะ ๓ เหลานี้ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ เหตุเกิดแหงอาสวะ 
ยอมมีเพราะอวิชชาเปนเหตุใหเกดิ ความดบัอาสวะ ยอมมีเพราะอวิชชาดับ อริยมรรคประกอบ       
ดวยองค ๘ นีแ้หละ คือ ความเห็นชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชีพชอบ      
พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ช่ือวาปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับอาสวะ ดกูรทานผูมีอายุ     
เม่ือใด อริยสาวกรูชัดซ่ึงอาสวะ เหตุเกิดแหงอาสวะ ความดับอาสวะ ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความ    
ดับอาสวะ อยางนี้ๆ เม่ือนั้นทานละราคานสัุย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนทิฏฐานุสัย และ   
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มานานุสัย โดยประการท้ังปวง ละอวิชชา ยังวิชชาใหเกดิ ยอมกระทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขในปจจุบัน      
เทียว แมดวยเหตุเพยีงเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเหน็ดําเนินไปตรงแลว   
ประกอบดวยความเล่ือมใสอันแนวแนในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.      
     ทานพระสารีบุตรไดกลาวคํานี้แลว ภกิษุเหลานั้น ช่ืนชม ยินดภีาษิตของทานพระสารี   
บุตรแลวแล.    
                      จบ สัมมาทิฏฐิสูตร ท่ี ๙   
     ดูกรทานผูมีอายุ ก็ ๖ บทท่ีกลาววาเปนไฉน ไดแก ทุกข ชรามรณะ อุปาทาน อายตนะ ๖  
นามรูป วิญญาณ ๔ บทท่ีกลาววาเปนไฉน ไดแก ชาติ ตณัหา เวทนา และหมวด ๔ แหงอวิชชา ๕     
บทท่ีกลาววาเปนไฉน ไดแก อาหาร ภพ ผัสสะ สังขาร อาสวะเปนท่ี ๕ หกอยางเปนไฉน 
ขาพเจาไดกลาวแลว ส่ีอยางเปนไฉน ขาพเจาไดกลาวแลว หาอยางเปนไฉน ขาพเจาไดกลาวแลว  
บทแหงสังขารท้ังปวง มี ๑๕ บท ฉะนี้แล.   
                ______________________   
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                       ๑๐. สติปฏฐานสูตร        
                    วาดวยการเจริญสติปฏฐาน    
         [๑๓๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในแควนกุรุ มีนคิมหน่ึงของแควนกุรุ ช่ือวา      
กัมมาสธรรม ณ ท่ีนั่น พระผูมีพระภาคตรสัเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย. ภิกษเุหลา      
นั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.   
         [๑๓๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษิตนีว้า ดูกรภกิษุท้ังหลายหนทางนี้เปนท่ีไป   
อันเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว เพือ่ลวงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญแหง   
ทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมท่ีถูกตอง เพื่อทําพระนพิพานใหแจง. หนทางนี้คือ สติปฏฐาน  
๔ ประการ. ๔ ประการเปนไฉน? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาเห็นกายใน    
กายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ พจิารณา        
เห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญา มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก    
เสียได ๑ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส    
ในโลกเสียได ๑ พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจดัอภิชฌา      
และโทมนัสในโลกเสียได ๑.        
                อานาปานบรรพ     
         [๑๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไรเลา? ดูกรภกิษุ        
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมกด็ี ไปสูเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก    
ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา. เธอมีสติ หายใจออก มีสติ หายใจเขา เม่ือหายใจออกยาว      
ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขายาว ก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว.       
เม่ือหายใจออกส้ัน ก็รูชัดวา เราหายใจออกส้ัน เม่ือหายใจเขาส้ัน ก็รูชัดวา    
เราหายใจเขาส้ัน. ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมท้ังปวง หายใจออก. ยอม      
สําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมท้ังปวงหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับ     
กายสังขารหายใจออก. ยอมสําเหนียกวาเราจักระงับกายสังขารหายใจเขา. นายชางกลึง หรือ      
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ลูกมือของนายชางกลึงผูฉลาด เม่ือชักเชือกกลึงยาว ก็รูชัดวา เราชักยาว. เม่ือชักเชือกกลึงส้ัน   
ก็รูชัดวา เราชักส้ัน แมฉันใด. ภิกษุก็ฉันนัน้เหมือนกัน เม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เรา       
หายใจออกยาว. เม่ือหายใจเขายาว ก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว. เม่ือหายใจออกส้ัน ก็รูชัดวา       
เราหายใจออกส้ัน. เม่ือหายใจเขาส้ัน ก็รูชัดวา เราหายใจเขาส้ัน. ยอมสําเหนยีกวา เราจัก        
เปนผูกําหนดรูกองลมท้ังปวง หายใจออก. ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมท้ังปวง 
หายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจกัระงับกาย 
สังขาร หายใจเขา. ดังพรรณนามาฉะน้ี ภิกษุยอมพจิารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็น    
กายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในท้ังภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ        
ความเกิดข้ึนในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความ  
เกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในกายบาง ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวา กายมีอยู ก็เพยีงสักวา      
ความรูเพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ัน   
อะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ ภิกษุช่ือวาพจิารณาเหน็กายในกายอยู.  
                       จบ อานาปานบรรพ.  
                 อิริยาปถบรรพ   
         [๑๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเม่ือเดิน ก็รูชัดวาเราเดิน เม่ือยืน  
ก็รูชัดวา เรายนื เม่ือนั่ง ก็รูชัดวา เราน่ัง เม่ือนอน ก็รูชัดวา เรานอน หรือเธอต้ังกายไว  
ดวยอาการอยางใดๆ ก็รูชัดอาการอยางนั้นๆ. ดังพรรณนามาฉะน้ี ภกิษยุอมพิจารณาเหน็กายใน   
กายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ ภกิษุช่ือวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู.     
                       จบ อริยาปถบรรพ.  
                 สัมปชัญญบรรพ   
         [๑๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูกระทําสัมปชัญญะในการกาวไป       
และถอยกลับ ในการแลไปขางหนา และเหลียวซายเหลียวขวา ในการคูอวัยวะเขา และเหยียด        
ออก ในการทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในการกนิ ดื่ม เค้ียว ล้ิม ในการถายอุจจาระ  
และปสสาวะ ในเวลาเดิน ยนื นั่ง นอน หลับ ตื่น พูด นิง่. ดังพรรณนามาฉะน้ี ภกิษุ    
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ยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี้ ภิกษุช่ือวาพจิารณา  
เห็นกายในกายอยู.       
                       จบ สัมปชัญญบรรพ. 
                  ปฏิกูลบรรพ.   
         [๑๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ เบ้ือง       
บนแตพืน้เทาข้ึนไป เบ้ืองตํ่าและปลายผมลงมา มีหนังสือเปนท่ีสุดรอบเต็มดวยของไมสะอาดมี  
ประการตางๆ วา มีอยูในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ในกระดูก      
มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด        
หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้าํตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ไถมีปากสองขาง 
เต็มดวยธัญญชาติตางอยาง คือ ขาวสาลี ขาวเปลือก ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง งา ขาวสาร บุรุษ 
ผูมีนัยนตาดี แกไถนั้นแลว  พึงเห็นไดวา นี้ขาวสาลี นี้ขาวเปลือก นี้ถ่ัวเขียว นี้ถ่ัวเหลือง       
นี้งา นี้ขาวสาร ฉันใด ภิกษกุฉั็นนั้นเหมือนกัน ยอมพิจารณาเหน็กายนี้แหละ เบ้ืองบนแต    
พื้นเทาข้ึนไป เบ้ืองตํ่าแตปลายผมลงมา มีหนังเปนท่ีสุดรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมีประการ   
ตางๆ วา มีอยูในกายน้ี ผม ขน ฯลฯ ไขขอ มูตร ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพจิารณา 
เห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี้ ภิกษุช่ือวาพิจารณาเห็นกายใน    
กายอยู.        
                จบ ปฏิกูลบรรพ.  
                  ธาตุบรรพ.     
         [๑๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมพิจารณาเห็นกายนีแ้หละ ซ่ึงต้ัง     
อยูตามท่ีตั้งอยูตามปกติ โดยความเปนธาตุวา มีอยูในกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม       
คนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโคผูฉลาด ฆาแมโคแลว แบงออกเปนสวนๆ นั่งอยู ท่ีหนทาง     
ใหญ ๔ แพรง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นเหมือนกนั ยอมพิจารณาเห็นกายนีแ้หละ ซ่ึงต้ังอยูตามท่ีตั้ง     
อยูตามปกติ โดยความเปนธาตุวา มีอยูในกายน้ี ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ดังพรรณนา   
มาฉะนี้ ภกิษยุอมพิจารณาเหน็กายในกายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมอยางนี้ ภิกษุ  
ช่ือวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู. 
                 จบ ธาตุบรรพ.    
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                นวสีวถิกาบรรพ.  
         [๑๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนภกิษุพึงเห็นสรีระท่ีเขาท้ิง     
ไวในปาชา ตายแลววันหนึ่งบาง สองวันบาง สามวันบาง ท่ีข้ึนพอง ผีสีเขียวนาเกลียด น้ํา 
เหลืองไหลนาเกลียด เธอยอมนอมเขามาสูกายน้ีแหละวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปน      
ธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได ดังพรรณนามาฉะน้ี ภกิษยุอมพิจารณาเห็น        
กายในกายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี ้ภิกษุช่ือวาพจิารณาเห็นกายในกายอยู.        
     อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนภิกษุ พึงเห็นสรีระท่ีเขาทิ้งไวในปาชา อันฝูงกาจิกกนิ  
อยูบาง ฝูงแรงจิกกินอยูบาง ฝูงนกตะกรุมจกิกินอยูบาง หมูสุนัขกัดกินอยูบาง หมูสุนัขจิ้งจอก       
กัดกินอยูบาง หมูสัตวตางๆ กัดกินอยูบาง เธอยอมนอมเขามาสูกายน้ีแหละวา ถึงรางกายอันนี ้
เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได ดังพรรณนามาฉะนี้        
ภิกษยุอมพจิารณาเห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี้ ภกิษช่ืุอวา    
พิจารณาเห็นกายในกายอยู.        
     อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนภิกษุ พึงเห็นสรีระท่ีเขาทิ้งไวในปาชา เปนรางกระดกู  
ยังมีเนื้อและเลือด ยังมีเสนเอ็นผูกรัดอยู ฯลฯ เปนรางกระดูก เปอนเลือด แตปราศจากเนื้อ       
ยังมีเสนเอ็นผูกรัดอยู ฯลฯ เปนรางกระดกู ปราศจากเนื้อและเลือดแลว ยังมีเสนเอ็นผูกรัด 
อยู ฯลฯ เปนรางกระดกู ปราศจากเสนเอ็นผูกรัดแลว เร่ียรายไปในทิศนอยทิศใหญ คือกระดูก  
มือไปทางหนึง่ กระดูกเทาไปทางหนึ่ง กระดูกแขงไปทางหนึ่ง กระดูกขาไปทางหน่ึง กระดูก       
สะเอวไปทางหน่ึง กระดูกขอสันหลังไปทางหนึ่ง กระดกูซ่ีโครงไปทางหนึ่ง กระดูกหนาอกไป       
ทางหนึ่ง กระดูกแขนไปทางหน่ึง กระดูกไหลไปทางหน่ึง กระดูกคอไปทางหนึ่ง กระดูกคาง  
ไปทางหนึ่ง กระดูกฟนไปทางหนึ่ง กระโหลกศีรษะไปทางหนึ่ง เธอยอมนอมเขามาสูกายน้ีแหละ    
วา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนีไ้ปได     
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภกิษยุอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย แม        
อยางนี้ ภกิษุช่ือวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู.   
     อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนภิกษุ พึงเห็นสรีระท่ีเขาทิ้งไวในปาชา เปนกระดูก      
มีสีขาว เปรียบดวยสีสังข ... เปนกระดกู เปนกองเร่ียรายแลว เกาเกินปหนึ่งไปแลว ... เปน     
กระดูกผุละเอียดแลว เธอยอมนอมเขามาสูกายน้ีแหละวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยูอยางนี้เปน  
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ธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได ดังพรรณนามาฉะน้ี ภกิษยุอมพิจารณา    
เห็นกายในกายภายในบาง พจิารณาเหน็กายในกายภายนอกบาง พิจารณาเหน็กายในกายท้ังภายใน        
ท้ังภายนอกบาง พิจารณาเหน็ธรรมคือความเกิดข้ึนในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือม     
ในกายบาง พิจารณาเห็นธรรม คือ ท้ังความเกิดข้ึน ท้ังความเส่ือมในกายบาง ยอมอยู อนึ่ง   
สติของเธอต้ังม่ันอยูวา กายมีอยู ก็เพยีงสักวาความรู เพยีงสักวา อาศัยระลึกเทานั้น เธอเปน  
ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยาง 
นี้ ภิกษุช่ือวาพจิารณาเหน็กายในกายอยู.        
                       จบ นวสีวถิกาบรรพ 
                   จบ กายานุปสสนาสติปฏฐาน.    
                     เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน     
         [๑๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยูอยางไรเลา? ภิกษุใน       
ธรรมวินัยนี้ เม่ือเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนา เสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา เรา        
เสวยทุกขเวทนา เสวยอทกุขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา. หรือเสวยสุข 
เวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา  
เราเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส หรือเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนา 
มีอามิส หรือเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส หรือ 
เสวยอทุกขสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หรือเสวย      
อทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ดังพรรณนามาฉะนี้   
ภิกษยุอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบาง พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาภายนอกบาง     
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังภายในท้ังภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในเวทนา    
บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในเวทนาบาง พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกดิข้ึนท้ังความ 
เส่ือมในเวทนาบาง ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอต้ังม่ันอยูวา เวทนามีอยู ก็เพียงสักวาความรู      
เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหา และทิฏฐิไมอาศัยอยูแลวและไมถือม่ันอะไรๆ     
ในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษช่ืุอวาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู.     
                   จบ เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน.    
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                     จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน     
         [๑๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุพจิารณาเหน็จิตในจิตอยูอยางไรเลา? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้       
จิตมีราคะ ก็รูชัดวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูชัดวา จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูชัด        
วา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูชัดวา จิตปราศจากโทสะ หรือจิตมีโมหะ ก็รูชัดวา จิตมี     
โมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูชัดวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูชัดวา จิตหดหู หรือ   
จิตฟุงซาน ก็รูชัดวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูชัดวา จิตเปนมหรคต จิตไมเปนมหรคต       
ก็รูชัดวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ก็รูชัดวา จิตมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมี        
ธรรมอ่ืนยิ่งกวา ก็รูชัดวา จิตไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา จิตต้ังม่ัน ก็รูชัดวา จิตต้ังม่ัน หรือจิตไมตั้งม่ัน    
ก็รูชัดวา จิตไมตั้งม่ัน จิตหลุดพน ก็รูชัดวา จิตหลุดพน หรือจิตยังไมหลุดพน ก็รูชัดวา จิตยังไม 
หลุดพน ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพจิารณาเหน็จิตในจิตภายในบาง พิจารณาเหน็จิตในจิตภาย   
นอกบาง พิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในท้ังภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในจิต  
บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในจติบาง พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดขึน้ท้ังความเส่ือม     
ในจิตบาง ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอต้ังม่ันอยูวา จติมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัย       
ระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว แลวไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาพจิารณาเหน็จิตในจิตอยู.   
                   จบ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน.   
                     ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน.    
                 นีวรณบรรพ.     
         [๑๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยูอยางไรเลา? ภิกษใุนธรรม     
วินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ ๕ ภกิษพุิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ       
๕ อยางไรเลา? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เม่ือกามฉันทะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา กามฉันทะ        
มีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือกามฉันทะไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา กามฉันทะไมมีอยู   
ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง กามฉันทะท่ียังไมเกิด จะเกดิข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น        
ดวย กามฉันทะท่ีเกิดข้ึนแลวจะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย กามฉันทะท่ีละ      
ไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหนึ่ง เม่ือพยาบาท       
มีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาทมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือพยาบาทไมมีอยู ณ   
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ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาทไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง พยาบาทท่ียังไมเกดิ จะ    
เกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัด ประการนัน้ดวย พยาบาทท่ีเกิดข้ึนแลว จะละเสียไดดวย    
ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย พยาบาทท่ีละไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไปดวย     
ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหนึ่ง เม่ือถีนมิทธะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรู  
ชัดวา ถีนมิทธะมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือถีนมิทธะไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา      
ถีนมิทธะไมมีอยู ณ ภายในจติของเรา อนึ่ง ถีนมิทธะท่ียังไมเกิด จะเกิดข้ึนดวยประการใด   
ยอมรูชัดประการนั้นดวย ถีนมิทธะท่ีเกดิข้ึนแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนัน้   
ดวย ถีนมิทธะท่ีละไดแลว จะไมเกดิข้ึนตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยาง      
หนึ่ง เม่ืออุทธัจจกุกกุจจะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู ณ ภายในจิตของเรา        
หรือเม่ืออุทธัจจกุกกุจจะไมมีอยู ณ ภายในจติ ยอมรูชัดวา อุทธัจจกุกกุจจะไมมีอยู ณ ภายในจิต  
ของเรา อนึ่ง อุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกดิ จะเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนัน้ดวย       
อุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกิดข้ึนแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย 
อุทธัจจกุกกุจจะท่ีละไดแลวจะไมเกดิข้ึนตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยาง     
หนึ่ง เม่ือวิจิกจิฉามีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วิจิกจิฉามีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือ  
วิจิกจิฉาไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วจิิกิจฉาไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง วิจกิจิฉา 
ท่ียังไมเกดิ จะเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนัน้ดวย วจิิกจิฉาท่ีเกิดข้ึนแลว จะละ     
เสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนัน้ดวย วจิิกจิฉาท่ีละไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไปดวย       
ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษยุอมพจิารณาเห็นธรรมในธรรมภาย    
ในบาง พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังภายในท้ังภายนอกบาง     
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในธรรมบาง 
พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดขึ้นท้ังความเส่ือมในธรรมบาง ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอต้ังม่ัน     
อยูวา ธรรมมีอยู ก็เพยีงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและ     
ทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี้แล ภกิษุช่ือวา     
พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ ๕ อยู.        
                จบ นีวรณบรรพ     
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                  ขันธบรรพ      
         [๑๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรม คือ      
อุปาทานขันธ ๕ ภิกษุพิจารณาเหน็ธรรมในธรรม คืออุปาทานขันธ ๕ อยางไรเลา? ภกิษุในธรรม    
วินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้วา อยางนี้รูป อยางนี้ความเกดิข้ึนแหงรูป อยางนี้ความดับแหงรูป     
อยางนี้เวทนา อยางนี้ความเกิดข้ึนแหงเวทนา อยางนี้ความดับแหงเวทนา อยางนี้สัญญา      
อยางนี้ความเกิดข้ึนแหงสัญญา อยางนี้ความดับแหงสัญญา อยางนี้สังขาร อยางนี้ความ      
ความเกิดข้ึนแหงสังขาร อยางนี้ความดับแหงสังขาร อยางนี้วิญญาณ อยางนี้ความเกิดข้ึนแหง        
วิญญาณ อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ ดังพรรณนามาฉะน้ี ภกิษยุอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม        
ภายในบาง พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมท้ังภายในท้ังภายนอกบาง        
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในธรรมบาง 
พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดขึ้นท้ังความเล่ือมใสธรรมบาง ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอต้ังม่ัน     
อยูวา ธรรมมีอยู ก็เพยีงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิ        
ไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี้แล ภกิษุช่ือวา  
พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อุปาทานขันธ ๕ อยู.  
                จบ ขันธบรรพ.    
                 อายตนบรรพ.     
         [๑๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรม คือ      
อายตนะภายใน ๖ และภายนอก ๖ ภกิษพุจิารณาเหน็ธรรมในธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และ      
ภายนอก ๖ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมรูจักตา รูจักรูป และรูจักสังโยชนท่ีอาศัย      
ตาและรูปท้ัง ๒ นั้นเกิดข้ึน อนึ่ง สังโยชนท่ียังไมเกดิ จะเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัด       
ประการนั้นดวย สังโยชนท่ีเกิดข้ึนแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการ 
นั้นดวย สังโยชนท่ีจะไดแลวจะไมเกดิข้ึนตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนัน้ดวย    
ภิกษยุอมรูจักหู รูจักเสียง ... ยอมรูจักจมูก รูจักกล่ิน ... ยอมรูจักล้ิน รูจกัรส ... ยอมรูจักกาย รูจัก       
โผฏฐัพพะ ... ภิกษยุอมรูจักใจ รูจักธรรมารมณ และรูจกัสังโยชนท่ีอาศัยใจและธรรมารมณท้ัง ๒    
นั้นเกดิข้ึน อนึง่ สังโยชนท่ียงัไมเกิด จะเกดิข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนัน้ดวย        
สังโยชนท่ีเกิดข้ึนแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนัน้ดวย สังโยชนท่ีละได       
แลว จะไมเกิดข้ึนตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษยุอม 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเหน็ธรรม  
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ในธรรมท้ังภายในท้ังภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรมบาง พิจารณาเหน็      
ธรรมคือความเส่ือมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดขึน้ท้ังความเส่ือมในธรรมบาง  
ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอต้ังม่ันอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพยีงสักวาความรู เพยีงสักวาอาศัยระลึก   
เทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดกูรภิกษุ  
ท้ังหลาย แมอยางนี้ ภิกษุช่ือวาพิจารณาเหน็ธรรม คืออายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก       
๖ อยู. 
                       จบ อายตนบรรพ.    
                โพชฌงคบรรพ.     
         [๑๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษพุิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ โพชฌงค ๗        
พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ โพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เม่ือสติสัมโพชฌงค 
มีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา สติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือสติ       
สัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา สติสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา    
อนึ่ง สติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิดจะเกดิข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย 
สติสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลว จะเจริญบริบูรณดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยาง      
หนึ่ง เม่ือธัมมวิจยสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ... อีกอยางหนึ่ง เม่ือวริิยสัมโพชฌงคมีอยู ณ   
ภายในจิต ... อีกอยางหนึ่ง เม่ือปติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ... อีกอยางหนึ่ง เม่ือปสสัทธิ 
สัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจติ ... อีกอยางหนึ่ง เม่ือสมาธิสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจติ ... อีก     
อยางหนึ่ง เม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู ณ      
ภายในจิตของเรา หรือเม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุเบกขา     
สัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา. อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ จะเกดิข้ึน   
ดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อุเบกขาสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึน้แลว จะเจริญบริบูรณ  
ดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ดังพรรณนามาฉะนี้. ภกิษยุอมพิจารณาเหน็ธรรมใน      
ธรรมภายในบาง พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายใน    
ท้ังภายนอกบาง พิจารณาเหน็ธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรมบาง พิจารณาเหน็ธรรมคือความ   
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เส่ือมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดขึน้ความเส่ือมในธรรมบาง ยอมอยู อนึ่ง  
สติของเธอต้ังม่ันอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพยีงสักวา ความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปน 
ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยาง 
นี้ ภิกษุช่ือวาพจิารณาเหน็เปนธรรมในธรรม คือโพชฌงค ๗. 
                      จบ โพชฌงคบรรพ.    
                  สัจจบรรพ      
         [๑๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษพุิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ อริยสัจ ๔        
ภิกษพุิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อริยสัจ ๔ อยางไรเลา? ภิกษใุนพระศาสนานี้ ยอมรูชัด     
ตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ดังพรรณนามา        
ฉะนี้. ภกิษยุอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอกบาง  
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายในท้ังภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรม       
บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในธรรมบาง พิจารณาเหน็ธรรมคือท้ังความเกิดข้ึนท้ังความ  
เส่ือมในธรรมบาง ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอต้ังม่ันอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพยีงสักวาความรู เพียงสัก       
วาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฎฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมอยางนี ้ภิกษุช่ือวาพจิารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ ๔ อยู.       
                       จบ ภาณวาร ท่ี ๑  
                  ทุกขอริยสัจ   
         [๑๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน แมชาติก็เปนทุกข แมชราก็เปนทุกข  
แมมรณะก็เปนทุกข แมโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ก็เปนทุกข ความประจวบ  
กับส่ิงไมเปนท่ีรัก ก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากส่ิงท่ีรัก ก็เปนทุกข ปรารถนาส่ิงใดไมได      
แมอันนั้น ก็เปนทุกข โดยยออุปาทานขันธท้ัง ๕ เปนทุกข.      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ชาติเปนไฉน? ความเกิด ความบังเกิด ความหย่ังลง เกิด     
เกิดจําเพาะ ความปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะครบ ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ      
อันนี้เรียกวา ชาติ ก็ชราเปนไฉน? ความแก ภาวะของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังยน 
ความเส่ือมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันนี้  
เรียกวา ชรา กม็รณะเปนไฉน? ความเคล่ือน ภาวะของความเคล่ือน ความแตกทําลาย ความ    
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หายไป มฤตยู ความตาย ความทํากาละ ความทําลายแหงขันธ ความทอดทิ้งซากศพไว   
ความขาดแหงชีวิตินทรีย ในหมูสัตวนัน้ๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันนี้เรียกวา มรณะ 
ก็โสกะเปนไฉน? ความแหงใจ กิริยาท่ีแหงใจ ภาวะของบุคคลผูแหงใจ ความผาก ณ ภายใน 
ความแหงผาก ณ ภายใน ของบุคคลผูประกอบดวยความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผูถูกธรรม คือ     
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว อันนีเ้รียกวา โสกะ กป็ริเทวะเปนไฉน? ความครํ่าครวญ      
ความรํ่าไร รําพัน กิริยาท่ีครํ่าครวญ กิริยาท่ีรํ่าไรรําพัน ภาวะของบุคคลผูครํ่าครวญ ภาวะของ   
บุคคลผูรํ่าไรรําพัน ของบุคคลผูประกอบดวยความพิบัตอิยางใดอยางหน่ึง ผูถูกธรรมคือทุกข  
อยางใดอยางหน่ึงกระทบแลว อันนี้เรียกวา ปริเทวะ ก็ทุกขเปนไฉน? ความลําบากทางกาย       
ความไมสําราญทางกาย ความเสวยอารมณอันไมดีท่ีเปนทุกข ซ่ึงเกิดแตกายสัมผัส อันนี้เรียกวา       
ทุกข ก็โทมนัสเปนไฉน? ความทุกขทางจติ ความไมสําราญทางจิต ความเสวยอารมณอันไมดี        
ท่ีเปนทุกข ซ่ึงเกิดแตมโนสัมผัส อันนี้เรียกวา  โทมนัส กอุ็ปายาสเปนไฉน? ความแคน     
ความคับแคน ภาวะของบุคคลผูแคน ภาวะของบุคคลผูคับแคน ของบุคคลผูประกอบดวยความ        
พิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผูถูกธรรม คือทุกขอยางใดอยางหน่ึงกระทบแลว อันนี้เรียกวา อุปายาส    
ก็ความประจวบกับส่ิงไมเปนท่ีรัก ก็เปนทุกข เปนไฉน? ความประสบ ความพร่ังพรอม ความรวม 
ความระคน ดวยรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ 
หรือดวยบุคคลผูปรารถนาส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ปรารถนาส่ิงท่ีไมเกื้อกูล ปรารถนาความไมผาสุก     
ปรารถนาความไมเกษมจากโยคะ ซ่ึงมีแกผูนั้น อันนี้เรียกวา ความประจวบกับส่ิงไมเปนท่ีรัก        
ก็เปนทุกข ก็ความพลัดพรากจากส่ิงท่ีรัก ก็เปนทุกข เปนไฉน? ความไมประสบ ความไม       
พร่ังพรอม ความไมรวม ความไมระคน ดวยรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันนาปรารถนา        
นาใคร นาพอใจ หรือดวยบุคคลผูปรารถนาประโยชน ปรารถนาส่ิงท่ีเกื้อกูล ปรารถนาความ      
ผาสุก ปรารถนาความเกษมจากโยคะ ซ่ึงมีแกผูนั้น คือ มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย พีห่ญิง     
นองหญิง มิตร อํามาตย หรือญาติสาโลหิต อันนี้เรียกวา ความพลัดพรากจากส่ิงเปนท่ีรัก      
ก็เปนทุกข ก็ปรารถนาส่ิงใด ไมได แมอันนัน้ ก็เปนทุกข เปนไฉน? ความปรารถนา ยอมบังเกิด      
แกสัตวผูมีความเกิดเปนธรรมดา อยางนีว้า โอหนอ ขอเราไมพึงมีความเกิดเปนธรรมดา ขอความ   
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เกิดอยามีมาถึงเราเลย ขอนั้น สัตวไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ช่ือวาปรารถนาส่ิงใด      
ไมได แมอันนัน้ ก็เปนทุกข ความปรารถนา ยอมบังเกิดแกสัตวผูมีความแกเปนธรรมดา     
ความปรารถนา ยอมบังเกิดแกสัตวผูมีความเจ็บเปนธรรมดา ... ความปรารถนา ยอมบังเกิดแกสัตว      
ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เปนธรรมดา อยางนี้วา โอหนอ ขอเราไมพงึ 
มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสเปนธรรมดา ขอโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส       
อุปายาส อยามีมาถึงเราเลย ขอนั้น สัตวไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ช่ือวา       
ปรารถนาส่ิงใด ไมได แมอันนั้น กเ็ปนทุกข ก็โดยยอ อุปาทานขันธท้ัง ๕ เปนทุกข       
เปนไฉน? อุปาทานขันธท้ัง ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเหลานี้เรียกวา โดยยอ    
อุปาทานขันธท้ัง ๕ เปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันนีเ้รียก ทุกขอริยสัจ. 
                 สมุทัยอริยสัจ  
         [๑๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทุกขสมทัุยอริยสัจ เปนไฉน? ตัณหานี้ใด อันใหเกดิใน       
ภพใหม ประกอบดวยนันทิราคะ เพลิดเพลินยิ่งนกัในอารมณนั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา  
วิภวตัณหา ก็ตณัหานัน้ เม่ือจะเกิด ยอมเกิดในท่ีไหน เม่ือจะตั้งอยู ยอมต้ังอยูท่ีไหน? ท่ีใด    
เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตณัหานัน้ เม่ือจะเกิด ยอมเกิดในท่ีนั้น เม่ือจะต้ังอยู ยอมต้ัง    
อยูในท่ีนั้น อะไร เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจในโลก? ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ     
ในโลก ตัณหา เม่ือจะเกิด ยอมเกิดท่ีนัน้ เม่ือจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูท่ีนั้น รูป เสียง กล่ิน รส  
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด ยอมเกิดท่ีนี้ เม่ือจะ 
ตั้งอยู ยอมต้ังอยูท่ีนี้ จกัขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวญิญาณ  กายวญิญาณ มโน 
วิญญาณ เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด ยอมเกิดท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูท่ีนี ้
จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ   
ในโลก ตัณหา เม่ือจะเกิด ยอมเกิดท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูท่ีนี้ จกัขุสัมผัสสชาเวทนา   
โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัสผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา       
มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตัณหา เม่ือจะเกิด ยอมเกิดท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยู   
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ยอมต้ังอยูท่ีนี้ รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา  
เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตณัหา เม่ือจะเกดิ ยอมเกดิท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูท่ีนี ้
รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญ       
เจตนา เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตัณหา เม่ือจะเกดิ ยอมเกิดท่ีนี้ เม่ือจะตั้งอยู ยอมต้ัง    
อยูท่ีนี้ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา เปนท่ีรัก       
ท่ีเจริญใจ ในโลก ตัณหา เม่ือจะเกดิ ยอมเกิดท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูท่ีนี้ รูปวิตก    
สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตณัหา 
เม่ือจะเกิด ยอมเกิดท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูท่ีนี้ รูปวจิาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร      
โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด ยอมเกิดท่ีนี้      
เม่ือจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูท่ีนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขสมุทัยอริยสัจ.  
                 นิโรธอริยสัจ   
         [๑๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัจ เปนไฉน? ความดับดวยสามารถความ  
สํารอกโดยไมเหลือ ความสละ ความสละคืน ความปลอยวาง ความไมมีอาลัย ในตัณหานั้น     
ก็ตัณหานั้น เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีไหน เม่ือจะดับ ยอมดับในท่ีไหน? ท่ีใดเปน  
ท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตณัหานั้น เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีนั้น เม่ือจะดับ ยอม 
ดับไดท่ีนัน้ กอ็ะไรเปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เปนท่ีรัก       
ท่ีเจริญใจในโลก ตัณหาเม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดท่ีนี้ เม่ือจะดับ ยอมดับท่ีนี้ รูป เสียง      
กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตัณหา เม่ือบุคคลจะละ    
ยอมละเสียไดท่ีนี้ เม่ือจะดับ ยอมดับท่ีนี้ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา     
วิญญาณ กายวญิญาณ มโนวญิญาณ เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตัณหา เม่ือบุคคลจะละ    
ยอมละเสียไดท่ีนี้ เม่ือจะดับ ยอมดับท่ีนี้ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส        
กายสัมผัส มโนสัมผัส เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียได      
ท่ีนี้ เม่ือจะดับ ยอมดับท่ีนี้ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชา     
เวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนท่ีรัก       
ท่ีเจริญใจ ในโลก ตัณหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดท่ีนี้ เม่ือจะดับ ยอมดับท่ีนี้      
รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา เปนท่ีรัก   
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ท่ีเจริญใจ ในโลก ตัณหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดท่ีนี้ เม่ือจะดับ ยอมดับท่ีนี้      
รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญ       
เจตนา เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตัณหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดท่ีนี้ เม่ือจะดับ  
ยอมดับท่ีนี้ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา       
เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดท่ีนี้ เม่ือจะดับ ยอมดบั 
ท่ีนี้ รูปวิตก สัททวิตก คันธวติก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ      
ในโลก ตัณหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดท่ีนี้ เม่ือจะดับ ยอมดับท่ีนี้ รูปวิจาร สัททวิจาร      
คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวจิาร เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจ ในโลก ตัณหา เม่ือ        
บุคคลจะละ ยอมละเสียไดท่ีนี้ เม่ือจะดับ ยอมดับท่ีนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันนี้เรียกวา 
ทุกขนิโรธอริยสัจ.       
                   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
         [๑๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เปนไฉน? อริยมรรค   
ประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ   
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ก็สัมมาทิฏฐิเปนไฉน ความรูในทุกข  
ความรูในเหตุใหทุกขเกิด ความรูในความดับทุกข ความรูในขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข อันนี้    
เรียกวา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในความไม       
พยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน อันนี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาเปนไฉน?        
การงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการพดูสอเสียด งดเวนจากการพดูคําหยาบ งดเวนจากการ       
พูดเพอเจอ อันนี้เรียกวา สัมมาวาจา สัมมากมัมันตะเปนไฉน? การงดเวนจากการลางผลาญชีวิต 
งดเวนจากการถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดให งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม อันนีเ้รียกวา สัมมา       
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ละการเล้ียงชีพท่ีผิด สําเร็จการ     
เล้ียงชีพดวยการเล้ียงชีพท่ีชอบ อันนี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะเปนไฉน? ภกิษุใน  
ธรรมวินัยนี้ ใหเกิดฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อมิให      
อกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดบังเกิดข้ึน เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกิดขึ้นแลว เพื่อให     
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กุศลธรรมท่ียังไมเกิดบังเกิดข้ึน เพื่อความตั้งอยู ไมเลือนหาย เจริญยิ่ง ไพบูลย มีข้ึน เต็มเปยม      
แหงกุศลธรรมท่ีบังเกิดขึ้นแลว อันนี้เรียกวา สัมมาวายามะ สัมมาสติเปนไฉน ภกิษุในธรรม   
วินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส     
ในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรม        
ในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได อันนี้        
เรียกวา สัมมาสติ สัมมาสมาธิเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม    
บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวกอยู เธอบรรลุทุติยฌาน มีความผองใส   
แหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวจิารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวจิาร มีปติและสุข  
อันเกิดแตสมาธิอยู เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปตส้ิินไป    
บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข     
เธอบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ 
ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู อันนี้เรียกวา สัมมาสมาธิ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันนี้     
เรียกวา ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.  
         [๑๕๐] ดงัพรรณนามาฉะนี้ ภกิษยุอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง พิจารณา     
เห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกดิข้ึนในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรม       
คือความเส่ือมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรม คือท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในธรรมบาง     
ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอ ตั้งม่ันอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพยีงสักวาความรู เพยีงสักวาอาศัย       
ระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภกิษุ     
ท้ังหลาย แมอยางนี้ ภิกษุช่ือวาพิจารณาเหน็ธรรมในธรรม คือ อริยสัจ ๔ อยู       
                 จบ สัจจบรรพ    
                    จบ ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน   
                    ผลแหงการเจริญสติปฏฐาน     
         [๑๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ผูใดผูหนึง่ พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ ตลอด ๗ ป 
เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อยางใดอยางหน่ึง คือ พระอรหตัตผลในปจจบัุน หรือเม่ือยงัมี        
ขันธบัญจกเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๗ ป ยกไว ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้      
อยางนี้ ตลอด ๖ ป ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ป ... ๑ ป ยกไว. ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติ    
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ปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ  
พระอรหัตตผลในปจจุบัน หรือเม่ือขันธบัญจกมีเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๗ เดือน ยกไว        
ผูใดผูหนึ่ง  พงึเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ ตลอด ๖ เดอืน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน    
๒ เดือน  ๑ เดอืน กึ่งเดือน ... กึ่งเดือนยกไว ผูใดผูหนึ่ง พงึเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้    
ตลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อยางใดอยางหน่ึง คือพระอรหตัตผลในปจจบัุน หรือ        
เม่ือขันธปญจกยังเหลืออยู เปนพระอนาคามี.      
                   คํานิคม       
         [๑๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย หนทางนี้ เปนท่ีไปอันเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว   
เพื่อลวงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดบัสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมท่ีถูกตอง   
เพื่อทําพระนพิพานใหแจง หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ ฉะนีแ้ล คําท่ีเรากลาวดัง       
พรรณนามาฉะนี้ เราอาศัยเอกายนมรรคนีก้ลาวแลว.  
     พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนีแ้ลว ภกิษุเหลานัน้ยินดี  ช่ืนชม ภาษิต ของพระผูมี        
พระภาค แลวแล. 
                     จบ สติปฏฐานสูตรท่ี ๑๐     
                     จบ มูลปริยายวรรคท่ี ๑      
     ประมวลพระสูตรแหงวรรคนี้ มีดังนี้. 
     วรรคอันประเสริฐประดบัดวยมูลปริยายสูตร สัพพาสวสังวรสูตร ธัมมทายาทสูตร      
ภยเภรวสูตร อนังคณสูตร อากังเขยยสูตร วตัถูปมสูตร  สัลเลขสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร และ  
สติปฏฐานสูตร จบ บริบูรณแลว.  
                     ____________________________   
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                ๒. สีหนาทวรรค   
                       ๑. จูฬสีหนาทสูตร 
                  วาดวยเหตแุหงการบันลือสีหนาท        
         [๑๕๓] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก        
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายแลว ภกิษุ     
เหลานั้นไดทูลรับสนองพระพุทธพจนแลว.  
                สมณะ ๔ จําพวก    
         [๑๕๔]  พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะมีในพระ       
ศาสนาน้ีเทานัน้ สมณะท่ีสองมีในพระศาสนานี้ สมณะท่ีสามมีในพระศาสนาน้ี สมณะท่ีส่ีมีใน    
พระศาสนานี้ ลัทธิของศาสดาอ่ืนวางเปลาจากพระสมณะผูรูท่ัวถึง ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ  
จงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางนี้ ดวยประการฉะน้ีทีเดียว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะ   
มีไดแล ท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียในโลกน้ี พึงกลาวอยางนีว้า อะไรเปนความม่ันใจของ    
พวกทาน อะไรเปนกําลังของพวกทาน พวกทานพิจารณาเห็นในตนดวยประการไร จงึกลาว     
อยางนี้วา สมณะมีในพระศาสนาน้ีเทานั้น สมณะท่ีสองมีในพระศาสนานี้ สมณะท่ีสามมีใน        
พระศาสนานี้  สมณะท่ีส่ีมีในพระศาสนานี้ ลัทธิของศาสดาอ่ืนวางเปลาจากพระสมณะผูรูท่ัวถึง        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอพึงกลาวตอบอยางนี้วา      
ทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการ อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู  ผูเห็น เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจา ตรัสแลว มีอยู ท่ีพวกเราเห็นธรรมเหลานี้ในตน จึงกลาวอยางนีว้า สมณะมี       
ในพระศาสนาน้ีเทานั้น  สมณะที่สองมีในพระศาสนานี้ สมณะท่ีสามมีในพระศาสนาน้ี สมณะท่ีส่ี   
มีในพระศาสนานี้ ลัทธิของศาสดาอ่ืนวางเปลาจากพระสมณะผูรูท่ัวถึง ธรรม ๔ อยางเปนไฉน?  
๔ อยาง คือ ความเลื่อมใสในพระศาสดาของพวกเรา มีอยู ความเล่ือมใสในพระธรรมมีอยู  
ความกระทําใหบริบูรณในศีล มีอยู ท้ังคฤหัสถและบรรพชิต ผูประพฤติธรรมรวมกัน เปนท่ี     
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นารัก นาพอใจ มีอยู ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรม  ๔ ประการเหลานี้แล อันพระผูมีพระภาค      
พระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสแลว ท่ีพวกเราเล็งเห็นธรรม 
เหลานี้ในตน จึงกลาวอยางนี้ สมณะมีในพระศาสนานี้เทานั้น สมณะท่ีสองมีในพระศาสนานี้     
สมณะท่ีสามมีในพระศาสนาน้ี สมณะท่ีส่ีมีในพระศาสนาน้ี ลัทธิของศาสดาอ่ืนวางเปลาจาก       
พระสมณะผูรูท่ัวถึง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล ท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย        
พึงกลาวอยางนี้วา ผูมีอายุ ผูใดเปนศาสดาของพวกเรา ความเลื่อมใสในศาสดาแมของพวกเรา   
ก็มีอยู คําสอนใดเปนธรรมของพวกเรา ความเล่ือมใสในธรรมแมของพวกเรา ก็มีอยู ธรรม  
เหลาใดเปนศีลของพวกเรา แมพวกเรากก็ระทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย ท้ังคฤหัสถและบรรพชิต  
ผูประพฤติธรรมรวมกัน แมของพวกเรา กเ็ปนท่ีนารัก นาพอใจ ผูมีอาย ุในขอเหลานี้      
อะไรเปนขอท่ีแปลกกัน อะไรเปนขอประสงค อะไรเปนขอท่ีกระทําใหตางกัน ในระหวางของ     
ทานและของเราดังนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ผูมีวาทะอยางนี้ อันพวกเธอ       
พึงกลาวตอบอยางนี้วา ผูมีอายุ ความสําเร็จมีอยางเดยีว หรือมีมากอยาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย        
พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย เม่ือจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนี้วา ความสําเร็จมี 
อยางเดยีวเทานั้น ไมมีมากอยาง พวกเธอพงึกลาวอยางนีว้า ผูมีอายุ  ก็ความสําเร็จนั้นเปนของ   
ผูมีราคะ หรือของผูปราศจากราคะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย เม่ือจะ       
พยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนีว้า ความสําเร็จนัน้เปนของผูปราศจากราคะ มิใชของผูมี   
ราคะ พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ความสําเร็จนั้น เปนของผูมีโทสะ หรือของผูปราศจากโทสะ    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย เม่ือจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนีว้า    
ความสําเร็จนัน้เปนของผูปราศจากโทสะ มิใชของผูมีโทสะ พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ความ    
สําเร็จนั้นเปนของผูมีโมหะ หรือของผูปราศจากโมหะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวกปริพาชกอัญญ      
เดียรถีย เม่ือจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนีว้า ความสําเร็จนัน้เปนของผูปราศจากโมหะ       
มิใชของผูมีโมหะ พวกเธอพึงกลาวอยางนีว้า ความสําเร็จนั้นเปนของผูมีตัณหา หรือของผู  
ปราศจากตัณหา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย เม่ือจะพยากรณโดยชอบ     
พึงพยากรณอยางนีว้า ความสําเร็จนั้นเปนของผูปราศจากตัณหา มิใชของผูมีตัณหา พวกเธอ    
พึงกลาวอยางนี้วา ความสําเร็จนั้นเปนของผูมีอุปาทาน หรือของผูไมมีอุปาทาน ดูกรภกิษุ  
ท้ังหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย เม่ือจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนีว้า ความ        
สําเร็จนั้นเปนของผูไมมีอุปาทาน  มิใชของผูมีอุปาทาน พวกเธอพึงกลาวอยางนีว้า ความสําเร็จนั้น  
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เปนของผูรูแจง หรือของผูไมรูแจง. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย เม่ือจะ       
พยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนีว้า ความสําเร็จนัน้เปนของผูรูแจง มิใชของผูไมรูแจง       
พวกเธอพึงกลาวอยางนีว้า ความสําเร็จนั้นเปนของผูยินดยีินราย หรือของผูไมยินดยีนิราย. ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ปริพาชกอัญญเดียรถีย เม่ือจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนีว้า ความ     
สําเร็จนั้นเปนของผูไมยินดยีนิราย มิใชของผูยินดียนิราย. พวกเธอพึงกลาวอยางนีว้า ความสําเร็จ       
นั้นเปนของผูยินดใีนความเนิ่นชา มีความเนิ่นชาเปนท่ีมายินดี หรือของผูยินดีในความไมเนิ่นชา 
มีความไมเนิน่ชาเปนท่ีมายินดี ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พวกปรพิาชกอัญญเดยีรถีย  เม่ือจะพยากรณ      
โดยชอบ พึงพยากรณอยางนีว้า ความสําเร็จนั้นเปนของผูยินดีในความไมเนิ่นชา มีความไมเนิน่ชา   
เปนท่ีมายินดี มิใชของผูยินดใีนความเนิ่นชา มีความเนิ่นชาเปนท่ีมายินด.ี     
                   ทิฏฐิ ๒      
         [๑๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทิฏฐิ ๒ อยางเหลานี้ คือภวทิฏฐิ และวภิวทิฏฐิ ดกูรภกิษุ    
ท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูแอบอิงภวทิฏฐิเขาถึงภวทิฏฐิ หยั่งลงสู       
ภวทิฏฐิสมณะหรือพราหมณเหลานั้น ช่ือวาเปนผูยินรายตอวิภวทิฏฐิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือ    
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูแอบอิงวภิวทิฏฐิ เขาถึงวิภวทิฏฐิ หยั่งลงสูวิภวทิฏฐิ สมณะ      
หรือพราหมณเหลานั้น ช่ือวาเปนผูยินรายตอภวทิฏฐิ ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ  
เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูท่ัวถึงความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และการถายถอนแหงทิฏฐิ ๒    
อยางเหลานี้ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยังมีราคะ ยังมีโทสะ ยังมีโมหะ     
ยังมีตัณหา ยังมีอุปาทาน ไมใชผูรูแจง ยังยนิดีและยินราย เปนผูยินดีในความเน่ินชา มีความ   
เนิ่นชาเปนท่ีมายินดี พวกเขายอมไมหลุดพนจากชาติ ชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไร ทุกขกาย  
ทุกขใจ และความคับแคนท้ังหลาย เรากลาววา ยอมไมหลุดพนจากทุกข สมณะหรือพราหมณ       
เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูท่ัวถึงความเกิด ความดับคุณ โทษ และการถายถอนแหงทิฏฐิ ๒ อยาง  
เหลานี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ เปนผูปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ        
ปราศจากโมหะ ปราศจากตัณหา ปราศจากอุปาทาน เปนผูรูแจง เปนผูไมยินดแีละยนิราย มีความ 
ยินดใีนความไมเนิ่นชา มีความไมเนิ่นชาเปนท่ีมายินดี พวกเขา ยอมหลุดพนจากชาติ ชรา    
มรณะ ความโศก ความรํ่าไร ทุกขกาย ทุกขใจ และความคับแคนท้ังหลาย เรากลาววา      
ยอมหลุดพนไปจากทุกข.   
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                  อุปาทาน ๔     
         [๑๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุปาทาน ๔ อยางเหลานี.้ ๔ อยางเปนไฉน? คือ กามุปาทาน     
ทิฏุปาทาน สีลัพพัตตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง        
ปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง แตพวกเขายอมไมบัญญัติ ความรอบรูอุปาทานทุกอยาง   
โดยชอบ คือ ยอมบัญญัติความรอบรูกามุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน ไมบัญญัติ     
ความรอบรูสีลัพพัตตุปาทาน  ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร?     
เพราะสมณพราหมณเหลานัน้ไมรูท่ัวถึงฐานะ ๓ ประการเหลานี้ ตามความเปนจริง เพราะฉะน้ัน  
พวกเขา จึงปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง แตพวกเขา ไมบัญญัติความรอบรูอุปาทาน     
ทุกอยางโดยชอบ คือยอมบัญญัติความรอบรูกามุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน ไมบัญญัติ      
ความรอบรูสีลัพพัตตุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย มีสมณ  
พราหมณพวกหนึ่ง ปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง แตพวกเขา ไมบัญญัติความรอบรู     
อุปาทานทุกอยางโดยชอบ คือยอมบัญญัติความรอบรูกามุปาทาน บัญญัติความรอบรูทิฏฐปาทาน      
ไมบัญญัติความรอบรูสีลัพพัตตุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน ขอนั้นเพราะเหตุ  
อะไร? เพราะสมณพราหมณเหลานัน้ ไมรูท่ัวถึงฐานะ ๒ ประการเหลานี้ ตามความเปนจริง       
เพราะฉะนั้น พวกเขาจึงปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง แตพวกเขา ไมบัญญัติความรอบรู 
อุปาทานทุกอยางโดยชอบ คือ ยอมบัญญัติความรอบรูกามุปาทาน บัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน    
บัญญัติความรอบรูสีลัพพัตตุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย    
มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง แตพวกเขา ไมบัญญัติความ       
รอบรูอุปาทานทุกอยางโดยชอบ คือยอมบัญญัติความรอบรูกามุปาทาน บัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน       
บัญญัติความรอบรูสีลัพพัตตุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน  ขอนั้นเพราะเหตุอะไร?       
เพราะสมณพราหมณเหลานัน้ ไมรูท่ัวถึงฐานะอยางหน่ึงนี้ตามความเปนจริง เพราะฉะน้ัน พวกเขา       
จึงปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง แตพวกเขา ไมบัญญัติความรอบรูอุปาทานทุกอยาง    
โดยชอบ คือยอมบัญญัติความรอบรูกามุปาทาน บัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน บัญญัติความรอบรู  
สีลัพพัตตุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเล่ือมใสใน     
ศาสดาใด ความเล่ือมใสนั้น เราไมกลาววา ไปแลวโดยชอบ ความเล่ือมใสในธรรมใด ความ 
เล่ือมใสนั้น เราไมกลาววา ไปแลวโดยชอบ ความกระทําใหบริบูรณในศีลใด ขอนั้น เราไม    
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กลาววา ไปแลวโดยชอบ ความเปนท่ีรักและนาพอใจในหมูสหธรรมิกใด ขอนั้น เราไมกลาววา   
ไปแลวโดยชอบ ในธรรมวินยัเหน็ปานนีแ้ล ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะ      
ขอนั้น เปนความเล่ือมใสในธรรมวินัยท่ีศาสดากลาวช่ัวแลว ประกาศช่ัวแลว มิใชสภาพนําออก  
จากทุกข ไมเปนไปเพื่อความสงบ มิใชอันผูรูเองโดยชอบประกาศไว.        
         [๑๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้นแล เปนผูมีวาทะวา  
รอบรูอุปาทานทุกอยาง ปฏิญาณอยู ยอมบัญญัติความรอบรูอุปาทานทุกอยางโดยชอบ คือ ยอม    
บัญญัติความรอบรูกามุปาทาน  ยอมบัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน ยอมบัญญัติความรูสีลัพพัตตุ       
ปาทาน ยอมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความเล่ือมใสในศาสดาใด       
ความเล่ือมใสนั้น เรากลาววา ไปแลวโดยชอบ ความเล่ือมใสในธรรมใด ความเล่ือมใสนั้น เรา     
กลาววา ไปแลวโดยชอบ ความกระทําใหบริบูรณในศีลใด ขอนั้น เรากลาววา ไปแลวโดยชอบ      
ความเปนท่ีรักและนาพอใจในหมูสหธรรมิกใด ขอนัน้ เรากลาววา ไปแลวโดยชอบ ในพระ        
ธรรมวินัยเหน็ปานนี้แล ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะขอนั้น เปนความเล่ือมใส    
ในธรรมวินยัอันศาสดากลาวดีแลว ประกาศดีแลว เปนสภาพนําออกจากทุกข เปนไปเพื่อความ       
สงบอันทานผูรูเองโดยชอบประกาศแลว.    
                     เหตุเกิดอุปาทานเปนตน     
         [๑๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง อุปาทาน ๔ เหลานี ้มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุ  
เกิด  มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกดิ? อุปาทาน ๔ เหลานี้ มีตณัหาเปนตนเหตุ 
มีตัณหาเปนเหตุเกิด มีตณัหาเปนกําเนดิ มีตณัหาเปนแดนเกิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ตัณหานี้เลา        
มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุ เกิดมีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด? ตัณหามีเวทนา   
เปนตนเหตุ มีเวทนาเปนเหตุเกิด มีเวทนาเปนกําเนดิ มีเวทนาเปนแดนเกนิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
เวทนานี้เลา มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด?   
เวทนามีผัสสะเปนตนเหตุ มีผัสสะเปนเหตุเกิด มีผัสสะเปนกําเนดิ มีผัสสะเปนแดนเกดิ        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผัสสะนี้เลา มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนกําเนิด    
มีอะไรเปนแดนเกิด? ผัสสะมีสฬายตนะเปนตนเหตุ มีสฬายตนะเปนเหตุเกิด มีสฬายตนะ    
เปนกําเนิด มีสฬายตนะเปนแดนเกดิ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สฬายตนะนี้เลา  มีอะไรเปนตนเหตุ     
มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกิด? ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  สฬายตนะ       
มีนามรูปเปนตนเหตุ  มีนามรูปเปนเหตุเกดิ มีนามรูปเปนกําเนดิ มีนามรูปเปนแดนเกิด ดูกรภิกษุ       
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ท้ังหลาย นามรูปนี้เลา มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปน        
แดนเกิด? นามรูปมีวิญญาณเปนตนเหตุ มีวญิญาณเปนเหตุเกิด มีวิญญาณเปนกําเนิด มีวิญญาณ    
เปนแดนเกดิ ดูกรภกิษุท้ังหลาย วิญญาณนี้เลา มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไรเปนเหตุเกดิ มีอะไร 
เปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด? วิญญาณมีสังขารเปนตนเหตุ มีสังขารเปนเหตุเกิด มีสังขาร   
เปนกําเนิด มีสังขารเปนแดนเกิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขารนี้เลา มีอะไรเปนตนเหตุ มีอะไร 
เปนเหตุเกิด มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกิด? สังขารมีอวิชชาเปนตนเหตุ มีอวชิชา     
เปนเหตุเกิด มีอวิชชาเปนกําเนิด มีอวิชชาเปนแดนเกิด ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือใดแล ภิกษ ุ
ละอวิชชาไดแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว เม่ือนั้น ภิกษนุั้น เพราะสํารอกอวิชชาเสียไดเพราะวิชชา 
บังเกิดข้ึน ยอมไมถือม่ันกามุปาทาน ยอมไมถือม่ันทิฏุปาทาน ยอมไมถือม่ันสีลัพพัตตุปาทาน      
ยอมไมถือม่ันอัตตวาทุปาทาน เม่ือไมถือม่ัน ยอมไมสะดุง เม่ือไมสะดุง ยอมปรินิพพานเฉพาะตน   
นั่นเทียว เธอยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อ 
ความเปนอยางนี้ มิไดมี  ดังนี้.       
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจช่ืนชม ยินดภีาษิตของ    
พระผูมีพระภาค แลวแล. 
                     จบ จูฬสีหนาทสูตร ท่ี ๑     
                      ____________________________    
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                       ๒. มหาสีหนาทสูตร 
                  วาดวยเหตแุหงการบันลือสีหนาท        
                     เร่ืองสุนักขัตตลิจฉวีบุตร  
         [๑๕๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ราวปาดานตะวนัตกนอกพระนครเขตพระนคร  
เวสาลี. ก็โดยสมัยนั้นแล สุนักขัตตลิจฉวบุีตร เปนผูหลีกไปแลวจากธรรมวินัยนีไ้มนาน      
สุนักขัตตลิจฉวีบุตรนั้น ไดกลาววาจาในบริษัท ณ เมืองเวสาลีอยางนี้วา ธรรมอันยิ่งของมนุษย      
ท่ีเปนญาณทัสสนะอันวเิศษพอแกความเปนอริยะ  ของพระสมณโคดมไมมี พระสมณโคดมทรง   
แสดงธรรมท่ีประมวลดวยความตรึก ท่ีไตรตรองดวยการคนคิด แจมแจงไดเอง แตธรรมท่ีพระองค        
ทรงแสดงเพ่ือประโยชนใด ธรรมนั้นยอมดิ่งไปเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบแหงบุคคลผูทําตาม.     
         [๑๖๐] คร้ังนั้นแลเวลาเชา ทานพระสารีบุตร นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปในเมือง     
เวสาลี เพื่อบิณฑบาต ทานไดสดับขาววา สุนักขัตตลิจฉวบุีตรไดกลาววาจาในบริษัท ณ เมือง 
เวสาลีอยางนีว้า ธรรมอันยิ่งของมนุษย ท่ีเปนญาณทัสสนะอันวิเศษพอแกความเปนอริยะ ของ  
พระสมณโคดมไมมี พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมท่ีประมวลมาดวยความตรึก ท่ีไตรตรองดวย    
การคนคิด แจมแจงไดเอง แตธรรมท่ีพระองคทรงแสดงเพ่ือประโยชนใด ธรรมนั้นยอมดิ่งไป     
เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบแหงบุคคลผูทําตาม ลําดับนั้น  ทานพระสารีบุตรเท่ียวไปในเมืองเวสาลี       
เพื่อบิณฑบาตแลว กลับจากบิณฑบาต ในเวลาปจฉาภัต จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายอภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค        
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ สุนักขัตตลิจฉวีบุตร เปนผูหลีกไปแลวจากธรรมวินยันี้ไมนาน      
ไดกลาววาจาในบริษัท ณ เมืองเวสาลีวาธรรมอันยิ่งของมนุษย ท่ีเปนญาณทัสสนะอันวิเศษพอแก 
ความเปนอริยะ ของพระสมณโคดมไมมี พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมท่ีประมวลมาดวยความตรึก   
ท่ีไตรตรองดวยการคนคิด แจมแจงไดเอง แตธรรมท่ีพระองคทรงแสดงเพ่ือประโยชนใด ธรรมนั้น        
ยอมดิ่งไปเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบแหงบุคคลผูทําตาม.    
         [๑๖๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร สุนักขัตตลิจฉวีบุตรเปนบุรุษเปลา 
มักโกรธ และวาจาท่ีเธอกลาวนั้น ก็เพราะโกรธ ดูกรสารีบุตร สุนักขัตตะนั้นเปนบุรุษเปลา คิดวา    
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จักพูดติเตียน แตกลาวสรรเสริญคุณของตถาคต แทจริงขอนี้เปนคุณของพระตถาคต ท่ีบุคคลใด    
กลาวอยางนี้วา ธรรมอันพระตถาคต แสดงเพ่ือประโยชนแกบุคคลใด ธรรมนั้นยอมดิ่งไปเพื่อ    
ความส้ินทุกขโดยชอบแหงบุคคลผูทําตามดังนี้.     
         [๑๖๒] ดูกรสารีบุตร ก็การท่ีสุนักขัตตะผูเปนบุรุษเปลากลาวสรรเสริญนี้ จักไมเปน  
ความรูโดยธรรม  ในเราวา แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองคนัน้ เปนพระอรหันต    
ผูตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษ      
ท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผู     
จําแนกธรรมดังนี้.        
         [๑๖๓] ดกูรสารีบุตร ก็การท่ีสุนักขัตตะผูเปนบุรุษเปลา กลาวสรรเสริญนี้ จักไมเปน 
ความรูโดยธรรมในเราวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงบรรลุอิทธิวิธีหลาย  
ประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหาย        
ไปก็ได  ทะลุฝา กําแพง ภูเขาไปไดไมตดิขัด เหมือนไปในท่ีวางกไ็ด ผุดข้ึน ดําลง แมใน     
แผนดิน เหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตก เหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร พระอาทิตย  ซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ       
ทรงกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.       
         [๑๖๔] ดกูรสารีบุตร ก็การท่ีสุนักขัตตะผูเปนบุรุษเปลากลาวสรรเสริญนี้ จักไมเปน  
ความรูโดยธรรมในเราวา แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองคนัน้ยอมทรงสดบัเสียง ๒     
ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธ์ิ ลวงโสต  
ของมนุษย       
         [๑๖๕] ดูกรสารีบุตร ก็การท่ีสุนักขัตตะ ผูเปนบุรุษเปลากลาวสรรเสริญนี้ จักไมเปน 
ความรูโดยธรรมในเราวา แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองคนัน้ยอมทรงกําหนดรูใจของ   
สัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จิตมีราคะ  ก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ กรู็วา       
จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวา จิตปราศจากโทสะ  
จิตมีโมหะ ก็รูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวา       
จิตหดหู หรือจติฟุงซาน ก็รูวา จิตฟุงซาน จติเปนมหรคต ก็รูวา จิตเปนมหรคต หรือจิตไม     
เปนมหรคต กรู็วา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจติอ่ืนยิ่งกวา  กรู็วา จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมี    
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จิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา จติเปนสมาธิก็รูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ   
ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวา จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวา จิตไมหลุดพน.        
                   กําลังของตถาคต ๑๐ ประการ      
         [๑๖๖] ดกูรสารีบุตร ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอมปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ  
ยอมบันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจกัรใหเปนไป กําลังเหลานั้นของตถาคต ๑๐ ประการ  
เหลานี้แล ๑๐ ประการเปนไฉน? ดูกรสารีบุตร ตถาคตยอมรูฐานะในโลกน้ีโดยเปนฐานะ และ       
รูเหตุมิใชฐานะโดยเปนเหตมิุใชฐานะ ตามความเปนจริง ดูกรสารีบุตร ขอท่ีตถาคตรูฐานะโดย 
เปนฐานะ และรูเหตุมิใชฐานะโดยเปนเหตุมิใชฐานะ ตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต   
ประการหน่ึง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหม     
จักรใหเปนไป. 
     ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูวิบากของกรรมสมาทานท่ีเปนอดีต อนาคต        
และปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปนจริง. ดูกรสารีบุตร ขอท่ีตถาคตรูวิบากของ        
กรรมสมาทานท่ีเปนอดีต  อนาคต ปจจุบันโดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปนจริงนี้ เปนกําลัง       
ของตถาคตประการหนึ่ง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ  บันลือสีหนาทในบริษัท     
ยังพรหมจกัรใหเปนไป.   
     ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงปฏิปทาอันจะยังสัตวใหไปสูภมิูท้ังปวง      
ตามความเปนจริง ดูกรสารีบุตร ขอท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงปฏิปทาอันจะยังสัตวใหไปสูภูมิท้ังปวง        
ตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหง      
ผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป.    
     ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงโลกมีธาตุมิใชอยางเดียว และมีธาตุ  
ตางๆ ตามความเปนจริง ดูกรสารีบุตร ขอท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงโลกมีธาตุมิใชอยางเดยีว และมีธาตุ      
ตางๆ ความเปนความจริงนี้ เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณ        
ฐานะแหงผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจกัรใหเปนไป.     
     ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงความท่ีสัตวมีอธิมุตติตางๆ กัน     
ตามความเปนจริง ดูกรสารีบุตร ขอท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงความท่ีสัตวมีอธิมุตติตางๆ กัน ตามความ       
เปนจริงนี้  เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ     
บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป.      
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     ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงความท่ีสัตวและบุคคลท้ังหลายอ่ืนมี  
อินทรียหยอนและย่ิง ตามความเปนจริง ดูกรสารีบุตร ขอท่ีตถาคต รูชัดความที่สัตวและบุคคล        
ท้ังหลายอ่ืนมีอินทรียหยอนและย่ิง ตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง ซ่ึง 
ตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยงัพรหมจักรใหเปนไป.        
     ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซ่ึงความเศราหมอง ความผองแผว  
และความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติท้ังหลาย ตามความเปนจริง ดูกรสารีบุตร 
ขอท่ีตถาคตรูชัดซ่ึงความเศราหมอง ความผองแผว และความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ 
และสมาบัติท้ังหลาย ตามความเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว   
ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป.       
     ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึก       
ไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง     
สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง  พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอด        
สังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวฏักัปเปนอันมากบางวา 
ในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข 
เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกดิในภพโนน   
แมในภพนัน้ เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น 
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกิดในภพ        
นี้ ตถาคตยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี.  
ดูกรสารีบุตร ขอท่ีตถาคตระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติ 
บาง ฯลฯ ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการ        
ฉะนี้ นี้เปนกําลังของตถาคตประการหนึ่ง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ บันลือ  
สีหนาทในบริษัท ยังพรหมจกัรใหเปนไป.    
     ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว    
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของ     
มนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต    
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มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาเปนมิจฉาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนา        
แตตายไป เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต     
วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฎฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ        
สัมมาทิฏฐิ  เบ้ืองหนาแตตายไป เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี ดกูรสารีบุตร ขอท่ีตถาคต     
เห็นหมูสัตว ท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก       
ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตว   
เหลานี้ ฯลฯ นีเ้ปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง ซ่ึงตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะแหงผูองอาจ  
บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป.      
     ดูกรสารีบุตร อีกประการหนึ่ง ตถาคตกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ 
มิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรสารีบุตร   
ขอท่ีตถาคตกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย    
ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู นี้เปนกาํลังของตถาคตประการหน่ึง ซ่ึงตถาคต      
อาศัยแลวปฏิญาณฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจักรใหเปนไป.       
     ดูกรสารีบุตร กําลังของตถาคต ๑๐ ประการเหลานี้แล ท่ีตถาคตประกอบแลว ปฏิญาณ   
ฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยังพรหมจกัรใหเปนไป.      
     ดูกรสารีบุตร ผูใดแล พึงวาซ่ึงเราผูรูอยูอยางนี้ ผูเหน็อยูอยางนี้ วาธรรมอันยิ่งของมนุษย   
ท่ีเปนญาณทัสสนะอันวเิศษพอแกความเปนอริยะ ของพระสมณโคดมไมมี พระสมณโคดมทรง    
แสดงธรรม ท่ีประมวลมาดวยความตรึก ท่ีไตรตรองดวยการคนคิด แจมแจงไดเอง ดกูรสารีบุตร  
ผูนั้นไมละวาจานั้นเสีย ไมละความคิดนั้นเสีย ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย กเ็ท่ียงแทท่ีจะตกนรก      
ดังถูกนํามาฝงไว ดกูรสารีบุตร เปรียบเหมือนภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึง 
พรอมดวยปญญา พึงกระหยิม่อรหัตผล ในปจจุบันทีเดียว ฉันใด ดกูรสารีบุตร เรากลาวขออุปไมย        
นี้ก็ฉันนัน้ ผูนัน้ไมละวาจานัน้เสีย ไมละความคิดนัน้เสีย ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย กเ็ท่ียงแท   
ท่ีจะตกนรก ดงัถูกนํามาฝงไว.    
                       เวสารัชชธรรม ๔   
         [๑๖๗] ดูกรสารีบุตร ตถาคตประกอบดวยเวสารัชชธรรม [ความแกลวกลา] เหลาใด     
จึงปฏิญาณฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท ยงัพรหมจักรใหเปนไป เวสารัชชธรรม  
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ของตถาคตเหลานี้มี ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน ดกูรสารีบุตร เราไมเห็นเหตุนีว้า สมณะ      
พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ท่ีจักทักทวงเราโดยสหธรรมในขอวา 
ทานปฏิญาณตนวาเปนพระสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหลานี้ทานยังไมไดตรัสรูแลว ดังนี้ ดกูรสารีบุตร    
เม่ือไมเห็นเหตุนี้ เราก็เปนผูถึงความปลอดภัย ถึงความไมมีภัย ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู      
ดูกรสารีบุตร เราไมเห็นเหตุนี้วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก    
ท่ีจักทักทวงเราโดยสหธรรมในขอวา ทานปฏิญาณตนวาเปนพระขีณาสพ อาสวะเหลานี้ของทาน     
ยังไมส้ินไปแลว ดังนี้ ดกูรสารีบุตร เม่ือไมเห็นเหตุนี้ เราก็เปนผูถึงความปลอดภัย ถึงความ     
ไมมีภัย ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู ดูกรสารีบุตร เราไมเห็นเหตุนีว้า สมณะ พราหมณ     
เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ท่ีจกัทักทวงเราโดยสหธรรมในขอวา ทานกลาว       
ธรรมเหลาใด วาทําอันตราย ธรรมเหลานั้นไมอาจทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง ดังนี้ ดูกร   
สารีบุตร เม่ือไมเห็นเหตุนี้ เราก็เปนผูถึงความปลอดภัย ถึงความไมมีภยั ถึงความเปนผูแกลว    
กลาอยู ดูกรสารีบุตร เราไมเห็นเหตุนีว้า สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ        
ในโลก ท่ีจักทักทวงเราโดยสหธรรมในขอวา ทานแสดงธรรมเพ่ือประโยชนอยางใด ประโยชน       
อยางนั้นไมเปนทางส้ินทุกขโดยชอบแหงคนผูทําตาม ดังนี้ ดูกรสารีบุตร เม่ือไมเห็นเหตุนี้        
เราก็เปนผูถึงความปลอดภยั ถึงความไมมีภยั ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู ดูกรสารีบุตร ตถาคต       
ประกอบดวยเวสารัชชธรรมเหลาใด จึงปฏิญาณฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท     
ยังพรหมจกัรใหเปนไป เวสารัชชธรรมของตถาคต ๔ ประการเหลานีแ้ล ดูกรสารีบุตร ผูใดแล       
พึงวาซ่ึงเราผูรูอยูอยางนี้ ผูเหน็อยูอยางนี้วา ธรรมอันยิ่งของมนุษย ท่ีเปนญาณทัสสนะอันวิเศษ    
พอแกความเปนอริยะ ของพระสมณโคดมไมมี พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมท่ีประมวลดวย        
ความตรึก ท่ีไตรตรองดวยการคนคิด แจมแจงไดเอง ดูกรสารีบุตร ผูนั้นไมละวาจานัน้เสีย  
ไมละความคิดน้ันเสีย ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย ก็เท่ียงแทท่ีจะตกนรกดงัถูกนํามาฝงไว ดูกรสารีบุตร  
เปรียบเหมือนภิกษุถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา พึงกระหยิ่ม        
อรหัตผลในปจจุบันทีเดียว ฉันใด ดกูรสารีบุตร เรากลาวขออุปไมยน้ี ก็ฉันนั้น ผูนัน้ไมละวาจา     
นั้นเสีย ไมละความคิดนั้นเสีย ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย กเ็ท่ียงแทท่ีจะตกนรก ดังถูกนาํมาฝงไว.    
                   บริษัท ๘     
         [๑๖๘] ดกูรสารีบุตร บริษัท ๘ จําพวกเหลานีแ้ล ๘ จําพวกเปนไฉน? คือขัตติยบริษัท        
พราหมณบริษทั คฤหบดีบริษัท สมณบริษทั จาตุมหาราชิกบริษัท ดาวดึงสบริษัท มารบริษัท   
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และพรหมบริษัท ดูกรสารีบุตร บริษัท ๘ จาํพวกเหลานี้แล ดูกรสารีบุตร ตถาคตประกอบดวย        
เวสารัชชธรรม ๔ ประการเหลานี้แล ยอมเขาไปหา ยอมหย่ังลงสูบริษทั ๘ จําพวกเหลานี้.      
ดูกรสารีบุตร เรายอมเขาใจเขาไปหาขัตติยบริษัทหลายๆ รอย แมในขัตติยบริษัทนัน้ เราเคย   
นั่งใกล เคยทักทายปราศรัย เคยสนทนากนั ดูกรสารีบุตร เราไมเห็นเหตุนี้วา ความกลัว        
หรือความสะทกสะทาน จกักลํ้ากลายเราในขัตติยบริษัทนั้นเลย เม่ือไมเห็นเหตุนี้ เราก็เปนผู 
ถึงความปลอดภัย ถึงความไมมีภัย ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู ดูกรสารีบุตร อนึ่ง เรายอมเขาใจ     
เขาไปหาพราหมณบริษัทหลายๆ รอย คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมหาราชิกบริษัท ดาวดึงส        
บริษัท มารบริษัท พรหมบริษัทจําพวกละหลายๆ รอย แมในบริษัทนัน้ๆ เราเคยนั่งใกล    
เคยทักทายปราศรัย เคยสนทนากัน ดกูรสารีบุตร เราไมเห็นเหตุนีว้า ความกลัว หรือความ        
สะทกสะทาน จักกลํ้ากลายเราในบริษัทนัน้ๆ เลย เม่ือไมเห็นเหตุนี้ เราก็เปนผูถึงความปลอดภัย       
ถึงความไมมีภยั ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู ดูกรสารีบุตร ผูใดแลพึงวาซ่ึงเราผูรูอยูอยางนี้ 
ผูเห็นอยูอยางนี้วา ธรรมอันยิ่งของมนุษย  ท่ีเปนญาณทัสสนะอันวเิศษพอแกความเปนอริยะ 
ของพระสมณโคดมไมมี พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมท่ีประมวลมาดวยความตรึก ท่ีไตรตรอง     
ดวยการคนคิด แจมแจงไดเอง ดูกรสารีบุตร ผูนั้นไมละวาจานั้นเสีย ไมละความคิดนัน้เสีย 
ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย ก็เท่ียงแทท่ีจะตกนรกดังถูกนํามาฝงไว. ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือน 
ภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา พึงกระหยิ่มอรหัตผลในปจจุบัน        
ทีเดียว ฉันใด ดูกรสารีบุตร เรากลาวขออุปไมยนี้ ก็ฉันนัน้ ผูนั้นไมละวาจานั้นเสีย ไมละ        
ความคิดนั้นเสีย ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย กเ็ท่ียงแทท่ีจะตกนรกดังถูกนาํมาฝงไว.   
                  กําเนิด ๔      
         [๑๖๙] ดกูรสารีบุตร กําเนิด ๔ ประการเหลานี้แล ๔ ประการเปนไฉน? คือ อัณฑชะ  
กําเนิด ชลาพุชะกําเนดิ สังเสทชะกําเนิด โอปปาติกะกําเนดิ ดูกรสารีบุตร ก็อัณฑชะกําเนิด        
เปนไฉน? สัตวท้ังหลายเหลานั้น ชําแรกเปลือกแหงฟองเกิด นี้เราเรียกวา อัณฑชะกําเนิด      
ดูกรสารีบุตร ชลาพุชะกําเนดิเปนไฉน? สัตวท้ังหลายเหลานั้นใด ชําแรกไส [มดลูก] เกิด       
นี้เราเรียกวา ชลาพุชะกําเนดิ ดูกรสารีบุตร สังเสทชะกําเนิดเปนไฉน? สัตวท้ังหลายเหลานั้นใด       
ยอมเกิดในปลาเนา ในซากศพเนา ในขนมบูด หรือในน้ําครํา ในเถาไคล [ของสกปรก]        
นี้เราเรียกวา สังเสทชะกําเนดิ ดูกรสารีบุตร โอปปาติกะกําเนิดเปนไฉน? เทวดา สัตวนรก     



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 102 
มนุษยบางจําพวก และเปรตบางจําพวก นี้เราเรียกวา โอปปาติกะกําเนดิ ดูกรสารีบุตร      
กําเนิด ๔ ประการเหลานี้แล ดูกรสารีบุตร ผูใดแล พึงวาซ่ึงเราผูรูอยูอยางนี้ ผูเห็นอยูอยางนี้วา   
ธรรมอันยิ่งของมนุษย ท่ีเปนญาณทัสสนะอันวิเศษพอแกความเปนอริยะ ของพระสมณโคดมไมมี      
พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมท่ีประมวลมาดวยความตรึก ท่ีไตรตรองดวยการคนคิด แจมแจง  
ไดเอง ดกูรสารีบุตร ผูนั้นไมละวาจานั้นเสีย ไมละความคิดนั้นเสีย ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย        
ก็เท่ียงแท ท่ีจะตกนรกดังถูกนํามาฝงไว ดกูรสารีบุตร เปรียบเหมือนภกิษุผูถึงพรอมดวยศีล 
ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา พึงกระหยิ่มอรหัตผล ในปจจุบันทีเดยีว ฉันใด  
ดูกรสารีบุตร เรากลาวขออุปไมยนี้ ก็ฉันนัน้ ผูนั้นไมละวาจานั้นเสีย ไมละความคิดนัน้เสีย       
ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย ก็เท่ียงแทท่ีจะตกนรกดังถูกนํามาฝงไว.   
                    คติ ๕       
         [๑๗๐] ดกูรสารีบุตร คติ ๕ ประการเหลานี้แล ๕ ประการเปนไฉน? คือ นรก กาํเนิด  
ดิรัจฉาน เปรตวิสัย มนษุย เทวดา ดกูรสารีบุตร เรายอมรูชัดซ่ึงนรก ทางยังสัตวใหถึงนรก  
และปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงนรก อนึ่ง สัตวผูดําเนินประการใด เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก        
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เรายอมรูชัดซ่ึงประการนั้นดวย ดกูรสารีบุตร เรายอม  
รูชัดซ่ึงกําเนิดดิรัจฉาน ทางยงัสัตวใหถึงกําเนิดดิรัจฉาน ปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงกาํเนิดดิรัจฉาน        
อนึ่ง สัตวผูดําเนินประการใด เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงกําเนิดดิรัจฉาน เรายอม      
รูชัดซ่ึงประการนั้นดวย ดกูรสารีบุตร เรายอมรูชัดซ่ึงเปรตวิสัย ทางไปสูเปรตวิสัย และปฏิปทา    
อันจะยังสัตวใหถึงเปรตวิสัย อนึ่ง สัตวผูดําเนินประการใด เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก   
ยอมเขาถึงเปรตวิสัย เรายอมรูชัดซ่ึงประการนั้นดวย ดกูรสารีบุตร เรายอมรูชัดซ่ึงเหลามนุษย  
ทางอันยังสัตวใหถึงมนุษยโลก และปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงมนุษยโลก อนึ่ง สัตวผูปฏิบัติ        
ประการใด เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมบังเกิดในหมูมนุษย เรายอมรูชัดซ่ึงประการนั้น        
ดวย ดูกรสารีบุตร เรายอมรูชัดซ่ึงเทวดาท้ังหลาย ทางอันยังสัตวใหถึงเทวโลก และปฏิปทา   
อันจะยังสัตวใหถึงเทวโลก อนึ่ง สัตวผูปฏิบัติประการใด เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก     
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เรายอมรูชัดซ่ึงประการนั้นดวย ดกูรสารีบุตร เรายอมรูชัดซ่ึงพระ    
นิพพาน ทางอันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน และปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงพระนิพพาน อนึ่ง       
สัตวผูปฏิบัติประการใด ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ        
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู เรายอมรูชัดซ่ึงประการนั้นดวย.  
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                    อุปมาการเห็นคติของบุคคล     
         [๑๗๑] ดกูรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคน ในโลกน้ีดวยใจอยางนีว้า   
บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนนิอยางนัน้ และข้ึนสูหนทางนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก        
จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนาแตตาย     
เพราะกายแตก เขาถึงแลวซ่ึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา เผ็ดรอน      
โดยสวนเดียว ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ดกูรสารีบุตร เปรียบเหมือน     
หลุมถานเพลิง ลึกยิ่งกวาช่ัวบุรุษ เต็มไปดวยถานเพลิง ปราศจากเปลว ปราศจากควัน ลําดับนั้น        
บุรุษผูมีตัวอันความรอนแผดเผา ครอบงํา เหน็ดเหน่ือย สะทกสะทาน หวิกระหาย มุงมาสู       
หลุมถานเพลิงนั้นแหละ โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผูมีจักษเุห็นเขาแลว  พึงกลาวอยางนี้วา  
บุรุษผูเจริญนี้ ปฏิบัติอยางนัน้ ดําเนนิอยางนั้น ข้ึนสูหนทางนั้น จักมาถึงหลุมถานเพลิงนี้     
ทีเดียว โดยสมัยตอมา บุรุษผูมีจักษุนัน้ พึงเห็นเขาตกลงในหลุมถานเพลิงนั้น เสวยทุกขเวทนา        
อันแรงกลา เผ็ดรอนโดยสวนเดียว แมฉันใด  ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคน      
ในโลกน้ี ดวยใจ ฉันนัน้ เหมือนกันแลวา บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนนิอยางนัน้ และข้ึน 
สูหนทางนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก โดยสมัย       
ตอมา เราไดเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงแลวซ่ึง อบายทุคติ วนิิบาต 
นรก เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา เผ็ดรอนโดยสวนเดียว ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุ    
ของมนุษย.      
         [๑๗๒] ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ ดวยใจวา บุคคลนี้  
ปฏิบัติอยางนัน้ ดําเนนิอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนัน้ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึง     
กําเนิดดิรัจฉาน โดยสมัยตอมา เราเห็นบุคคลน้ัน เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงแลว    
ซ่ึงกําเนิดดิรัจฉาน เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา เผ็ดรอน ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษ ุ
ของมนุษย ดกูรสารีบุตร เปรียบเหมือนหลุมคูถ ลึกยิ่งกวาช่ัวบุรุษ เต็มไปดวยคูถ ลําดบันั้น 
บุรุษผูมีตัวอันความรอนแผดเผา ครอบงํา เหน็จเหน่ือย สะทกสะทาน หวิระหาย มุงมาสู        
หลุมคูถนั้นแหละ โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผูมีจักษุเหน็เขาแลว พึงกลาวอยางนีว้า บุรุษผูเจริญนี้        
ปฏิบัติอยางนัน้ ดําเนนิอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนัน้ จักมาถึงหลุมคูถนี้ทีเดียว โดยสมัยตอมา     
บุรุษผูมีจักษุนัน้ พึงเหน็เขาตกลงในหลุมคูถนั้น เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา เผ็ดรอน แมฉันใด       
ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนีด้วยใจ ฉันนัน้ เหมือนกนัแลวา บุคคลนี้   
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ปฏิบัติอยางนัน้ ดําเนนิอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนัน้ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขา        
ถึงกําเนิดดิรัจฉาน โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
เขาถึงแลวซ่ึงกาํเนิดดิรัจฉาน เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา เผ็ดรอน ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ        
ลวงจักษุของมนุษย.     
         [๑๗๓] ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนีด้วยใจอยางนี้วา บุคคลนี้   
ปฏิบัติอยางนี้ ดําเนินอยางนัน้ และข้ึนสูหนทางนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึง      
เปรตวิสัย โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงแลว     
ซ่ึงเปรตวิสัย เสวยทุกขเวทนาเปนอันมาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย      
ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนตนไมเกดิในพืน้ท่ีอันไมเสมอ มีใบออนและใบแกอันเบาบาง มีเงา  
อันโปรง ลําดับนั้น บุรุษผูมีตัวอันความรอนแผดเผา ครอบงํา เหน็ดเหน่ือย สะทกสะทาน        
หิวระหาย มุงมาสูตนไมนั้นแหละ โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาแลว พงึกลาว   
อยางนี้วา บุรุษผูเจริญนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนั้น จักมาถึงตนไมนี้      
ทีเดียว โดยสมัยตอมา บุรุษผูมีจักษุนัน้ พึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาตนไมนั้น เสวยทุกขเวทนา     
เปนอันมาก แมฉันใด ดกูรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ ฉันนั้น      
เหมือนกนัแลวา บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดาํเนินอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนั้น เบ้ืองหนา  
แตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงเปรตวิสัย โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลน้ัน เบ้ืองหนา      
แตตายเพราะกายแตก เขาถึงแลวซ่ึงเปรตวสัิย เสวยทุกขเวทนาเปนอันมาก ดวยทิพยจักษุ        
อันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย.        
         [๑๗๔] ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ ดวยใจอยางนี้วา บุคคลนี้  
ปฏิบัติอยางนัน้ ดําเนนิอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนัน้ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักบังเกดิ     
ในหมูมนุษย โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลน้ัน เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บังเกิดแลว  
ในหมูมนุษย เสวยสุขเวทนาเปนอันมาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย        
ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนตนไมเกดิในพืน้ท่ีอันเสมอ มีใบออนและใบแกอันหนา มีเงา        
หนาทึบ ลําดับนั้น บุรุษผูมีตวัอันความรอนแผดเผา ครอบงํา เหน็ดเหน่ือย สะทกสะทาน  
หิวระหาย มุงมาสูตนไมนั้นแหละ โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาแลว พงึกลาว   
อยางนี้วา บุรุษนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนี้ จกัมาถึงตนไมนีที้เดียว        
โดยสมัยตอมา บุรุษผูมีจักษนุั้น พึงเห็นเขานั่ง หรือนอนในเงาตนไมนั้น เสวยสุขเวทนาเปน  
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อันมาก แมฉันใด ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ ฉันนั้น  
เหมือนกนัแล อยางนี้วา บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนัน้ เบ้ืองหนา 
แตตายเพราะกายแตก จักบังเกิดในหมูมนษุย โดยสมัยตอมา เรายอมเหน็บุคคลนั้น เบ้ืองหนา   
แตตายเพราะกายแตก บังเกิดแลวในหมูมนษุย เสวยสุขเวทนาเปนอันมาก ดวยทิพยจักษุ  
อันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย.        
         [๑๗๕] ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนีด้วยใจ อยางนี้วา   
บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนนิอยางนัน้ และข้ึนสูหนทางนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก        
จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลน้ัน เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก  
เขาถึงแลวซ่ึงสุคติโลกสวรรค เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดียว ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุ      
ของมนุษย ดกูรสารีบุตร เปรียบเหมือนปราสาท ในปราสาทน้ันมีเรือนยอด ซ่ึงฉาบทาแลว  
ท้ังภายในและภายนอก หาชองลมมิได มีวงกรอบอันสนิท มีบานประตูและหนาตางอันปดสนิทดี      
ในเรือนยอดน้ัน มีบัลลังกอันลาดดวยผาโกเชาวขนยาว ลาดดวยเคร่ืองลาดทําดวยขนแกะสีขาว    
ลาดดวยขนเจยีมเปนแผนทึบ มีเคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด มีเพดานก้ันในเบ้ืองบน       
มีหมอนแดงวาง ณ ขางท้ังสอง ลําดับนั้น บุรุษผูมีตัวอันความรอนแผดเผา ครอบงํา เหน็ดเหน่ือย 
สะทกสะทาน หิวระหาย มุงมาสูปราสาทน้ันแหละ โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผูมีจักษเุห็นเขา    
แลว พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผูเจริญนี้ปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนั้น   
จักมาถึงปราสาทนี้ทีเดียว โดยสมัยตอมา บุรุษผูมีจักษุนัน้ พึงเห็นเขานั่ง หรือนอนบนบัลลังก      
ในเรือนยอด ณ ปราสาทนั้น เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดยีว แมฉันใด ดกูรสารีบุตร เรายอม  
กําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ ฉันนั้นเหมือนกันแล อยางนี้วา บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น      
ดําเนินอยางนัน้ และข้ึนสูหนทางนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค        
โดยสมัยตอมา เรายอมเหน็บุคคลนั้น เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงแลวซ่ึงสุคติ      
โลกสวรรค เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดยีว ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย.        
         [๑๗๖] ดูกรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนีด้วยใจอยางนี้วา บุคคลนี้   
ปฏิบัติอยางนัน้ ดําเนนิอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนัน้ จะกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึง    
อยู โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุคคลนั้นกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา     
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อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เองในปจจุบัน เขาถึงอยู เสวยสุข   
เวทนาโดยสวนเดียว ดกูรสารีบุตร เปรียบเหมือนสระโบกขรณี มีน้ําอันใส สะอาดเยน็      
ใสตลอด มีทาอันดี นาร่ืนรมย และในท่ีไมไกลสระโบกขรณีนั้น มีแนวปาอันทึบ ลําดับนั้น     
บุรุษผูมีตัวอันความรอนแผดเผา ครอบงํา เหน็ดเหน่ือย สะทกสะทาน หวิระหาย มุงมาสู        
สระโบกขรณนีั้นแหละ โดยมรรคาสายเดียว บุรุษผูมีจักษเุห็นเขาแลว พงึกลาวอยางนีว้า      
บุรุษผูเจริญนี้ปฏิบัติอยางนัน้ ดําเนนิอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนัน้ จักมาถึงสระโบกขรณีนี้      
ทีเดียว โดยสมัยตอมา บุรุษผูมีจักษุนัน้ พึงเห็นเขาลงสูสระโบกขรณีนัน้ อาบและดื่ม ระงับ 
ความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความรอนหมดแลว ข้ึนไปน่ังหรือนอนในแนวปานั้น 
เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดียว แมฉันใด ดกูรสารีบุตร เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้      
ดวยใจ ฉันนั้นเหมือนกนัแล อยางนี้วา บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น และข้ึนสู       
หนทางนัน้ จักกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย        
ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู โดยสมัยตอมา เรายอมเห็นบุรุษนัน้ กระทํา        
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญา  
อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดยีว ดกูรสารีบุตร คติ ๕ ประการ     
เหลานี้แล ดกูรสารีบุตร ผูใดแลพึงวาซ่ึงเราผูรูอยางนี้ ผูเห็นอยูอยางนีว้า ธรรมอันยิ่งของมนุษย  
ท่ีเปนญาณทัสสนะอันวเิศษพอแกความเปนอริยะของพระสมณโคดมไมมี พระสมณโคดมทรง      
แสดงธรรมท่ีประมวลมาดวยความตรึก ท่ีไตรตรองดวยการคนคิด แจมแจงไดเอง ดกูรสารีบุตร    
ผูนั้นไมละวาจานั้นเสีย ไมละความคิดนั้นเสีย ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย กเ็ท่ียงท่ีจะตกนรก 
ดังนํามาฝงไว ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือนภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ        
ถึงพรอมดวยปญญา พึงกระหยิ่มอรหัตผลในปจจุบันทีเดียว แมฉันใด เรากลาวขออุปไมยนี้     
ก็ฉันนั้น ผูนัน้ไมละวาจานั้นเสีย ไมละความคิดนั้นเสีย ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย ก็เท่ียงท่ีจะ    
ตกนรกดังถูกนํามาฝงไว.  
                  พรหมจรรยประกอบดวยองค ๔     
         [๑๗๗] ดูกรสารีบุตร อนึ่ง เรายอมเขาใจประพฤตพิรหมจรรยประกอบดวยองค ๔ คือ 
เราเปนผูบําเพญ็ตบะและเปนเยีย่มกวาผูบําเพ็ญตบะท้ังหลาย เราประพฤติเศราหมองและเปน     
เยี่ยมกวาผูประพฤติเศราหมองท้ังหลาย เราเปนผูเกลียดบาปและเปนเยี่ยมกวาผูเกลียดบาปท้ังหลาย  
เราเปนผูสงัดและเปนเยี่ยมกวาผูสงัดท้ังหลาย.  
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         [๑๗๘] ดูกรสารีบุตร บรรดาพรหมจรรยมีองค ๔ นั้น วัตรตอไปนี้ เปนพรหมจรรย  
ของเรา โดยความที่เราเปนผูบําเพ็ญตบะ คือ เราเคยเปนอเจลกคนเปลือย ไรมรรยาท เลียมือ      
เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดกไ็มหยุด ไมยินดภีิกษาท่ีเขานํามาให ไมยินดภีิกษา    
ท่ีเขาทําเฉพาะ ไมยินดีภกิษาท่ีเขานิมนต เรานั้นไมรับภกิษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากหมอขาว        
ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมธรณีประตูให ไมรับภกิษาท่ีบุคคลยืนครอมทอนไมให ไมรับภิกษา       
ท่ีบุคคลยืนครอมสากให ไมรับภิกษาของคนสองคนผูกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิง       
มีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภกิษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภกิษา    
ท่ีนัดแนะกนัทําไว ไมรับภิกษาในท่ีซ่ึงสุนขัไดรับเล้ียงดู ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอม       
เปนกลุมๆ ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มยาดอง เรานั้นรับภกิษาท่ี       
เรือนหลังเดยีว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภกิษาท่ีเรือนสองหลัง เยียวยาอัตภาพ   
ดวยขาว ๒ คําบาง ฯลฯ รับภกิษาท่ีเรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เราน้ัน    
เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ฯลฯ ๗ ใบบาง กินอาหารท่ีเก็บคางไว 
วันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ฯลฯ ๗ วันบาง เปนผูประกอบดวยความขวนขวายในการบริโภคภัตตาหาร    
ท่ีเวียนมาต้ังกึง่เดือนเชนนี้บาง เรานั้นเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง  
มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง        
มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภกัษาบาง มีหญาเปนภกัษาบาง มีโคมัย       
เปนภกัษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ เรานั้นทรงผา  
ปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือ      
ท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกไมกรองบาง ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมมนุษยบาง     
ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือ ประกอบ       
ความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูถือยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง        
คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง [เดินกระโหยงเหยียบพื้นไมเต็มเทา] บาง เปนผูนอน    
บนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการลงนํ้าวันละ      
สามคร้ังบาง เปนผูประกอบการขวนขวายในการยางและบมกาย มีประการมิใชนอยเห็นปานนี้     
ดวยประการฉะนี้อยู ดูกรสารีบุตร นี้แหละเปนพรหมจรรยของเรา โดยความท่ีเราเปนผูบําเพ็ญตบะ.   
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         [๑๗๙] ดกูรสารีบุตร บรรดาพรหมจรรยมีองค ๔ นัน้ พรหมจรรยนี้เปนวตัรในความ  
ประพฤติเศราหมองของเรา มลทิน คือละอองธุลีส่ังสมในกายของเรานับดวยปมิใชนอย จนเปน     
สะเก็ด เปรียบเหมือนตอตะโก มีละอองธุลี ส่ังสมนับดวยปมิใชนอย จนเกิดเปนสะเกด็ 
ฉันใด มลทิน คือละอองธุลีส่ังสมในกายของเรานับดวยปมิใชนอย จนเกิดเปนสะเกด็ ฉันนั้น    
เหมือนกนั ดูกรสารีบุตรเรา ไมไดคิดท่ีจะลูบคลําปดละอองธุลีนี้ดวยฝามือ หรือไมไดคิดวา คน     
เหลาอ่ืนจะพึงลูบคลําปดละอองธุลีนี้ดวยฝามือ ดูกรสารีบุตร ความคิดแมอยางนี้ ไมไดมีแกเรา    
เลย ดูกรสารีบุตร นี้แหละ เปนวัตรในความประพฤติเศราหมองของเรา.  
         [๑๘๐] ดกูรสารีบุตร บรรดาพรหมจรรยมีองค ๔ เหลานั้น พรหมจรรยนี้ เปนวัตรใน        
ความประพฤติเกลียดบาปของเขา เรานั้นมีสติกาวไปขางหนา มีสติถอยกลับ ความเอ็นดูของเรา     
ปรากฏเฉพาะ จนกระท่ังในหยดนํ้าวา เราอยาไดลางผลาญสัตวเล็กๆ ท่ีอยูในท่ีอันไมสมํ่าเสมอ 
เลย ดูกรสารีบุตร นี้แหละเปนวัตรในความประพฤติเกลียดบาปของเรา.   
         [๑๘๑] ดกูรสารีบุตร บรรดาพรหมจรรยมีองค ๔ เหลานั้น พรหมจรรยนี้ เปนวัตรใน        
ความสงัดของเรา เรานั้นเขาอาศัยชายปาแหงใดแหงหนึง่อยู ในกาลใดเราไดพบคนเลี้ยงโค หรือ 
คนเล้ียงปศุสัตว หรือคนหาบหญา หรือคนหาฟน หรือคนเท่ียวหาผลไมเปนตนในปา ในกาล        
นั้น เราก็เดินหนีจากปาไปสูปา จากชัฏไปสูชัฏ จากท่ีลุมไปสูท่ีลุม จากท่ีดอนไปสูท่ีดอน ขอ  
นั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะเราคิดวา คนเหลาน้ัน อยาไดเห็นเราเลย และเราก็อยาไดเห็นคน   
เหลานั้นเลย ดกูรสารีบุตร เปรียบเหมือน เนือ้ท่ีเกิดในปา เห็นมนษุยท้ังหลายแลวกว็ิ่งหนีจาก     
ปาไปสูปา จากชัฏไปสูชัฏ จากท่ีลุมไปสูท่ีลุม จากท่ีดอนไปสูท่ีดอน แมฉันใด ดกูรสารีบุตร    
เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ในกาลใด เราไดพบคนเล้ียงโค หรือคนเล้ียงปศุสัตว หรือคนหาบหญา     
หรือคนหาฟน หรือคนเท่ียวหาผลไมเปนตนในปาในกาลนั้น เราก็เดินหนีจากปาไปสูปา จากชัฏ 
ไปสูชัฏ จากท่ีลุมไปสูท่ีลุม จากท่ีดอนไปสูท่ีดอน ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะเราคิดวา      
คนเหลานั้นอยาไดเหน็เราเลย และเราก็อยาไดเหน็คนเหลานั้นเลย ดกูรสารีบุตร นี้แหละเปนวัตร     
ในความประพฤติสงัดของเรา.        
                      ปฏิปทามิใชทางตรัสรู     
         [๑๘๒] ดูกรสารีบุตร เราน้ันแลเคยคลานเขาไปในคอกท่ีเหลาโคออกไปแลว และ      
ปราศจากคนเล้ียงโค กินโคมัยของลูกโคออนท่ียังไมท้ิงแม มูตรและกรีสของเรายังไมหมดส้ินไป  
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เพียงไร เราก็กนิบุตรและกรีสของตนเองเปนอาหาร ดูกรสารีบุตร นี้แหละเปนวัตรในโภชนะ        
มหาวิกัฏของเรา. 
         [๑๘๓] ดูกรสารีบุตร เราน้ันแล เขาอาศัยแนวปาอันนากลัวแหงใดแหงหนึ่งอยู นี ้     
เปนความนากลัวแหงแนวปานั้น บุคคลผูใดผูหนึ่งยังไมปราศจากราคะ เขาไปสูปานั้น โดยมาก       
ขนพอง ดูกรสารีบุตร เราน้ันแล ในราตรีท่ีหนาว ฤดเูหมันต ตั้งอยูระหวางเดือน ๓ ตอเดือน  
๔ เปนสมัยมีหิมะตก ในราตรีเห็นปานนัน้ [เรา] อยูในท่ีแจงตลอดคืน กลางวันเราอยูในแนว    
ปา ในเดือนทายฤดูรอน กลางวันเราอยูในท่ีแจง กลางคืนเราอยูในแนวปา ดูกรสารีบุตร      
เปนความจริง คาถาอันนาอัศจรรยยิ่งนกันี้ ท่ีเราไมไดยนิมากอน ปรากฏแกเราวา  
                นักปราชญผูเสาะแสวงหาความหมดจด 
      อาบแดด อาบน้ําคาง เปนคนเปลือย ท้ังมิได  
                ผิงไฟ อยูคนเดียวในปาอันนากลัว ดังนี ้
         [๑๘๔] ดูกรสารีบุตร เรายอมสําเร็จการนอนแอบอิงกระดกูศพในปาชา พวกเด็กเล้ียง 
โคเขามาใกลเราแลว ถมน้ําลายรดบาง ถายปสสาวะรดแลว โปรยฝุนรดบาง เอาไมยอนท่ีชอง   
หูบาง เราไมรูสึกวา ยังจิตอันลามกใหเกิดข้ึนในพวกเด็กเหลานั้นเลย ดกูรสารีบุตร นี้แหละเปน   
วัตรในการอยูดวยอุเบกขาของเรา. 
         [๑๘๕] ดูกรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา ความ     
หมดจดยอมมีดวยอาหาร พวกเขากลาวอยางนี้วา พวกเรายอมเยยีวยาอัตภาพดวยอาหารขนาดเทา    
ผลพุทรา พวกเขายอมเค้ียวกนิ [อาหารเทา] ผลพุทราบาง ผลพุทราปนบาง ดื่มบาง [เทาผล]    
พุทราบาง บริโภค [อาหารเทา] ผลพุทราท่ีทําเปนชนิดตางๆ บาง ดูกรสารีบุตร เรารูสึกวา   
กิน [อาหารเทา] ผลพุทราผลเดียวเทานัน้ ดกูรสารีบุตร เธอจะพึงมีความสําคัญวา พุทราใน      
สมัยนั้น ชะรอยจะผลใหญเปนแน ขอน้ี เธอไมพึงเหน็อยางนั้น แมในกาลนั้นผลพุทราท่ีเปน  
ขนาดใหญนั่นเทียวก็เหมือนในบัดนี้ ดูกรสารีบุตร เม่ือเรากิน [อาหารเทา] ผลพุทราผลเดียว   
เทานั้น รางกายก็ถึงความซูบผอมยิ่งนัก อวยัวะนอยใหญของเราเปรียบเหมือนเถาวัลยท่ีมีขอมาก      
และขอดํา เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนัน่เอง ตะโพกของเราเปรียบเหมือนรอยเทาอูฐ เพราะ      
ความท่ีเรามีอาหารนั่นเอง กระดูกสันหลังของเรานูนข้ึนเปนปุมๆ เหมือนเถาสะบา เพราะความ   
ท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง กระดูกซ่ีโครงของเราเหล่ือมข้ึน เหล่ือมลงเห็นปรากฏ เหมือนกลอน    
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แหงศาลาเกาเหล่ือมกันฉะนัน้ เพราะความที่เรามีอาหารนอยนั่นเอง ดวงตาของเราลึกเขาไปใน   
เบาตา เหมือนเงาดวงดาวปรากฏในบอน้ําอันลึกฉะน้ัน เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง       
หนังศีรษะของเรา อันลมถูกตองแลวก็เหี่ยวแหงเปรียบเหมือนน้ําเตาขมท่ีถูกตัดข้ัว แตยังออน       
อันลมแดดสัมผัสแลว ยอมเปนของเหี่ยวแหงไป ฉะนั้น เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง     
ดูกรสารีบุตร เราน้ันแลคิดวา จะลูบคลําผิวหนังทอง ก็คลําถูกกระดูกสันหลังทีเดยีว คิดวา    
จะลูบคลํากระดูกสันหลัง ก็คลําถูกผิวหนังทองทีเดียว ดูกรสารีบุตร ผิวหนังทองของเราติดกระดกู        
สันหลัง เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนัน่เอง เรานั้นคิดวา จะถายอุจจาระหรือปสสาวะ ก็ซวน  
ลม ณ ท่ีนั้นเอง เพราะความที่เรามีอาหารนอยนั่นเอง เรานั้นเม่ือจะยังรางกายใหคลองแคลว        
ก็ลูบตัวดวยฝามือ เม่ือเราลูบตัวดวยฝามือขนท้ังหลายมีรากอันเนาก็หลุดจากกาย เพราะความท่ีเรา   
มีอาหารนอยนั่นเอง.     
                 วาทะและทิฏฐิ   
         [๑๘๖] ดกูรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา ความ     
หมดจดยอมมีไดดวยอาหาร พวกเขากลาวอยางนี้วา เรายอมเยียวยาอัตภาพดวย [อาหารเทาเมล็ด]        
ถ่ัวเขียว ฯลฯ พวกเรายอมเยยีวยาอัตภาพดวย [อาหารเทาเมล็ด] งา ฯลฯ พวกเรายอมเยียวยา     
อัตภาพดวย [อาหารเทาเมล็ด] ขาวสาร ดังนี ้พวกเขาเค้ียวกิน [อาหารเทาเมล็ด] ขาวสารบาง 
ขาวสารปนบาง ดื่มน้ํา [ประมาณเทาเมล็ด] ขาวสาร ยอมบริโภค [อาหารเทาเมล็ด] ขาวสาร    
ท่ีจัดทําใหแปลกมีประการมิใชนอยบาง ดกูรสารีบุตร เรายอมรูสึกวา กนิ [อาหารเทาเมล็ด] 
ขาวสารเมล็ดเดียวเทานั้น ดกูรสารีบุตร เธอจะพึงมีความสําคัญวา ขาวสารในสมัยนัน้ ชะรอยจะ 
เมล็ดใหญเปนแน ขอนี้ เธอไมพึงเห็นอยางนั้น แมในกาลนั้น ขาวสารท่ีเปนขนาดใหญนั้นเทียว     
ก็มีเมล็ดเทาขาวสารในบัดนี้ ดูกรสารีบุตร เม่ือเรากิน [อาหารเทาเมล็ด] ขาวสารเมล็ดเดียว        
เทานั้น รางกายก็ถึงความซูบผอมยิ่งนัก อวยัวะนอยใหญของเรา เปรียบเหมือนเถาวัลยท่ีขอมาก       
และขอดํา เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนัน่เอง ตะโพกของเราเปรียบเหมือนรอยเทาอูฐ เพราะ      
ความท่ีเรามีอาหารนอยนัน่เอง กระดูกสันหลังของเรานูนข้ึนเปนปุมๆ เหมือนเถาสะบา เพราะ   
ความท่ีเรามีอาหารนอยนัน่เอง กระดูกซ่ีโครงของเราเหล่ือมข้ึนเหล่ือมลงเห็นปรากฏ เหมือนกลอน        
แหงศาลาเกาเหล่ือมกันฉะนัน้ เพราะความที่เรามีอาหารนอยนั่นเอง ดวงตาของเราลึกเขาไปใน   
เบาตา เหมือนเงาดวงดาวปรากฏในบอน้ําอันลึกฉะน้ัน เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง       
หนังศีรษะของเราอันลมถูกตองแลว ก็เหี่ยวแหง เปรียบเหมือนน้ําเตาขมท่ีถูกตัดข้ัวแตยังออน       
อันลมแดดสัมผัสแลว ยอมเปนของเหี่ยวแหงไป ฉะนั้น เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง    
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ดูกรสารีบุตร เราน้ันแล คิดวา จะลูบคลําผิวหนังทองก็คลําถูกกระดูกสันหลังทีเดยีว คิดวา จะ 
ลูบคลํากระดูกสันหลัง ก็คลําถูกผิวหนังทองทีเดียว ดูกรสารีบุตร ผิวหนงัทองของเราติดกระดกู  
สันหลัง เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนัน่เอง เรานั้นคิดวา จะถายอุจจาระหรือปสสาวะก็ซวนลม        
ณ ท่ีนั้นเอง เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง เรานัน้เม่ือจะยังรางกายใหคลองแคลวก็ลูบตัว    
ดวยฝามือ เม่ือเราลูบตัวดวยฝามือ ขนต้ังหลายมีรากอันเนาก็หลุดรวงจากกาย เพราะความท่ีเรามี    
อาหารนอยนัน่เอง.       
     ดูกรสารีบุตร ดวยการปฏิบัติอยางไมมีใครสูแมนั้น ดวยปฏิปทาแมนั้น ดวยความเพียรท่ี      
กระทําไดแสนยากนั้น เรากไ็มไดบรรลุธรรมอันยิ่งของมนุษย ท่ีเปนญาณทัสสนะอันวิเศษพอ      
แกความเปนอริยะ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะมิใชปฏิปทาท่ีเปนเหตุบรรลุปญญาอันประเสริฐ 
ปญญานี้แล ท่ีซ่ึงเราไดบรรลุแลว เปนของประเสริฐ นําสัตวออกจากทุกขได เปนทางส้ินทุกข        
โดยชอบแหงบุคคลผูกระทําอยูตามน้ัน.     
         [๑๘๗] ดูกรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา  
ความหมดจดยอมมีไดดวยสังสารวัฏ ดูกรสารีบุตร ก็สังสารวัฏท่ีเราไมเคยทองเท่ียวไป โดยกาล 
ยืดยาวชานานนี้ เวนแตเทวโลกช้ันสุทธาวาส เปนส่ิงท่ีหาไมไดงายนัก ดูกรสารีบุตร ถาเรา        
พึงทองเท่ียวไปในเทวโลกช้ันสุทธาวาส เราก็จะไมพึงมาสูโลกน้ีอีก.        
         [๑๘๘] ดูกรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา ความ     
บริสุทธ์ิยอมมีไดดวยอุบัติ ดกูรสารีบุตร ความอุบัติท่ีเราไมเคยเขาถึงแลว โดยกาลยืดยาวชานาน  
นี้ เวนจากเทวโลกช้ันสุทธาวาส เปนของหาไมไดงายนกั ดูกรสารีบุตร ถาเราพึงอุบัติในเทวโลก       
ช้ันสุทธาวาส เราก็ไมพึงมาสูโลกน้ีอีก. 
         [๑๘๙] ดกูรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา  
ความหมดจดยอมมีไดดวยอาวาส ดูกรสารีบุตร ก็อาวาสที่เราไมเคยอยูอาศัยแลว โดยกาลยืด     
ยาวชานานนี้ เวนจากเทวโลกช้ันสุทธาวาส เปนของหาไมไดงายนัก ดูกรสารีบุตร ถาเราพึงอยู        
อาศัยในเทวโลกช้ันสุทธาวาส เราก็ไมพึงมาสูโลกน้ีอีก.    
         [๑๙๐] ดกูรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา ความ     
หมดจดยอมมีไดดวยการบูชายัญ ดูกรสารีบุตร ก็ยัญท่ีเราไมเคยบูชาแลว โดยกาลยืดยาวชานาน  
นี้ เปนของหาไมไดงายนัก แตยัญนัน้อันเราเปนพระราชาผูเปนกษัตริยไดมูรธาภิเษก หรือเปน     
พราหมณผูมหาศาลจึงบูชา.      
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         [๑๙๑] ดกูรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา  
ความบริสุทธ์ิยอมมีไดดวยการบําเรอไฟ ดกูรสารีบุตร ก็ไฟท่ีเราไมเคยบําเรอแลว โดยกาลยดืยาว        
ชานานนี้ เปนของหาไมไดงายนัก แตไฟนัน้ อันเราเปนพระราชาผูเปนกษัตริยไดมูรธาภิเษก        
หรือเปนพราหมณผูมหาศาลจึงบําเรอ.       
         [๑๙๒] ดูกรสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา บุรุษ    
รุนหนุมผูเจริญนี้ มีเกศาดําสนิท ประกอบดวยวยัหนุมอันเจริญประกอบดวยปญญาเฉลียวฉลาด   
อยางยิ่งสมกับวัยตน ตอมา บุรุษผูเจริญนี้ เปนคนแก เปนคนเฒา ถือเอาซ่ึงความเปนผูใหญ      
ลวงกาลผานวยัโดยลําดับ คือ มีอายุถึง ๘๐ ปบาง ๙๐ ปบาง ๑๐๐ ปบาง โดยชาติ ยอมเส่ือม  
จากปญญาความเฉลียวฉลาดนั้น ในภายหลัง ดูกรสารีบุตร ขอนี้ เธอไมพึงเห็นอยางนั้น ก็บัดนี้        
เราเปนคนแก เปนคนเฒา ถือเอาซ่ึงความเปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยโดยลําดับ อายุของเราแปดสิบ       
ปเขานี่แลว สาวกบริษัทท้ัง ๔ ของเราในธรรมวินัยนี้ มีอายุถึงรอยป เปนอยูไดตั้งรอยป ประกอบ        
ดวย สติ คติ ธิติ อันยอดเยี่ยม และปญญาเฉลียวฉลาดอยางยิ่ง ดูกรสารีบุตร เปรียบเหมือน    
นักธนูม่ันคง ไดรับการฝกหดัแลว ชํ่าชอง ชํานิชํานาญ เคยแสดงฝมือมาแลว พึงยิงงวงตาล       
โดยขวางใหตกลง ดวยลูกศรขนาดเบาโดยงายดาย แมฉันใด สาวกบริษัท ๔ ของเราเปนผูมีสติ      
อันยิ่ง มีคติอันยิ่ง มีปญญาทรงจําอันยิ่ง ประกอบดวยปญญาเฉลียวฉลาดอยางยิ่ง ฉันนัน้ พวกเธอ      
พึงถามปญหาอิงสติปฏฐาน ๔ กะเรา เราถูกถามปญหาแลวๆ พึงพยากรณแกพวกเธอ พวกเธอ  
พึงทรงจําคําท่ีเราพยากรณแลว โดยเปนคําพยากรณ มิไดสอบถามเราใหยิ่งกวา ๒ คร้ัง เวนจาก  
การกิน การดืม่ การเค้ียว การล้ิม เวนจากการถายอุจจาระ ปสสาวะ เวนจากการหลับและบรรเทา  
ความเม่ือยลา ดูกรสารีบุตร ธรรมเทศนาของตถาคตน้ันไมรูจักจบส้ิน บทและพยัญชนะแหงธรรม    
ของตถาคตนั้นไมรูจักจบส้ิน ความแจมแจงแหงปญหาของตถาคตน้ัน ไมรูจักจบส้ิน เม่ือเปน 
ดังนั้น สาวกบริษัท ๔ ของเราเหลานั้น จึงมีอายุตั้ง ๑๐๐ ป เปนอยูตั้ง ๑๐๐ ป พึงกระทํากาละ      
โดยลวงไปแหง ๑๐๐ ป ดูกรสารีบุตร ถาแมพวกเธอจะพงึหามเราไปดวยเตียงนอย ความเปน       
อยางอ่ืนแหงปญญาเฉลียวฉลาดของตถาคต ยอมไมมีเลย ดูกรสารีบุตร บุคคลเม่ือจะกลาวโดยชอบ  
พึงกลาวคําใดวา สัตวผูมีความไมลุมหลงเปนธรรมดา บังเกิดข้ึนในโลก เพื่อประโยชนเกื้อ 
กูลแกชนเปนมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล   
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย บุคคลเม่ือจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวคํานัน้กะเราเทานั้น       
วาสัตวผูมีความไมลุมหลงเปนธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก    
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เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา       
และมนุษยท้ังหลาย ดังนี้.       
                   คํานิคม       
         [๑๙๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระนาคสมาละ ถวายงานพัดอยู ณ เบ้ืองปฤษฎางค      
ลําดับนั้น ทานพระนาคสมาละ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค ดังนีว้า ขาแตพระองคผูเจริญ      
นาอัศจรรยจริง ไมเคยมี อนึง่ ขาพระพุทธเจามีโลมาอันพองเพราะฟงธรรมปริยายนี้ ขาแต   
พระองคผูเจริญ ธรรมปริยายนี้ช่ืออะไร พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนาคสมาละ เพราะเหตุนี้   
แหละ เธอจงทรงจําธรรมปริยายนีไ้ววาช่ือวา โลมหังสนปริยาย.       
     พระผูมีภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีแ้ลว ทานพระนาคสมาละ มีใจช่ืนชม ยินดพีระภาษิต      
ของพระผูมีพระภาคแลวแล.        
                     จบ มหาสีหนาทสูตร ท่ี ๒     
                    ___________________________________   
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                     ๓. มหาทุกขักขันธสูตร       
                       วาดวยกองทุกขใหญ      
                       เร่ืองอัญญเดียรถีย      
         [๑๙๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก        
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ภกิษุมากรูปดวยกนั ในตอนเชา นุงแลว ถือบาตร      
และจีวรเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวตัถี ภิกษุเหลานั้นตางมีความคิดรวมกันวา ยังเชาอยูนัก        
อยาเพิ่งเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวตัถีเลย ทางท่ีด ีพวกเราควรเขาไปยังอารามของพวกปริพาชก  
อัญญเดียรถียเถิด ดังนี้แลว ตางก็มุงตรงไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย คร้ันแลว        
ไดสนทนาปราศรัยกับพวกปริพาชก อัญญเดียรถียเหลานั้น คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนั 
ไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พวกปริพาชก อัญญเดียรถียเหลานั้น ไดกลาวกะพวก    
ภิกษุผูนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งดังนีว้า ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนด  
รูกามได แมพวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรูกามได พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนด      
รูรูปได แมพวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรูรูปได พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนดรู   
เวทนาได แมพวกขาพเจากบั็ญญัติขอควรกําหนดรูเวทนาได ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ในเรื่องนี้ อะไร   
เลา เปนขอแปลกกัน อะไรเปนผลที่มุงหมาย หรือกระทําใหตางกนัระหวางพระสมณโคดมกับ       
พวกขาพเจา เชนการแสดงธรรมกับการแสดงธรรม หรืออนุสาสนีกับอนุสาสนี พวกภิกษเุหลา 
นั้นไมยนิดี ไมคัดคานคําท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นกลาวแลว คร้ันแลวลุกจากท่ีนั่งหลีก        
ไป ดวยคิดวา เราจักทราบขอความแหงภาษตินี้ในสํานกัของพระผูมีพระภาค.    
         [๑๙๕] คร้ังนั้นแล ภกิษเุหลานั้นเท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถีกลับจากบิณฑบาต       
ในเวลาปจฉาภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวจงึถวายบังคมพระผูมีพระภาค     
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนีว้า ขาแตพระองคผูเจริญ ดังขาพระ       
องคขอประทานพระวโรกาส เชาวันนี้ พวกขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปบิณฑบาต     
ในพระนครสาวัตถี พวกขาพระองคตางมีความคิดรวมกนัวา ยงัเชาอยูนัก อยาเพิ่งเขาไปบิณฑบาต     
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ในพระนครสาวัตถีเลย ทางที่ดี พวกเราควรเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดยีรถียเถิด       
พวกขาพระองคตางก็มุงตรงไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย คร้ันแลวไดสนทนาปราศรัย 
กับพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ 
ท่ีควรสวนขางหน่ึง พวกปริพาชกอัญญเดยีรถียนั้นเหลา ไดกลาวกะพวกขาพระองค ผูนั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึงดังนี้วา ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนดรูกามได        
แมพวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรูกามได พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนดรูรูปได       
แมพวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรูรูปได พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนดรูเวทนาได แม 
พวกขาพเจากบั็ญญัติขอควรกําหนดรูเวทนาได ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ในเรื่องนี้ อะไรเลาเปนขอ    
แปลกกัน อะไรเปนผลที่มุงหมาย หรือกระทําใหตางกัน ระหวางพระสมณโคดมกับพวกขาพเจา       
เชนการแสดงธรรมกับการแสดงธรรม หรืออนุสาสนีกับอนุสาสนี พวกขาพระองคไมยินดี     
ไมคัดคานคําท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นกลาวแลว คร้ันแลวลุกจากท่ีนั่งหลีกไปดวยคิดวา 
เราจักทราบขอความแหงภาษิตนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค.  
                       คุณและโทษของกาม  
         [๑๙๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะ     
อยางนี้ พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ดกูรทานผูมีอายุ ก็อะไรเลาเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไร 
เปนการถายถอนของกามท้ังหลาย คือ อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไรเปนการถายถอนของรูป       
ท้ังหลาย อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไรเปนการถายถอนของเวทนาท้ังหลาย? ดูกรภิกษุ  
ท้ังหลาย พวกปริพาชกอัญญเดียรถียถูกพวกเธอถามอยางนี้ จักไมพอใจเลย และจักตองคับแคน    
อยางยิ่ง ขอน้ันเพราะเหตุอะไร? เพราะขอนั้นมิใชวิสัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมเหน็ผูท่ีจะพึง  
ยังจิตใหยนิดีดวยการพยากรณปญหาเหลานี้ ในโลกเปนไปกับดวยเทวโลก มารโลก พรหมโลก       
ในหมูสัตว เปนไปกับดวยสมณะ และพราหมณ เทวดาและมนุษย เวนไวแตตถาคต หรือสาวก        
ของตถาคต หรือมิฉะนั้นกฟ็งจากนี้.       
         [๑๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนคุณของกามท้ังหลาย? ดูกรภิกษุท้ังหลาย        
กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ รูปท่ีพึงรูแจงดวยจักษุ นาปรารถนา นาใคร นา       
พอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด เสียงท่ีพึงรูแจงดวยโสต ... กล่ินท่ีพึงรูแจง   
ดวยฆานะ ... รสท่ีพึงรูแจงดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกาย นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ       
นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ดูกรภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ ประการ     
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เหลานี้แล ความสุข ความโสมนัสใดเลา อาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้เกิดข้ึน นี้เปนคุณของกาม     
ท้ังหลาย.       
         [๑๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนโทษของกามท้ังหลาย? ดูกรภิกษุท้ังหลาย        
กุลบุตรในโลกน้ี เล้ียงชีวิตดวยความขยันประกอบศิลปใด คือ ดวยการนับคะแนนกด็ ีดวยการ     
คํานวณก็ดี ดวยการนับจํานวนก็ดี ดวยการไถก็ดี ดวยการคาขายก็ดี ดวยการเล้ียงโคก็ด ีดวย  
การยิงธนูกด็ี ดวยการเปนราชบุรุษก็ดี ดวยศิลปอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ตองตรากตรําตอความหนาว      
ตองตรากตรําตอความรอน งุนงานอยูดวยสัมผัสแตเหลืบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน      
ตองตายดวยความหวิระหาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมนี้ กเ็ปนโทษของกามท้ังหลาย เปนกองทุกข   
ท่ีเห็นๆ กันอยู มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ เกดิเพราะเหตุแหงกาม 
ท้ังหลายท้ังนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือกลุบุตรนั้นขยัน สืบตอ พยายามอยูอยางนี้ โภคะ       
เหลานั้นกไ็มสําเร็จผล เขายอมเศราโศก ลําบาก รําพัน ตีอก ครํ่าครวญ ถึงความหลงเลือนวา     
ความขยันของเราเปนโมฆะหนอ ความพยายามของเราไมมีผลหนอ ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมนีก้็เปน     
โทษของกามท้ังหลาย ... เกดิเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายท้ังนั้น.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาเม่ือกุลบุตรนั้นขยนั สืบตอ พยายามอยูอยางนี้ โภคะเหลานั้น  
ทําเร็จผล เขากลับเสวยทุกข โทมนัส ท่ีมีการคอยรักษาโภคะเหลานั้นเปนตัวบังคับวา ทําอยางไร        
พระราชาท้ังหลาย ไมพึงริบโภคะเหลานั้นไปได พวกโจรพึงปลนไมได ไฟไมพึงไหม น้ําไมพึงพดั       
ทายาทอัปรียพงึนําไปไมได เม่ือกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุมครองอยูอยางนี้ พระราชาท้ังหลาย  
ริบโภคะเหลานั้นไปเสียก็ดี พวกโจรปลนเอาไปเสียก็ดี ไฟไหมเสียก็ดี น้ําพัดไปเสียกด็ี ทายาท        
อัปรียนําไปเสียก็ดี เขายอมเศราโศก ลําบาก รําพัน ตีอก ครํ่าครวญ ถึงความหลงเลือนวา        
ส่ิงใดเคยเปนของเรา แมส่ิงนั้นก็ไมเปนของเรา ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมนี้ ก็เปนโทษของกาม 
ท้ังหลาย ... เกดิเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายท้ังนั้น.      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัว       
บังคับ เพราะเหตุแหงกามทัง้หลายน้ันแล แมพระราชาท้ังหลายก็วิวาทกันกับพวกพระราชา แม     
พวกกษัตริยกว็ิวาทกันกับพวกกษัตริย แมพวกพราหมณก็ววิาทกันกับพวกพราหมณ แมคฤหบดี      
ก็ววิาทกันกับพวกคฤหบดี แมมารดากว็ิวาทกับบุตร แมบุตรก็ววิาทกบัมารดา แมบิดาก็ววิาทกับ 
บุตร แมบุตรกว็ิวาทกับบิดา แมพี่ชายนองชายก็วิวาทกันกับพี่ชายนองชาย แมพี่ชายก็ววิาทกับ     
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นองสาว แมนองสาวก็ววิาทกับพี่ชาย แมสหายกว็วิาทกับสหาย ชนเหลานั้นตางถึงการทะเลาะ    
แกงแยง วิวาทกันในท่ีนั้นๆ ทํารายซ่ึงกันและกัน ดวยฝามือบาง ดวยกอนดินบาง ดวยทอนไม      
บาง ดวยศาตราบาง ถึงความตายไปตรงน้ันบาง ถึงทุกขปางตายบาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมนี้  
ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย ... เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายทั้งนั้น.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ 
เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล ฝูงชนตางถือดาบและโลหสอดแลงธนู วิ่งเขาสูสงคราม ปะทะ 
กันท้ัง ๒ ขาง เม่ือลูกศรทั้งหลายถูกยิงไปบาง เม่ือหอกทั้งหลายถูกพุงไปบาง เม่ือดาบท้ังหลาย    
ถูกกวัดแกวงอยูบาง ฝูงชนเหลานั้นตางก็ถูกลูกศรแทงเอาบาง ถูกหอกแทงเอาบาง ถูกดาบตัด 
ศีรษะเสียบาง ในท่ีนั้น พากนัถึงตายไปตรงนั้นบาง ถึงทุกขปางตายบาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมนี้   
ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย ... เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายทั้งนั้น.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัว       
บังคับ เพราะเหตุแหงกามทัง้หลายน้ันแล ฝูงชนถือดาบและโลหสอดแลงธนู ตรูกันเขาไปสู     
เชิงกําแพงท่ีฉาบดวยเปอกตมรอน เม่ือลูกศรถูกยิงไปบาง เม่ือหอกถูกพุงไปบาง เม่ือดาบถูกกวดั    
แกวงบาง ชนเหลานั้นตางถูกลูกศรแทงบาง ถูกหอกแทงบาง ถูกรดดวยโคมัยรอนบาง ถูกสับ   
ดวยคราดบาง ถูกตัดศีรษะดวยดาบบาง ในท่ีนั้น พากนัถึงตายไปตรงน้ันบาง ถึงทุกขปางตาย   
บาง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย แมนีก้็เปนโทษของกามท้ังหลาย ... เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายทั้งนั้น.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ 
เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล ฝูงชนตัดท่ีตอบาง ปลนอยางกวาดลางบาง กระทําการปลน    
เรือนหลังเดยีวบาง ดักปลนในหนทางบาง สมสูภรรยาคนอ่ืนบาง พระราชาท้ังหลาย จับคนนั้นๆ   
ไดแลว ใหกระทํากรรมกรณตางๆ เฆ่ียนดวยแซบาง เฆ่ียนดวยหวายบาง ตีดวยไมคอนบาง    
ตัดมือเสียบาง ตัดเทาเสียบาง ตัดท้ังมือท้ังเทาเสียบาง ตัดหูเสียบาง ตัดจมูกเสียบาง ตัดท้ังหู       
ท้ังจมูกเสียบาง กระทํากรรมกรณ ช่ือพิลังคถาลิก [หมอเค่ียวน้ําสม] บาง ช่ือสังขมุณฑกะ   
[ขอดสังข] บาง ช่ือราหูมุข [ปากราหู] บาง ช่ือโชติมาลิก [พุมเพลิง] บาง ช่ือหัตถปชโชติก      
[มือไฟ] บาง ช่ือเอรกวัตติก [นุงหนงัชาง] บาง ช่ือจีรกวาสิก [นุงสราย] บาง ช่ือเอเณยยกะ     
[ยืนกวาง] บาง ช่ือพลิสมังสิก [กระชากเน้ือดวยเบ็ด]บาง ช่ือกหาปณกะ [ควักเนื้อทีละ     
กหาปณะ] บาง ช่ือขาราปฏิจฉก [แปรงแสบ] บาง ช่ือปลิฆปริวัตติก [วนล่ิม] บาง ช่ือปลาลปฐก      
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[ตั่งฝาง] บาง รดดวยน้ํามันท่ีรอนบาง ใหสุนัขกัดกินบาง เสียบท่ีหลาวท้ังเปนบาง ใชดาบตัด    
ศีรษะเสียบาง คนเหลานั้นถึงตายไปตรงนั้นบาง ถึงทุกขปางตายบาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมนี้        
ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย เปนกองทุกขท่ีเห็นๆ กนัอยู มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา     
มีกามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายท้ังนัน้.        
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ 
เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล ฝูงชนตางประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ชนเหลานั้น        
คร้ันประพฤติกายทุจริต วจทีุจริต มโนทุจริตแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึง   
อบาย ทุคติ วนิิบาตนรก ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมนี้ ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย เปนกองทุกข     
ในสัมปรายภพ มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแหงกาม      
ท้ังหลายท้ังนัน้.       
         [๑๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนการถายถอนของกามท้ังหลาย? ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย การกําจัดฉันทราคะในกามท้ังหลาย การละฉันทราคะในกามท้ังหลายใด นี้เปนการถาย     
ถอนของกามท้ังหลาย.     
         [๒๐๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหน่ึง ไมรูชัดคุณของกาม    
ท้ังหลาย โดยเปนคุณ โทษของกามท้ังหลาย โดยความเปนโทษ และการถายถอนของกามท้ังหลาย        
โดยความเปนการถายถอน อยางท่ีกลาวนี ้ตามความเปนจริง พวกนั้นนะหรือ จกัรอบรูกามทั้ง 
หลายดวยตนเอง หรือวาจกัชักจูงผูอ่ืน เพือ่ความเปนอยางท่ีผูปฏิบัติแลวจักรอบรูกามท้ังหลาย  
ได ขอนี้ ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
รูชัดคุณของกามท้ังหลาย โดยเปนคุณ โทษของกามทั้งหลาย โดยความเปนโทษและการถายถอน        
กามทั้งหลาย โดยความเปนการถายถอน อยางท่ีกลาวนี ้ตามความเปนจริง พวกนั้นแหละหนอ       
จักรอบรูกามทัง้หลายดวยตนเองได หรือจกัชักจูงผูอ่ืน เพือ่ความเปนอยางท่ีผูปฏิบัติแลวจักรอบรู      
กามทั้งหลายได ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได.        
         [๒๐๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนคุณของรูปท้ังหลาย? ดูกรภกิษุท้ังหลาย        
เหมือนอยางวา นางสาวเผากษัตริย เผาพราหมณ หรือเผาคฤหบดีมีอายรุะบุไดวา ๑๕ ป หรือ 
๑๖ ป ไมสูงเกนิไป ไมต่ําเกนิไป ไมผอมเกินไป ไมอวนเกินไป ไมดําเกินไป ไมขาวเกินไป     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในสมัยนัน้นางคนนัน้ งดงามเปลงปล่ังเปนอยางยิ่ง ใชหรือไมเลา? พวกภิกษุ    
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พากันกราบทูลวาเปนเชนนัน้พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความสุข   
ความโสมนัสอันใดแล ท่ีบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความงามเปลงปล่ัง นี้เปนคุณของรูปท้ังหลาย.   
         [๒๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนโทษของรูปท้ังหลาย? ดูกรภกิษุท้ังหลาย        
บุคคลพงึเห็นนางสาวคนนัน้แหละในโลกนี้ โดยสมัยอ่ืน มีอายุ ๘๐-๙๐ หรือ ๑๐๐ ป โดยกําเนิด     
เปนยายแก มีซ่ีโครงคดดังกลอนเรือนรางขดงอ ถือไมเทากระงกกระเง่ิน เดินส่ันระทวย        
กระสับกระสาย ผานวยัเยาวไปแลวมีฟนหลุด ผมหงอก ผมโกรน ศีรษะลาน เนื้อเหีย่ว มีตัว    
ตกกระ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญขอนั้นอยางไร ความงดงาม ความเปลงปล่ัง ท่ีมี      
ในครั้งกอนนัน้หายไปแลว โทษปรากฏแลวมิใชหรือ? 
     ภิ. เปนเชนนั้น พระเจาขา.       
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีเ้ปนโทษของรูปท้ังหลาย.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละมีอาพาธ มีทุกข       
เจ็บหนกั นอนจมมูตรคูถของตน ตองใหคนอ่ืนพยุงลุก ตองใหคนอ่ืนคอยประคอง ดูกรภิกษุ        
ท้ังหลาย เธอจะสําคัญขอนั้นอยางไร ความงดงาม ความเปลงปล่ัง ท่ีมีในกอนนัน้หายไปแลว     
โทษปรากฏแลวมิใชหรือ?  
     ภิ. เปนเชนนั้น พระเจาขา.       
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมขอนี้ ก็เปนโทษของรูปท้ังหลาย.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเปนซากศพ     
ถูกทิ้งไวในปาชา ตายได ๑ วนัก็ดี ตายได ๒ วันก็ดี ตายได ๓ วนัก็ดี เปนซากศพข้ึนพอง  
ก็ดี มีสีเขียวกด็ี เกิดหนอนชอนไชก็ดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญขอนั้นอยางไร      
ความงดงาม ความเปลงปล่ัง ท่ีมีในกอนนั้นหายไปแลว โทษปรากฏแลวมิใชหรือ?        
     ภิ. เปนเชนนั้น พระเจาขา.       
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมขอนี้ ก็เปนโทษของรูปท้ังหลาย.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเปนซากศพถูกท้ิง      
ไวในปาชา ฝูงการุมกันจกิกนิบาง ฝูงแรงรุมกันจิกกินบาง ฝูงนกเคารุมกันจิกกินบาง ฝูงสุนัขรุม 
กันกัดกินบาง ฝูงสุนัขจ้ิงจอกรุมกันกัดกินบาง ฝูงปาณกชาติตางๆ รุมกันกัดกินบาง ดูกรภิกษุ       
ท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญขอนั้นอยางไร ความงดงาม ความเปลงปล่ัง ท่ีมีในกอนนั้นหายไปแลว  
โทษปรากฏแลวมิใชหรือ?   
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     ภิ. เปนเชนนั้น พระเจาขา.       
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมขอนี้ ก็เปนโทษของรูปท้ังหลาย.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเปนซากศพถูกท้ิงไว   
ในปาชา มีแตโครงกระดูก มีเนื้อและเลือดติดอยู มีเอ็นยึดอยู ฯลฯ มีแตโครงกระดูก ปราศจาก       
เนื้อเปอนเลือด มีเอ็นยดึอยู ฯลฯ มีแตโครงกระดูกปราศจากเนื้อและเลือด มีเอ็นยดึอยู ฯลฯ        
เปนแตกระดกู ปราศจากเอ็นยึด กระจัดกระจายไปในทิศนอยทิศใหญ คือ กระดูกมือทางหนึ่ง       
กระดูกเทาทางหน่ึง กระดูกแขงทางหนึ่ง กระดูกขาทางหน่ึง กระดูกสะเอวทางหนึ่ง กระดูกสันหลัง        
ทางหนึ่ง กระดูกซ่ีโครงทางหนึ่ง กระดูกหนาอกทางหนึ่ง กระดูกแขนทางหนึ่ง กระดกูไหลทาง     
หนึ่ง กระดูกคอทางหนึ่ง กระดูกคางทางหนึ่ง กระดูกฟนทางหนึ่ง หวักระโหลกทางหน่ึง   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญขอนั้นอยางไร ความงดงาม ความเปลงปล่ังท่ีมีในกอนนัน้   
หายไปแลว โทษปรากฏแลวมิใชหรือ?        
     ภิ. เปนเชนนั้น พระเจาขา.       
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมขอนี้ ก็เปนโทษของรูปท้ังหลาย.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง บุคคลพึงเห็นนางสาวนั้นแหละ เปนซากศพถูก   
ท้ิงไวในปาชา เหลือแตกระดกูสีขาว เปรียบเทียบไดกับสีสังข ฯลฯ เหลือแตกระดูกตกคางแรมป      
เรียงรายเปนหยอมๆ ฯลฯ เหลือแตกระดูกผุแหลกยุย ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญ 
ขอนั้นอยางไร ความงดงาม ความเปลงปล่ัง ท่ีมีในกอนหายไปแลว โทษปรากฏแลวมิใชหรือ?     
     ภิ. เปนเชนนั้น พระเจาขา.       
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมขอนี้ ก็เปนโทษของรูปท้ังหลาย.    
         [๒๐๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนการถายถอนของรูปท้ังหลาย? ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย การกําจัดฉันทราคะในรูปท้ังหลาย การละฉันทราคะในรูปท้ังหลาย นั้นใด นี้เปนการ     
ถายถอนของรูปท้ังหลาย.  
                  กําหนดรูรูป   
         [๒๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหน่ึง ไมรูชัดคุณของรูป    
ท้ังหลาย โดยเปนคุณ โทษของรูปท้ังหลาย โดยความเปนโทษ และการถายถอนของรูปท้ังหลาย        
โดยความเปนการถายถอน อยางท่ีกลาวนี ้ตามความเปนจริง พวกนั้นนะหรือ จกัรอบรูรูปท้ังหลาย      
ดวยตนเอง หรือวาจักชักจูงผูอ่ืน เพื่อความเปนอยางท่ีผูปฏิบัติแลวจักรอบรูรูปท้ังหลายได ขอนี้     
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ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาหนึ่ง รูชัดคุณของรูป   
ท้ังหลาย โดยเปนคุณ โทษของรูปท้ังหลาย โดยความเปนโทษ และการถายถอนของรูปท้ังหลาย        
โดยความเปนการถายถอน อยางท่ีกลาวนี ้ตามความเปนจริง พวกนั้นแหละหนอ จักรอบรูรูป      
ท้ังหลายดวยตนเองได หรือจกัชักจูงผูอ่ืนเพือ่ความเปนอยางท่ีผูปฏิบัติแลวจักรอบรูรูปท้ังหลายได     
ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได.       
         [๒๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนคุณของเวทนาท้ังหลาย? ดูกรภิกษุท้ังหลาย      
ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติ       
และสุขเกิดแตวิเวกอยู ในสมยัใด ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน    
มีวิตกวิจาร มีปติและสุข เกดิแตวเิวกอยู ในสมัยนั้น ยอมไมคิดเพื่อจะทําลายตน ยอมไม   
คิดเพื่อจะทําลายผูอ่ืน ยอมไมคิดเพื่อจะทําลายท้ังสองฝาย ในสมยันั้น ยอมเสวยเวทนา อันไมมี      
ความเบียดเบียนเลยทีเดยีว ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมกลาวคุณของเวทนาท้ังหลายวา มีความ    
ไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน     
เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู        
ในสมัยใด ภกิษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก     
ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป ฯลฯ ในสมัยนั้น ยอมไมคิดเพื่อจะทําลายตน ฯลฯ ในสมัยนั้น   
ยอมเสวยเวทนา อันไมมีความเบียดเบียนเลยทีเดียว ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวคุณของเวทนา    
ท้ังหลายวา มีความไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุข  
ดวยกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ฯลฯ ในสมัยใด ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
และเสวยสุขดวยกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ฯลฯ ในสมัยนัน้ ยอมไมคิดเพ่ือจะทําลาย    
ตน ฯลฯ ในสมัยนั้น ยอมเสวยเวทนาอันไมมีความเบียดเบียนเลยทีเดียว ดูกรภิกษุท้ังหลาย       
เรากลาวคุณแหงเวทนาท้ังหลายวา มีความไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ   
ละสุขละทุกข และดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ในสมัยใด  
ภิกษุบรรลุจตตุถฌาน ฯลฯ ในสมัยนัน้ ยอมไมคิดเพื่อจะทําลายตน ฯลฯ ในสมัยนั้น ยอมเสวย       
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เวทนาอันไมมีความเบียดเบียนเลยทีเดยีว ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวคุณแหงเวทนาท้ังหลายวา 
มีความไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง        
         [๒๐๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนโทษของเวทนาทั้งหลาย? ดูกรภิกษท้ัุงหลาย      
ขอท่ีเวทนาไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดานี้เปน โทษของเวทนาท้ังหลาย.      
         [๒๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนการถายถอนของเวทนา? ท้ังหลาย ดกูรภิกษุ      
ท้ังหลาย การกําจัด การละฉันทราคะ ของเวทนาท้ังหลายเสียได นีเ้ปนการถายถอนของเวทนา       
ท้ังหลาย.       
                กําหนดรูเวทนา   
         [๒๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหน่ึง ไมรูชัดคุณของเวทนา  
ท้ังหลาย โดยเปนคุณ โทษของเวทนาท้ังหลาย โดยความเปนโทษและการถายถอนของเวทนา     
ท้ังหลาย โดยความเปนการถายถอน อยางท่ีกลาวมานี้ ตามความเปนจริง พวกนัน้นะหรือจัก     
รอบรูเวทนาทัง้หลายดวยตนเอง หรือวาจกัชักจูงผูอ่ืนเพื่อเปนอยางท่ีผูปฏิบัติแลว จักรอบรูเวทนา      
ท้ังหลายได ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา        
หนึ่ง รูชัดคุณของเวทนาท้ังหลาย โดยความเปนคุณ โทษของเวทนาท้ังหลาย โดยความเปนโทษ      
และการถายถอนของเวทนาทั้งหลาย โดยความเปนการถายถอน อยางท่ีกลาวมานี้ ตามความเปน      
จริง พวกนั้นแหละหนอ จักรอบรูเวทนาทั้งหลาย ดวยตนเองไดหรือจกัชักจูงผูอ่ืนเพื่อความเปน        
อยางท่ีผูปฏิบัติแลว จกัรอบรูเวทนาทั้งหลายก็ได ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได.    
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจช่ืนชมยินดพีระภาษิตของ   
พระผูมีพระภาคแลวแล.   
                    จบ มหาทุกขักขันธสูตร ท่ี ๓  
                   ___________________________________  
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                      ๔. จูฬทุกขักขันธสูตร      
                วาดวยกองทุกข 
         [๒๐๙] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัสดุแควนสักกะ        
คร้ังนั้นแล เจาศากยะทรงพระนามวา มหานาม เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ      
ถวายบังคมแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต       
พระองคผูเจริญ ขาพระองคเขาใจขอธรรมท่ีพระผูมีพระภาค ทรงแสดงมานานแลวอยางนีว้า โลภะ       
โทสะ โมหะ ตางเปนอุปกิเลสแหงจิต กแ็หละเม่ือเปนเชนนั้น โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ดี       
โมหธรรมก็ดี ยังครอบงําจิตของขาพระองคไวไดเปนคร้ังคราว ขาพระองคเกิดความคิดเห็นอยางนีว้า   
ธรรมช่ืออะไรเลา ท่ีขาพระองคยังละไมไดเด็ดขาดในภายใน อันเปนเหตุให โลภธรรมก็ดี      
โทสธรรมก็ดี โมหธรรมก็ดี ยังครอบงําจิตของขาพระองคไวไดเปนคร้ังคราว.   
         [๒๑๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหานาม ธรรมนั้นนั่นแล ทานยังละไมไดเด็ดขาด       
ในภายใน อันเปนเหตุให โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ดี โมหธรรมก็ดี ยังครอบงําจิตของทาน  
ไวไดเปนคร้ังคราว ดูกรมหานาม ก็ธรรมนั้นจักเปนอันทานละไดเด็ดขาดในภายในแลว ทานก็ไม        
พึงอยูครองเรือน ไมพึงบริโภคกาม แตเพราะทานละธรรมเชนนั้นยังไมไดเด็ดขาดในภายใน ฉะนั้น       
ทานจึงยังอยูครองเรือน ยังบริโภคกาม.   
         [๒๑๑] ดูกรมหานาม ถาแมวา อริยสาวกเล็งเห็นดวยปญญาโดยชอบตามเปนจริงวา   
กามใหความยนิดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามนี้ยิง่ ดังน้ี แตอริยสาวก      
นั้นเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม ยังไมบรรลุปติและสุข หรือกุศลธรรมอ่ืนที่สงบกวานัน้ เธอจะ      
ยังเปนผูไมเวียนมาในกามไมไดกอน แตเม่ือใด อริยสาวกไดเล็งเหน็ดวยปญญาโดยชอบ ตาม   
ความเปนจริงอยางนี้วา กามใหความยินดนีอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามนีย้ิ่ง 
ดังนี้ และเธอกเ็วนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม บรรลุปติและสุข หรือกุศลธรรมอ่ืนที่สงบกวา   
นั้น เม่ือนัน้ เธอยอมเปนผูไมเวียนมาในกามเปนแท.   
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     ดูกรมหานาม แมเราเม่ือเปนโพธิสัตว ยงัมิไดตรัสรู กอนตรัสรูทีเดียว ก็เล็งเห็นดวย      
ปญญาโดยชอบ ตามเปนจริงอยางนี้วา กามใหความยินดนีอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก      
โทษในกามนีย้ิ่ง ดังน้ี และเราก็เวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม ไมบรรลุปติและสุข หรือกุศล  
ธรรมอ่ืนท่ีสงบกวานัน้ เราจงึปฏิญาณวาเปนผูไมเวยีนมาในกามมิไดกอน แตเม่ือใด เราเล็งเห็น    
ดวยปญญาโดยชอบ ตามเปนจริงอยางนีว้า กามใหความยินดนีอย มีทุกขมาก มีความคับแคน     
มาก โทษในกามน้ียิ่ง ดังน้ี และเราก็เวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม บรรลุปติและสุข และ      
กุศลอ่ืนท่ีสงบกวานัน้ เม่ือนัน้ เราจึงปฏิญาณไดวา เปนผูไมเวยีนมาในกาม.     
         [๒๑๒] ดูกรมหานาม ก็อะไรเลาเปนคุณของกามท้ังหลาย? ดูกรมหานาม กามคุณ        
๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ รูปท่ีพึงรูแจงดวยจักษุ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ   
นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั เสียงท่ีพึงรูแจงดวยโสต ... กล่ินท่ีพึงรูแจง 
ดวยฆานะ ... รสท่ีพึงรูแจงดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกาย นาปรารถนา นาใคร       
นาพอใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตัง้แหงความกําหนัด ดกูรมหานาม กามคุณ ๕ ประการ       
เหลานี้แล ความสุข ความโสมนัสใด อาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้เกิดข้ึน นี้เปนคุณของกามท้ังหลาย 
                       วาดวยโทษแหงกาม        
         [๒๑๓] ดูกรมหานาม ก็อะไรเลาเปนโทษของกามท้ังหลาย? กุลบุตรในโลกน้ี เล้ียง   
ชีวิตดวยความขยันประกอบศิลปะใด คือ ดวยการนับคะแนนก็ดี ดวยการคํานวณก็ดี ดวยการ 
นับจํานวนกด็ี ดวยการไถก็ดี ดวยการคาขายก็ดี ดวยการเล้ียงโคก็ดี ดวยการยิงธนูกด็ี ดวยการ      
เปนราชบุรุษกด็ี ดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ตองตรากตรําตอความหนาว ตองตรากตรําตอ  
ความรอน งุนงานอยูดวยสัมผัสแตเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน ตองตายดวยความ  
หิวระหาย ดูกรมหานาม แมนี้ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย เปนกองทุกขท่ีเห็นๆ กันอยู มีกาม    
เปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายทั้งนั้น ดกูร  
มหานาม ถาเม่ือกุลบุตรนั้น ขยัน สืบตอพยายามอยูอยางนี้ โภคะเหลานั้นก็ไมสําเร็จผล เขา 
ยอมเศราโศก ลําบาก รําพันตีอก ครํ่าครวญ ถึงความหลงเลือนวา ความขยันของเราเปนโมฆะ 
หนอ ความพยายามของเราไมมีผลหนอ ดกูรมหานาม แมนี้ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย เปน    
กองทุกขท่ีเหน็ๆ กันอยู มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุ        
แหงกามท้ังหลายท้ังนั้น ดกูรมหานาม ถาเม่ือกุลบุตรนั้นขยัน สืบตอพยายามอยูอยางนี้ โภคะ     
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เหลานั้นสําเร็จผล เขากลับเสวยทุกข โทมนัส ท่ีมีการคอยรักษาโภคะเหลานั้นเปนตัวบังคับวา 
ทําอยางไร พระราชาท้ังหลาย ไมพึงริบโภคะเหลานั้นไปได พวกโจรพงึปลนไมได ไฟไมพึงไหม  
น้ําไมพึงพดั ทายาทอัปรียพึงนําไปไมได เม่ือกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุมครองอยูอยางนี้ พระราชา     
ท้ังหลายริบโภคะเหลานั้นไปเสียก็ดี โจรปลนเอาไปเสียกด็ี ไฟไหมเสียก็ดี น้ําพัดไปเสียก็ด ี
ทายาทอัปรียนาํไปเสียก็ดี เขายอมเศราโศก ลําบาก รําพัน ตีอก ครํ่าครวญ ถึงความหลงเลือนวา   
ส่ิงใดเคยเปนของเรา แมส่ิงนั้นก็ไมเปนของเรา ดูกรมหานาม แมนี้ ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย        
เปนกองทุกขท่ีเห็นๆ กันอยู มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ เกดิเพราะ       
เหตุแหงกามท้ังหลายท้ังนั้น.   
         [๒๑๔] ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัว        
บังคับ เพราะเหตุแหงกามทัง้หลายน้ันแล แมพระราชาท้ังหลายก็วิวาทกันกับพวกพระราชา แม    
พวกกษัตริยกว็ิวาทกันกับพวกกษัตริย แมพวกพราหมณก็ววิาทกันกับพวกพราหมณ แมคฤหบดี     
ก็ววิาทกันกับพวกคฤหบดี แมมารดากว็ิวาทกันกับบุตร แมบุตรก็ววิาทกันกับมารดา แมบิดากว็ิวาท       
กันกับบุตร แมบุตรก็ววิาทกันกับบิดา แมพี่ชายนองชายก็ววิาทกันกับพี่ชายนองชาย แมพี่ชายก็      
วิวาทกันกับนองสาว แมนองสาวก็ววิาทกนักับพี่ชาย แมสหายกว็ิวาทกนักับสหาย ชนเหลานั้นตาง       
ถึงการทะเลาะแกงแยงวิวาทกันในท่ีนั้นๆ ทํารายซ่ึงกันและกันดวยฝามือบาง ดวยกอนดินบาง        
ดวยทอนไมบาง ดวยศาตราบาง ถึงความตายไปตรงน้ันบาง ถึงทุกขปางตายบาง ดูกรมหานาม     
แมนี้ ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย ... เกดิเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายท้ังนั้น 
         [๒๑๕] ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปน   
ตัวบังคับ เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล ฝูงชนตางถือดาบและโลห สอดแลงธน ูวิ่งเขาสู 
สงคราม ปะทะกันท้ัง ๒ ขาง เม่ือลูกศรทั้งหลายถูกยิงไปบาง เม่ือหอกท้ังหลายถูกพุงไปบาง  
เม่ือดาบท้ังหลายถูกกวัดแกวงอยูบาง ฝูงชนเหลานั้นตางกถู็กลูกศรแทงเอาบาง ถูกหอกแทงเอาบาง    
ถูกดาบตัดศีรษะเสียบาง ในท่ีนั้น พากนัถึงตายไปตรงน้ันบาง ถึงทุกขปางตายบาง ดกูรมหานาม 
แมนี้ ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย ... เกดิเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายท้ังนั้น.        
         [๒๑๖] ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัว        
บังคับ เพราะเหตุแหงกามทัง้หลายน้ันแล ฝูงชนถือดาบและโลหสอดแลงธนู ตรูกันเขาไปสูเชิง 
กําแพงท่ีฉาบดวยเปอกตมรอน เม่ือลูกศรถูกยิงไปบาง เม่ือหอกถูกพุงไปบาง เม่ือดาบถูกกวัด       
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แกวงบาง ชนเหลานั้นตางถูกลูกศรแทงบาง ถูกหอกแทงบาง ถูกรดดวยโคมัยรอนบาง ถูกสับ   
ดวยคราดบาง ถูกตัดศีรษะดวยดาบบาง ในท่ีนั้น พากนัถึงตายไปตรงน้ันบาง ถึงทุกขปางตายบาง       
ดูกรมหานาม แมนี้ ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย ... เกดิเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายท้ังนั้น.     
         [๒๑๗] ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปน   
ตัวบังคับ เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล ฝูงชนตัดท่ีตอบาง ปลนอยางกวาดลางบาง กระทํา 
การปลนในเรือนหลังเดยีวบาง ดักปลนในหนทางบาง สมสูภรรยาคนอ่ืนบาง พระราชาท้ังหลาย     
จับคนนั้นๆ ไดแลว ใหกระทํากรรมกรณตางๆ คือเฆ่ียนดวยแสบาง เฆ่ียนดวยหวายบาง        
ตีดวยไมคอนบาง กระทํากรรมกรณช่ือโชติมาสิกะบาง ช่ือหัตถปชโชติกะบาง ช่ือเอรกวัตติกะบาง     
ช่ือจีรกวาสิกบาง ช่ือเอเณยกะบาง ช่ือพลิสมังสิกะบาง ช่ือกหาปณกะบาง ช่ือขาราปฏิจฉกะบาง       
ช่ือปลิฆปริวัตติกะบาง ช่ือปลาลปฐกะบาง รดดวยน้ํามันท่ีรอนบาง ใหสุนัขกัดกินบาง เสียบท่ี    
หลาวท้ังเปนบาง ใชดาบตัดศีรษะเสียบาง คนเหลานั้นถึงตายไปตรงนั้นบาง ถึงทุกขปางตายบาง       
ดูกรมหานาม แมนี้ ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย เปนกองทุกขท่ีเห็นๆ กนัอยู มีกามเปนเหตุ    
มีกามเปนตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายท้ังนัน้.        
         [๒๑๘] ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัว        
บังคับ เพราะเหตุแหงกามทัง้หลายน้ันแล ฝูงชนตางประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต     
ชนเหลานั้น คร้ันประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก   
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรมหานาม แมนี้ ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย     
เปนกองทุกขในสัมปรายภพ มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนตัวบังคับ เกดิเพราะ    
เหตุแหงกามท้ังหลายท้ังนั้น.   
ทรงปรารภพวกนิครนถท่ีถือการยืนเปนวัตร   
         [๒๑๙] ดูกรมหานาม สมัยหนึ่ง เราอยูท่ีภูเขาคิชฌกฏู เขตพระนครราชคฤห 
สมัยนั้น ณ ตําบลกาฬศิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ พวกนิครนถจาํนวนมาก เปนผูถือการยืนเปนวัตร    
หามการนั่ง เสวยทุกขเวทนา แรงกลา เผ็ดรอน อันเกดิแตความพยายาม คร้ังนั้นแล เราออก      
จากท่ีหลีกเรนในเวลาเย็น เขาไปหาพวกนคิรนถ ถึงประเทศกาฬศิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ ไดกลาว  
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ความขอนี้กะพวกนิครนถเหลานั้นวา ดูกรนิครนถผูมีอายุท้ังหลาย ไฉนเลา พวกทานจึงถือการยืน     
เปนวัตร หามการนั่ง เสวยทุกขเวทนา แรงกลา เผ็ดรอน? ดูกรมหานาม เม่ือเรากลาวอยางนี้   
แลว พวกนิครนถเหลานั้นไดกลาวกะเราดังนี้วา ดกูรผูมีอายุ นิครนถนาฏบุตรรูธรรมท้ังปวง       
เห็นธรรมท้ังปวง ยืนยันญาณทัสสนะหมดทุกสวนวา เม่ือเราเดินไปก็ด ียืนกด็ี หลับกด็ี ตื่นกด็ี       
ญาณทัสสนะปรากฏอยู ติดตอเสมอไป นิครนถนาฏบุตรนั้นกลาวอยางนี้วา ดกูรนิครนถท้ังหลาย  
ผูเจริญ บาปกรรมท่ีพวกทานทําแลวในกาลกอนมีอยู พวกทานจงสลัดบาปกรรมน้ันเสีย ดวย      
ปฏิปทาอันประกอบดวยการกระทําท่ีทําไดยาก อันลําบากนี้ ขอท่ีทานท้ังหลายสํารวมกาย วาจา     
ใจ ในบัดนีน้ั้น เปนการไมกระทําบาปกรรมตอไป ท้ังนี้ เพราะหมดกรรมเกาดวยตบะ เพราะไม    
ทํากรรมใหม ความไมถูกบังคับตอไปจึงมี เพราะไมถูกบังคับตอไป ความส้ินกรรมจึงมี เพราะ    
ส้ินกรรม ความส้ินทุกขจึงมี เพราะส้ินทุกข ความส้ินเวทนาจึงมี เพราะส้ินเวทนา จักเปน    
อันพวกทานสลัดทุกขไดท้ังหมด คําท่ีนิครนถนาฏบุตรกลาวแลวนัน้ ชอบใจและควรแกพวก        
ขาพเจา และเพราะเหตุนั้น พวกขาพเจาจงึเปนผูมีใจยินดี ดังนี้.        
                   ทรงปรารภถึงผูอยูสบายดีกวา 
         [๒๒๐] ดูกรมหานาม เม่ือพวกนิครนถกลาวอยางนีแ้ลว เราไดกลาวกะนิครนถ     
เหลานั้นดังนี้วา ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา เราท้ังหลายไดมีแลวในกาลกอน      
มิใชไมไดมีแลว?      
     นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย.    
     พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมไวใน  
กาลกอน มิใชไมไดทําไว?       
     นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย.    
     พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา เราทั้งหลายไดทําบาปกรรมอยางนี้บางๆ? 
     นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย.    
     พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบละหรือวา ทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว หรือวา    
ทุกขเทานี้เราตองสลัดเสีย หรือวาเม่ือทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว จกัเปนอันสลัดทุกขไดท้ังหมด?       
     นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย.     
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     พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานทราบการละอกุศลธรรม การบําเพ็ญกุศลธรรม ใน    
ปจจุบันละหรือ?        
     นิ. ดูกรทานผูมีอายุ ขอนีห้ามิไดเลย.    
     พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ ตามท่ีไดฟง พวกทานไมรูวา ในปางกอนเราไดมีมาแลวหรือไม       
ไมรูวา ในปางกอนเราไดทําบาปกรรมไวหรือไม ท้ังไมรูวาเราไดทําบาปกรรมไวอยางนั้นอยางนี้   
ไมรูวา ทุกขเทานี้เราสลัดไดแลว ทุกขเทานี้จําตองสลัด เม่ือสลัดทุกขเทานี้ไดแลว ทุกขท้ังปวง   
จักเปนอันสลัดไปดวย ไมรูจักการละอกุศลธรรม และการยังกุศลธรรมใหเกดิในปจจุบัน ดูกร    
นิครนถผูมีอายุ เม่ือเปนเชนนี้ คนท้ังหลาย จักบวชในสํานักของทาน กเ็ฉพาะแตคนท่ีมี     
มรรยาทเลวทราม มือเปอนโลหิต ทํากรรมช่ัวชา เปนผูเกิดสุดทายภายหลังในหมูมนษุย.       
     นิ. ดูกรทานพระโคดมผูมีอายุ บุคคลมิใชจะประสพความสุขไดดวยความสุข แตจะ  
ประสพสุขไดดวยความทุกขแท ก็ถาหากบุคคลจักประสพความสุขไดดวยความสุข พระเจา 
พิมพิสาร จอมทัพเจาแผนดินมคธ ก็คงประสพความสุข เพราะพระเจาพิมพิสาร จอมทัพ     
เจาแผนดนิมคธ อยูเปนสุขกวาทานพระโคดม.      
     พ. เปนการแนนอน ท่ีพวกทานนิครนถท้ังหลายหนุหนั ไมทันพจิารณาจึงพดูวา    
ดูกรทานพระโคดมผูมีอายุ บุคคลมิใชจะประสพความสุขดวยความสุข แตจะประสพความสุขได       
ดวยความทุกขแท ก็ถาหากบุคคลจักประสพความสุขไดดวยความสุข พระเจาพิมพิสาร จอมทัพ      
เจาแผนดนิมคธ ก็คงประสพความสุข เพราะพระเจาพิมพสิาร จอมทัพเจาแผนดินมคธ อยูเปน      
สุขยิ่งกวาทานโคดม เออก็เราเทานั้นท่ีพวกทานควรซักไซรไลเลียงในเรื่องสุข เร่ืองทุกขนั้นสิวา        
ใครเลาหนอจะอยูสบายดีกวากัน พระเจาพมิพิสาร จอมทัพเจาแผนดินมคธ หรือทานพระโคดมเอง.  
     นิ. ดูกรทานพระโคดมผูมีอายุ เปนการแนนอนท่ีพวกขาพเจาหนุหันไมทันพจิารณา        
จึงพูดวา ดูกรทานผูมีอายุ บุคคลมิใชจะประสพความสุขดวยความสุข แตจะประสพความสุขได    
ดวยความทุกขแท ก็ถาหากบุคคลจักประสพความสุขไดดวยความสุข พระเจาพิมพิสาร จอมทัพ      
เจาแผนดนิมคธ ก็คงประสพความสุข เพราะพระเจาพิมพสิาร จอมทัพเจาแผนดินมคธ อยูเปน      
สุขยิ่งกวาทานพระโคดม เอาละ หยดุไวเพียงเทานี้ บัดนี้ พวกขาพเจาจะตองถามทานพระโคดม 
ดูบางวา ใครเลาหนอ จะอยูสบายดีกวากัน พระเจาพิมพสิาร จอมทัพเจาแผนดินมคธ หรือทาน  
พระโคดมเอง?      
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     พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ ถาอยางนั้น เราจะตองถามพวกทาน ในเร่ืองสุขเร่ืองทุกขนั้น        
ดูบาง ทานเขาใจอยางใด กพ็งึแถลงอยางนัน้ ดูกรทานนิครนถผูมีอายุ พวกทานจงเขาใจความ        
ขอนั้นเปนไฉน พระเจาพิมพิสารจอมทัพ เจาแผนดนิมคธ จะทรงสามารถ ไมทรงไหว       
พระกาย ไมทรงพระดํารัส ทรงเสวยพระบรมสุขสวนเดียวอยู ๗ คืน ๗ วัน ไดหรือ?        
     นิ. ไมไหวละทาน.  
     พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ พวกทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน พระเจาพิมพิสาร  
จอมทัพ เจาแผนดินมคธ จะทรงสามารถ ไมทรงไหวพระกาย ไมทรงพระดํารัส ทรงเสวย        
พระบรมสุขสวนเดยีวอยู ๖ คืน ๖ วัน ... ๕ คืน ๕ วัน ... ๔ คืน ๔ วัน ... ๓ คืน ๓ วัน ...  
๒ คืน ๒ วัน ... เพียงคืนหนึ่งวันหนึ่ง ไดหรือ?  
     นิ. ไมไหวละทาน.  
     พ. ดูกรนิครนถผูมีอายุ เราแหละสามารถไมไหวกาย ไมพูด เสวยความสุขสวนเดยีวอยู     
เพียงคืนหนึ่งวนัหนึ่ง สามารถไมไหวกาย ไมพูด เสวยความสุขสวนเดยีวอยู ๒ คืน ๒ วัน       
... ๓ คืน ๓ วนั ... ๔ คืน ๔ วัน ... ๕ คืน ๕ วัน ... ๖ คืน ๖ วัน ... ๗ คืน ๗ วัน ดูกรนิครนถ     
ผูมีอายุ พวกทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน? เมื่อเปนเชนนี้ ใครจะอยูสบายกวากนั พระเจา     
พิมพิสารจอมทัพเจาแผนดินมคธหรือเราเอง?        
     น.ิ เม่ือเปนเชนนี้ ทานพระโคดมสิ อยูสบายกวาพระเจาพิมพิสารจอมทัพ เจา 
แผนดินมคธ.    
     พระผูมีพระภาคไดตรัสดงันี้แลว เจาศากยมหานามทรงมีพระทัยช่ืนชมยินดีพระภาษิตของ    
พระผูมีพระภาคแลวแล.   
                    จบ จูฬทุกขักขันธสูตร ท่ี ๔  
                ______________________    
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                 ๕. อนุมานสูตร  
                      วาดวยความคาดหมาย        
         [๒๒๑] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้   
     สมัยหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะพํานักอยู ณ เภสกฬาวนั อันเปนสถานท่ีใหอภัย  
แกเนื้อ ตําบลสุงสุมารคิระ ภัคคชนบท ณ ท่ีนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลายผูมีอายุ ภกิษุเหลานั้นรับคําของทานพระมหาโมคคัลลานะแลว.  
                     ธรรมทําใหเปนคนวายาก      
         [๒๒๒] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวดังนี้วา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ถาแมภิกษุ  
ปวารณาไววา ขอทานจงวากลาวขาพเจาๆ เปนผูควรที่ทานจะวากลาวได แตภกิษนุั้นเปนคน        
วายาก ประกอบดวยธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก เปนผูไมอดทน ไมรับคําพรํ่าสอนโดยเคารพ        
เม่ือเปนเชนนี้ เพื่อนพรหมจรรยตางไมสําคัญภิกษุนัน้วา ควรวากลาว ควรพรํ่าสอน ท้ังไม 
สําคัญวา ควรถึงความไววางใจในบุคคลนัน้ได ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีทําใหเปนคน        
วายากเปนไฉน?  ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้        
     ๑. เปนผูมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก แมขอท่ีภิกษุเปนผูมี     
ความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก.   
     ๒. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูยกตนขมผูอ่ืน แมขอท่ีภกิษุ      
เปนผูยกตนขมผูอ่ืน นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก.        
     ๓. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนคนมักโกรธ อันความโกรธ 
ครอบงําแลว แมขอท่ีภิกษุเปนคนมักโกรธ อันความโกรธครอบงําแลว นี้กเ็ปนธรรมท่ีทําใหเปน  
คนวายาก.       
     ๔. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนคนมักโกรธ ผูกโกรธ เพราะ       
ความโกรธเปนเหตุ แมขอท่ีภิกษเุปนคนมักโกรธ ผูกโกรธ เพราะความโกรธเปนเหตุ นี้ก็เปน    
ธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก.       
     ๕. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนคนมักโกรธ มักระแวงจดั 
เพราะความโกรธเปนเหตุ แมขอท่ีภิกษุเปนคนมักโกรธ มักระแวง เพราะความโกรธเปนเหตุ        
นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก.    
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     ๖. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนคนมักโกรธ เปลงวาจาใกลตอ    
ความโกรธ แมขอท่ีภิกษุเปนคนมักโกรธ เปลงวาจาใกลตอความโกรธ นี้ก็เปนธรรมท่ีทําให     
เปนคนวายาก.   
     ๗. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุถูกภิกษผูุเปนโจทกฟอง กลับโต 
เถียงโจทก แมขอท่ีภิกษุถูกภกิษุผูเปนโจทกฟอง กลับโตเถียงโจทก นีก้เ็ปนธรรมท่ีทําใหเปน  
คนวายาก.       
     ๘. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง กลับ    
รุกรานโจทก แมขอท่ีภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง กลับรุกรานโจทก นีก้็เปนธรรมท่ีทําใหเปน   
คนวายาก.       
     ๙. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง กลับ     
ปรักปรําโจทก แมขอท่ีภิกษถูุกภิกษุผูเปนโจทกฟอง กลับปรักปรําโจทก นี้ก็เปนธรรมท่ีทําให      
เปนคนวายาก.   
     ๑๐. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง กลับ    
เอาเร่ืองอ่ืนมากลบเกล่ือน พดูนอกเร่ือง แสดงความโกรธ ความมุงราย และความไมเช่ือฟง     
ใหปรากฏ แมขอท่ีภิกษุถูกภกิษุผูเปนโจทกฟอง กลับเอาเร่ืองอ่ืนมากลบเกล่ือน พูดนอกเร่ือง      
แสดงความโกรธ ความมุงราย และความไมเช่ือฟงใหปรากฏ นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก. 
     ๑๑. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมพอใจ 
ตอบในความประพฤติ แมขอท่ีภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมพอใจตอบในความประพฤติ 
นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหคนวายาก.  
     ๑๒. ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนคนลบหลูตีเสมอ แมขอท่ี     
ภิกษเุปนคนลบหลู ตีเสมอ นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก.     
     ๑๓. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนคนริษยา เปนคนตระหนี่        
แมขอท่ีภิกษุเปนคนริษยา เปนคนตระหนี ่นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก.      
     ๑๔. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนคนโออวด เจามายา แมขอท่ี  
ภิกษเุปนคนโออวด เจามายา นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก.   
     ๑๕. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนคนกระดาง ดูหม่ินผูอ่ืน     
แมขอท่ีภิกษุเปนคนกระดาง ดูหม่ินผูอ่ืน นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก.    
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     ๑๖. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนคนถือแตความเห็นของตน        
ถือร้ัน ถอนไดยาก แมขอท่ีภกิษุเปนคนถือแตความเห็นของตน ถือร้ัน ถอนไดยาก นีก้็เปน   
ธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก.       
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้เรียกวา ธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก.   
                    ธรรมทําใหเปนคนวางาย      
         [๒๒๓] ถาแมภิกษุไมปวารณาไววา ขอทานจงวากลาวขาพเจาๆ เปนผูควรที่ทานจะ     
วากลาวได แตภิกษนุั้นเปนคนวางาย ประกอบดวยธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย เปนผูอดทน   
รับคําพรํ่าสอนโดยเคารพ เม่ือเปนเชนนี้ เพื่อนพรหมจรรยตางสําคัญภิกษุนั้นวา ควรวากลาวได       
ควรพรํ่าสอนได ท้ังสําคัญวา ควรถึงความไววางใจในบุคคลน้ันได ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย   
ก็ธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย เปนไฉน? ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้.  
     ๑. ไมเปนผูมีความปรารถนาลามก ไมลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก แมขอท่ีภกิษุ        
ไมเปนผูมีความปรารถนาลามก ไมลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคน   
วางาย.        
     ๒. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมเปนผูยกตน ไมขมผูอ่ืน แมขอท่ี    
ภิกษไุมเปนผูยกตน ไมขมผูอ่ืน นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย.   
     ๓. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมเปนคนมักโกรธ อันความโกรธ      
ไมครอบงําแลว แมขอท่ีภิกษไุมเปนคนมักโกรธ อันความโกรธไมครอบงําแลว นีก้็เปนธรรมท่ีทําให     
เปนคนวางาย.  
     ๔. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมเปนคนมักโกรธ ไมผูกโกรธ       
เพราะความโกรธเปนเหตุ แมขอท่ีภิกษไุมเปนคนมักโกรธ ไมผูกโกรธ เพราะความโกรธเปนเหตุ   
นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย.     
     ๕. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมเปนคนมักโกรธ ไมมักระแวงจัด   
เพราะความโกรธเปนเหตุ แมขอท่ีภิกษไุมเปนคนมักโกรธ ไมมักระแวงจัด เพราะความโกรธ       
เปนเหตุ นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย.    
     ๖. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมเปนคนมักโกรธ ไมเปลงวาจา     
ใกลตอความโกรธ แมขอท่ีภกิษุไมเปนคนมักโกรธ ไมเปลงวาจาใกลตอความโกรธ นี้ก็เปนธรรม        
ท่ีทําใหเปนคนวางาย.   
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     ๗. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมโตเถียง      
โจทก แมขอท่ีภิกษุถูกภกิษุผูเปนโจทกฟอง ไมโตเถียงโจทก นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย.       
     ๘. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมรุกราน        
โจทก แมขอท่ีภิกษุถูกภกิษุผูเปนโจทกฟอง ไมรุกรานโจทก นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย. 
     ๙. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมปรัก 
ปรําโจทก แมขอท่ีภิกษุถูกภกิษุผูเปนโจทกฟอง ไมปรักปรําโจทก นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคน    
วางาย.        
     ๑๐. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง ไมเอา  
เร่ืองอ่ืนมากลบเกล่ือน ไมพดูนอกเร่ือง ไมแสดงความโกรธ ความมุงราย และความไมเช่ือฟง  
ใหปรากฏ แมขอท่ีภิกษุถูกภกิษุผูเปนโจทกฟอง ไมเอาเร่ืองอ่ืนมากลบเกล่ือน ไมพดูนอกเร่ือง    
ไมแสดงความโกรธ ความมุงราย และความไมเช่ือฟงใหปรากฏ นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคน     
วางาย.        
     ๑๑. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง พอใจตอบ 
ในความประพฤติ แมขอท่ีภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง พอใจตอบในความประพฤติ นีก้็เปน     
ธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย.      
     ๑๒. ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมเปนคนลบหลู ไมตีเสมอ        
แมขอท่ีภิกษุไมเปนคนลบหลู ไมตีเสมอ นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย.     
     ๑๓. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมเปนคนริษยา ไมเปนคนตระหน่ี  
แมขอท่ีภิกษุไมเปนคนริษยา ไมเปนคนตระหนี่ นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย.       
     ๑๔. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมเปนคนโออวด มิใชเจามายา    
แมขอท่ีภิกษุไมเปนคนโออวด มิใชเจามายา นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย. 
     ๑๕. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมเปนคนกระดาง ไมดูหม่ินผูอ่ืน       
แมขอท่ีภิกษุไมเปนคนกระดาง ไมดูหม่ินผูอ่ืน นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย.    
     ๑๖. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมเปนคนถือแตความเหน็ของตน     
ไมถือร้ัน ถอนไดงาย แมขอท่ีภิกษไุมเปนคนถือแตความเห็นของตน ไมถือร้ัน ถอนไดงาย  
นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย.     
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ เรียกวา ธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย.  
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                      การเทียบเคียงตนเอง        
         [๒๒๔] ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ในธรรมท้ัง ๑๖ ขอน้ัน ภกิษุพึงเทียบเคียงตน 
ดวยตนเองอยางนี้วา บุคคลท่ีมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก หาเปนท่ี     
รักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนา        
ลามกบางเลา เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอ่ืน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุรูอยูอยางนี ้
พึงยังความคิดใหเกดิข้ึนวา เราจักไมเปนคนมีความปรารถนาลามก ไมลุอํานาจแหงความปรารถนา  
ลามก ถึงบุคคลท่ียกตนขมผูอ่ืนก็หาเปนท่ีรักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนยกตน   
ขมผูอ่ืนบางเลา เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอ่ืน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุรูอยูอยางนี้   
พึงยังความคิดใหเกดิข้ึนวา เราจักไมยกตน ไมขมผูอ่ืน ถึงบุคคลท่ีเปนคนมักโกรธ อันความ        
โกรธครอบงํา ก็หาเปนท่ีรักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนมักโกรธ อันความโกรธ       
ครอบงําบางเลา เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอ่ืน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุรูอยูอยางนี้       
พึงยังความคิดใหเกดิข้ึนวา จกัไมเปนคนมักโกรธ ไมใหความโกรธครอบงํา บุคคลท่ีเปนคน     
มักโกรธ ผูกโกรธ เพราะความโกรธเปนเหตุ ก็หาเปนท่ีรักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึง     
เปนคนมักโกรธ ผูกโกรธ เพราะความโกรธเปนเหตุบางเลา เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอ่ืน 
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิดใหเกดิข้ึนวา เราจักไมเปนคนมักโกรธ       
ไมผูกโกรธ เพราะความโกรธเปนเหตุ ถึงบุคคลท่ีเปนคนมักโกรธ มักระแวงจัด เพราะความ 
โกรธเปนเหตุ ก็หาเปนท่ีรักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนมักโกรธ มักระแวงจัด     
เพราะความโกรธเปนเหตุบางเลา เราก็คงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอื่น ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย   
ภิกษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิดใหเกิดข้ึนวา เราจักไมเปนคนมักโกรธ ไมมักระแวงจดั เพราะ    
ความโกรธเปนเหตุ ถึงบุคคลท่ีเปนคนมักโกรธ เปลงวาจาใกลตอความโกรธ ก็หาเปนท่ีรักใคร   
พอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนมักโกรธ เปลงวาจาใกลตอความโกรธบางเลา เราคงไม      
เปนท่ีรักใครพอใจของคนอ่ืน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิดให     
เกิดข้ึนวา เราจักไมเปนคนมักโกรธ ไมเปลงวาจาใกลตอความโกรธ ถึงบุคคลท่ีถูกบุคคลผูเปน      
โจทกฟอง กลับโตเถียงโจทก ก็หาเปนท่ีรักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงถูกบุคคลผูเปน       
โจทกฟอง กลับโตเถียงโจทกบางเลา เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอ่ืน ดูกรทานผูมีอายุ       
ท้ังหลาย ภกิษรูุอยูอยางนี้ พึงยังความคิดใหเกิดข้ึนวา เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง จกัไม    
โตเถียงโจทก ถึงบุคคลท่ีถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง กลับรุกรานโจทก กห็าเปนท่ีรักใครพอใจ   
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ของเราไม ก็หากเราจะพึงถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง กลับรุกรานโจทกบางเลา เราคงไมเปนท่ี 
รักใครพอใจของคนอ่ืน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิดใหเกดิข้ึนวา 
เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง จักไมรุกรานโจทก ถึงบุคคลท่ีถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง กลับ  
ปรักปรําโจทก ก็หาเปนท่ีรักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง กลับ 
ปรักปรําโจทกบางเลา เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอื่น ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุรูอยู 
อยางนี้ พึงยังความคิดใหเกดิข้ึนวา เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง จักไมปรักปรําโจทก ถึงบุคคล    
ท่ีถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง กลับเอาเร่ืองอ่ืนมากลบเกล่ือน พูดนอกเร่ือง แสดงความโกรธ     
ความมุงราย และความไมเช่ือฟงใหปรากฏ ก็หาเปนท่ีรักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงถูก        
บุคคลผูเปนโจทกฟอง กลับเอาเร่ืองอ่ืนมากลบเกล่ือน พดูนอกเร่ือง แสดงความโกรธ ความ      
มุงราย และความไมเช่ือฟงใหปรากฏบางเลา เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอ่ืน ดูกรทาน       
ผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิดใหเกิดข้ึนวา เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง 
จักไมเอาเร่ืองอ่ืนมากลบเกล่ือน ไมพูดนอกเร่ือง ไมแสดงความโกรธ ความมุงราย และความ    
ไมเช่ือฟงใหปรากฏ ถึงบุคคลที่ถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง ไมพอใจตอบในความประพฤติ ก็หา    
เปนท่ีรักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพงึถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง ไมพอใจตอบในความ      
ประพฤติ เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอ่ืน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุรูอยูอยางนี้      
พึงยังความคิดใหเกดิข้ึนวา เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง พอใจตอบในความประพฤติ ถึงบุคคล   
ท่ีเปนคนลบหลู ตีเสมอ ก็หาเปนท่ีรักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพงึเปนคนลบหลูตีเสมอ  
บางเลา เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอื่น ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุรูอยูอยางนี้     
พึงยังความคิดใหเกดิข้ึนวา เราจักไมเปนคนลบหลู ตีเสมอ ถึงบุคคลท่ีเปนคนริษยา เปนคน  
ตระหนี่ ก็หาเปนท่ีรักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพงึเปนคนริษยา เปนคนตระหนี่บางเลา  
เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอ่ืน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความ   
คิดใหเกิดข้ึนวา เราจักไมเปนคนริษยา ไมเปนคนตระหนี่ ถึงบุคคลท่ีเปนคนโออวด เจามายา        
ก็หาเปนท่ีรักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนโออวด เจามายาบางเลา เราคงไมเปน 
ท่ีรักใครพอใจของคนอ่ืน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุรูอยูอยางนี้ พึงยงัความคิดใหเกิดข้ึนวา      
เราจักไมเปนคนโออวด ไมมีมายา ถึงบุคคลท่ีเปนคนกระดาง ดหูม่ินผูอ่ืน นี้กห็าเปนท่ีรักใคร   
พอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนกระดาง ดูหม่ินผูอ่ืนบางเลา เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจ      
ของคนอ่ืน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุรูอยูอยางนี้ พึงยงัความคิดใหเกิดข้ึนวา เราจักไมเปน   



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 136 
คนกระดาง ไมดูหม่ินผูอ่ืน ถึงบุคคลท่ีถือแตความเห็นของตน ถือร้ัน ถอนไดยาก กห็าเปนท่ี        
รักใครพอใจของเราไม ก็หากเราจะพึงเปนคนถือแตความเห็นของตน ถือร้ัน ถอนไดยากบางเลา   
เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอ่ืน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุรูอยูอยางนี้ พึงยังความคิด        
ใหเกดิข้ึนวา เราจักไมเปนคนถือแตความเห็นของตน ไมถือร้ัน ถอนไดงายดังนี้.  
                       การพิจารณาตนเอง  
         [๒๒๕] ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ในธรรมท้ัง ๑๖ ขอน้ัน ภกิษุพึงพิจารณาตนดวย        
ตนเองอยางนีว้า เราเปนคนมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามกหรือไม?  
หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเปนคนมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามกจริง  
ก็ควรพยายามเพื่อท่ีจะละอกศุลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราไมใชคนมี   
ความปรารถนาลามก ไมลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก ภิกษุนัน้พึงอยูดวยปตแิละปราโมทย       
นั้นทีเดยีว หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมท้ังหลาย.    
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนยกตนขมผูอ่ืน       
หรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเปนคนยกตนขมผูอ่ืนจริง ก็ควรพยายามเพื่อท่ีจะละ       
อกุศลธรรมอันช่ัวชานัน้เสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราไมเปนคนยกตน ไมขมผูอ่ืน ภิกษุ   
นั้นพึงอยูดวยปติ และปราโมทยนั้นทีเดียว หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมท้ังหลาย.     
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนมักโกรธ อันความ      
โกรธครอบงําแลวหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเปนคนมักโกรธ อันความโกรธ        
ครอบงําแลวจริง ก็ควรพยายามเพื่อท่ีจะละอกุศลธรรมอันช่ัวชานัน้เสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า  
เราไมเปนคนมักโกรธ อันความโกรธไมครอบงํา ภิกษนุัน้พึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว 
หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมท้ังหลาย.        
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนมักโกรธ ผูกโกรธ      
เพราะความโกรธเปนเหตุหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนคนมักโกรธ ผูกโกรธ เพราะ       
ความโกรธเปนเหตุจริง ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันช่ัวชานั้นเสีย หากพิจารณาอยู  
รูอยางนี้วา เราไมเปนคนมักโกรธ ไมผูกโกรธ เพราะความโกรธเปนเหตุ ภกิษุนัน้พงึอยูดวยปติ    
และปราโมทยนั้นทีเดยีว หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมท้ังหลาย.  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนมักโกรธ มักระแวงจัด  
เพราะความโกรธเปนเหตุหรือไม หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนคนมักโกรธ มักระแวงจัด  
เพราะความโกรธเปนเหตุจริง ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันชั่วชานั้นเสีย หากพิจารณา 
อยูรูอยางนีว้า เราไมเปนคนมักโกรธ ไมมักระแวงจดั เพราะความโกรธเปนเหตุ ภิกษุนั้นพึงอยู    
ดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมท้ังหลาย. 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนมักโกรธ เปลงวาจา    
ใกลตอความโกรธหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเปนคนมักโกรธ เปลงวาจาใกลตอความ      
โกรธจริง ก็ควรพยายามเพื่อท่ีจะละอกุศลธรรมอันช่ัวชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา        
เราไมเปนคนมักโกรธ ไมเปลงวาจาใกลตอความโกรธ ภิกษนุั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้น 
ทีเดียว หม่ันศึกษาท้ังกลางวนักลางคืน ในกุศลธรรมท้ังหลาย.        
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง      
กลับโตเถียงโจทกหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง กลับโตเถียง    
โจทกจริง ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันช่ัวชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เรา   
เปนจําเลยถูกโจทกฟอง ไมกลับโตเถียงโจทก ภิกษุนัน้พงึอยูดวยปตแิละปราโมทยนัน้ทีเดียว       
หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมท้ังหลาย.        
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง      
กลับรุกรานโจทกหรือไม หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง กลับรุกรานโจทก    
จริง ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันชั่วชานัน้เสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเปน    
จําเลยถูกโจทกฟอง ไมกลับรุกรานโจทก ภิกษนุั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว หม่ัน       
ศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมท้ังหลาย.     
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง      
กลับปรักปรําโจทกหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง กลับปรักปรํา      
โจทกจริง ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันช่ัวชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เรา   
เปนจําเลยถูกโจทกฟอง ไมกลับปรักปรําโจทก ภิกษุนัน้พงึอยูดวยปตแิละปราโมทยนัน้ทีเดียว        
หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมท้ังหลาย.        
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง      
กลับเอาเร่ืองอ่ืนมากลบเกล่ือน พูดนอกเร่ือง แสดงความโกรธ ความมุงราย และความไมเช่ือฟง  
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ใหปรากฏหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วาเราเปนจาํเลยถูกโจทกฟองกลับเอาเร่ืองอ่ืนมากลบ     
เกล่ือน พูดนอกเร่ือง แสดงความโกรธ ความมุงราย และความไมเช่ือฟงใหปรากฏจริง ก็ควร     
พยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันช่ัวชานัน้เสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทก 
ฟอง ไมเอาเร่ืองอ่ืนมากลบเกล่ือน ไมพูดนอกเร่ือง ไมแสดงความโกรธ ความมุงราย และ      
ความไมเช่ือฟงใหปรากฏ ภกิษุนั้นพึงอยูดวยปตแิละปราโมทยนั้นทีเดียว หม่ันศึกษาท้ังกลางวัน    
กลางคืน ในกศุลธรรมท้ังหลาย.     
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง      
ไมพอใจตอบในความประพฤติหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วาเราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง ไม        
พอใจตอบในความประพฤติจริง ก็ควรพยายามเพื่อท่ีจะละอกุศลธรรมท่ีช่ัวชานั้นเสีย หากพิจารณา  
อยูรูอยางนีว้า เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง พอใจตอบในความประพฤติ ภกิษุนั้นพึงอยูดวยปติ       
และปราโมทยนั้นทีเดยีว หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมท้ังหลาย. 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนลบหลู ตีเสมอ        
หรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเปนคนลบหลู ตีเสมอจริง ก็ควรพยายามเพื่อท่ีจะละอกุศล   
ธรรมอันช่ัวชานั้นเสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วาเราไมเปนคนลบหลู ไมตีเสมอ ภิกษุนั้นพึงอยู        
ดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียวหม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมท้ังหลาย.  
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนริษยา เปนคนตระหนี่  
หรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเปนคนริษยา เปนคนตระหนี่จริง ก็ควรพยายามเพื่อท่ีจะ    
ละอกุศลธรรมอันช่ัวชานัน้เสียหากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราไมเปนคนริษยา ไมเปนคนตระหนี่    
ภิกษนุั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรม  
ท้ังหลาย.       
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนโออวด เจามายา      
หรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเปนคนโออวด เจามายาจริง กค็วรพยายามเพ่ือท่ีจะละ      
อกุศลธรรมอันช่ัวชานัน้เสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้าเราไมเปนคนโออวด ไมเปนคนเจามายา    
ภิกษนุั้น พึงอยูดวยปตแิละปราโมทยนั้นทีเดียว หม่ันศึกษาท้ังกลางวนักลางคืน ในกุศลธรรม 
ท้ังหลาย.       
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนกระดาง ดูหม่ิน      
ผูอ่ืนหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนีว้า เราเปนคนกระดางดูหม่ินผูอ่ืนจริง ก็ควรพยายามเพ่ือท่ี     
จะละอกุศลธรรมอันช่ัวชานัน้เสีย หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราไมเปนคนกระดาง ไมดูหม่ิน    
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ผูอ่ืน ภิกษนุั้นพึงอยูดวยปตแิละปราโมทยนั้นทีเดยีว หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศล     
ธรรมท้ังหลาย.  
     อีกประการหนึ่ง ภกิษพุึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคนถือเอาแตความเห็น    
ของตน ถือร้ัน ถอนไดยากหรือไม? หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วาเปนคนถือเอาแตความเห็นของตน        
ถือร้ัน ถอนไดยากจริง ก็ควรพยายามเพื่อท่ีจะละอกุศลธรรมอันช่ัวชานัน้เสีย หากพิจารณาอยูรู      
อยางนี้วา เราไมเปนคนถือเอาแตความเห็นของตน ไมถือร้ัน ถอนไดงาย ภกิษุนัน้พึงอยูดวย       
ปติและปราโมทยนั้นทีเดียว หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมท้ังหลาย.     
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากภกิษพุิจารณาอยู เห็นชัดอกุศลธรรมอันชั่วชาเหลานี้ท้ังหมด    
ท่ียังละไมไดในตน ภกิษนุั้นก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกศุลธรรมอันชั่วชาท้ังหมดเหลานั้น หาก      
พิจารณาอยู เหน็ชัดอกุศลธรรมอันชั่วชาท้ังหมดเหลานี้ ท่ีละไดแลวในตน ภิกษุนั้นพึงอยูดวย     
ปติและปราโมทยนั้นทีเดียว หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมท้ังหลาย.     
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย อุปมาเหมือนสตรีหรือบุรุษ รุนกําดัด ชอบโออาสองดูเงาหนา        
ของตนในกระจกเงา หรือในภาชนะน้ําใสสะอาดบริสุทธ์ิ ถาเห็นธุลีหรือสิวบนในหนานั้น ยอม      
พยายามท่ีจะใหธุลีหรือสิวนัน้หายไป หากไมเห็นธุลีหรือสิวบนใบหนานั้น ก็จะรูสึกพอใจวา ชาง     
เปนลาภของเรา ใบหนาของเราบริสุทธ์ิสะอาด ดังนี้ ฉันใด แมภกิษหุากพิจารณาอยู เหน็ชัด    
อกุศลธรรมอันช่ัวชาท้ังหมดเหลานี้ ท่ียังละไมไดในตน ภิกษุนั้นก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศล     
ธรรมอันช่ัวชาท้ังหมดนัน้เสีย แตถาเม่ือพจิารณาอยู เห็นชัดอกุศลธรรมอันชั่วชาท้ังหมดเหลานี้  
ท่ีละไดแลวในตน ภกิษนุั้นพึงอยูดวยปตแิละปราโมทยนั้นทีเดยีว หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน    
ในกุศลธรรมท้ังหลาย ฉันนัน้ นั่นแล.      
     ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวภาษิตดังนีแ้ลว ภกิษุเหลานั้นมีใจช่ืนชมยนิดภีาษิตของ  
ทานพระมหาโมคคัลลานะแลวแล.     
                      จบ อนุมานสูตร ท่ี ๕       
                     _____________________________   
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                ๖. เจโตขีลสูตร  
                       วาดวยตะปูตรึงใจ        
         [๒๒๖] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.        
         [๒๒๗] พระผูมีพระภาคจึงตรัสพระพุทธพจนวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุรูปใดรูปหนึ่ง     
ไมละตะปูตรึงใจ ๕ ประการ ไมถอนเคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการ ภกิษุนัน้หนอจกัถึงความเจริญ     
งอกงาม ไพบูลย ในพระธรรมวินัยนี้ ขอนีไ้มเปนฐานะท่ีจะมีได.   
         [๒๒๘] ตะปูตรึงใจ ๕ ประการ อันเธอยังละไมไดเปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ        
ในพระธรรมวนิัยนี้ สงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระศาสดา ดูกรภิกษุ        
ท้ังหลาย จิตของภิกษุท่ีสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระศาสดาน้ัน ยอม    
ไมนอมไปเพือ่ความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพือ่ความเพียร       
ท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจติของภิกษไุมนอมไปเพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อ 
ความทําติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อยางนี้ ช่ือวาตะปูตรึงใจประการท่ี ๑ ท่ีภิกษุนัน้ยังละ  
ไมไดแลว.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเช่ือ ไมเล่ือม     
ใสในพระธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย จิตของภิกษุท่ีสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเช่ือ ไมเล่ือม    
ใสในพระธรรมนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ       
เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภกิษุไมนอมไปเพื่อความเพยีรเคร่ืองเผา  
กิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน อยางนี้ ช่ือวาตะปู    
ตรึงใจประการท่ี ๒ ท่ีภิกษนุั้นยังละไมไดแลว.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเช่ือ ไมเล่ือมใส   
ในพระสงฆ ดกูรภิกษุท้ังหลาย จิตของภกิษุท่ีสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเช่ือ ไมเล่ือมใส    
ในพระสงฆนัน้ ยอมไมนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อ     
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ความทําติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส  
เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ความทําติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อยางนี้ ช่ือวาตะปูตรึงใจ    
ประการท่ี ๓ ท่ีภิกษนุั้นยังละไมไดแลว.        
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเช่ือ ไมเล่ือมใส   
ในสิกขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตของภิกษุท่ีสงสัย เคลือบแคลง ไมปลงใจเช่ือ ไมเล่ือมใสใน    
สิกขานั้น ยอมไมนอมไปเพือ่ความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ความทํา  
ติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภกิษุไมนอมไปเพื่อความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อ  
ความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพยีรที่ตั้งม่ัน อยางนี้ ช่ือวาตะปูตรึงใจ 
ประการท่ี ๔ ท่ีภิกษนุั้นยังละไมไดแลว.        
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูโกรธเคือง ไมพอใจ มีจิตอันโทสะกระทบ  
กระท่ัง มีใจดจุตะปูในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย จติของภิกษุท่ีโกรธเคือง 
ไมพอใจ มีจิตอันโทสะกระทบกระท่ัง มีใจดุจตะปูในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลายนั้น ยอมไมนอม   
ไปเพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียร  
ท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจติของภิกษไุมนอมไปเพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อ 
ความทําติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อยางนี้ ช่ือวาตะปูตรึงใจ ประการท่ี ๕ ท่ีภิกษนุัน้ยังละ 
ไมไดแลว ตะปูตรึงใจ ๕ ประการเหลานี้ ช่ือวาอันภกิษนุัน้ยังละไมไดแลว.      
                    เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการ    
         [๒๒๙] เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการ อันภิกษุนั้นยังถอนไมได เปนไฉน? ดูกรภิกษุ 
ท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูไมปราศจากความกําหนดั ไมปราศจากความพอใจ  
ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความระหาย ไมปราศจากความเรารอน ไมปราศจากความทะเยอ        
ทะยานอยากในกาม ดกูรภิกษุท้ังหลาย จติของภิกษุผูไมปราศจากความกําหนดั ไมปราศจากความ      
พอใจ ไมปราศจากความรักไมปราศจากความระหาย ไมปราศจากความเรารอน ไมปราศจากความ 
ทะเยอทะยานอยากในกาม ยอมไมนอมไปเพื่อความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบ  
เนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพือ่ความเพียรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภิกษไุมนอมไปเพื่อความเพียร     
เคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน อยางนี้      
ช่ือวาเคร่ืองผูกพันใจประการท่ี ๑ ท่ีภิกษุนัน้ยังถอนไมไดแลว.  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจาก       
ความพอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความระหาย ไมปราศจากความเรารอน ไมปราศจาก        
ความทะเยอทะยานอยากในรางกาย ดกูรภกิษุท้ังหลาย จติของภิกษุผูไมปราศจากความกําหนดั ไม    
ปราศจากความพอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความระหาย ไมปราศจากความเรารอน    
ไมปราศจากความทะเยอทะยานอยากในรางกายนัน้ ยอมไมนอมไปเพื่อความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส    
เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ความทําติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภิกษไุมนอมไป    
เพื่อความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้ง     
ม่ัน อยางนี้ ช่ือวาเคร่ืองผูกพนัใจประการที ่๒ ท่ีภกิษุนัน้ยังถอนไมไดแลว.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจาก       
ความพอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความระหาย ไมปราศจากความเรารอน ไมปราศ  
จากความทะเยอทะยานอยากในรูป ดูกรภิกษุท้ังหลาย จติของภิกษุผูไมปราศจากความกําหนดั ไม    
ปราศจากความพอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความระหาย ไมปราศจากความเรารอน    
ไมปราศจากความทะเยอทะยานอยากในรูปนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อ  
ความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพยีรที่ตั้งม่ัน ขอท่ีจติของภิกษไุมนอมไปเพื่อ    
ความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ัน      
อยางนี้ ช่ือวาเคร่ืองผูกพันใจประการที่ ๓ ท่ีภิกษนุั้นยังถอนไมไดแลว.        
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษบุริโภคอ่ิมพอความประสงคแลว ประกอบความ       
สุขในการนอน ความสุขในการเอน ความสุขในความหลับอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย จติของภิกษ ุ
ผูบริโภคอ่ิมพอความประสงคแลว ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอน ความสุข    
ในความหลับอยูนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ     
เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภกิษุไมนอมไปเพื่อความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส     
เพื่อความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อยางนี้ช่ือวาเคร่ืองผูกพันใจ        
ประการท่ี ๔ ท่ีภิกษนุั้นยังถอนไมไดแลว.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุจักประพฤติพรหมจรรย เพื่อปรารถนาเทพนิกาย     
อันใดอันหนึ่งวา เราจักไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่งดวยศีลอันนี้ ดวยขอวัตรอันนี้      
ดวยตบะอันนี้ หรือดวยพรหมจรรยอันนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย จิตของภกิษุผูจักประพฤติพรหมจรรย       
เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งวา เราจักไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล  
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อันนี้ ดวยขอวตัรอันนี้ ดวยตบะอันนี้ หรือดวยพรหมจรรยอันนี้นัน้ ยอมไมนอมไปเพื่อความ       
เพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ี   
จิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ       
เพื่อความเพยีรที่ตั้งม่ัน อยางนี้ ช่ือวาเคร่ืองผูกพันใจ ประการท่ี ๕ ท่ีภิกษุนั้นยังถอนไมไดแลว      
เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการเหลานี้ ช่ือวาอันภิกษุนั้นยังถอนไมไดแลว.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุรูปใดรูปหนึ่งไมละตะปูตรึงใจ ๕ ประการเหลานี้ ไมถอนเคร่ือง 
ผูกพันใจ ๕ ประการเหลานี้  ภิกษนุั้นหนอ จักถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในพระธรรมวินัยนี้        
ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได.    
         [๒๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละตะปูตรึงใจ ๕ ประการเสียได ถอน 
เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการเสียได ภกิษนุัน้หนอ จกัถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลย ในพระธรรม    
วินัย ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได. 
         [๒๓๑] ตะปูตรึงใจ ๕ ประการ ช่ือวา อันภิกษุนั้นละไดแลวเปนไฉน? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ ไมสงสัย ไมเคลือบแคลง ปลงใจเช่ือ เล่ือมใสในพระศาสดา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย จิตของภิกษุผูไมสงสัย ไมเคลือบแคลง ปลงใจเช่ือ เล่ือมใสในพระศาสดาน้ัน ยอม    
นอมไปเพื่อความเพียร เคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความ  
เพยีรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภกิษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ     
เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ันอยางนี้ ช่ือวาตะปูตรึงใจประการที่ ๑ ท่ีภกิษุนั้นละได      
แลว.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมสงสัย ไมเคลือบแคลงปลงใจเช่ือ เล่ือมใส    
ในพระธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย จิตของภกิษุผูไมสงสัย ไมเคลือบแคลง ปลงใจเช่ือ เล่ือมใสใน  
พระธรรมนั้น ยอมนอมไปเพื่อความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ความทํา   
ติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภกิษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อ     
ความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ันอยางนี้ ช่ือวาตะปูตรึงใจประการ    
ท่ี ๒ ท่ีภกิษุนัน้ละไดแลว.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมสงสัย ไมเคลือบแคลงปลงใจเช่ือ เล่ือมใส    
ในพระสงฆ ดกูรภิกษุท้ังหลาย จิตของภกิษุผูไมสงสัย ไมเคลือบแคลง ปลงใจเช่ือ เล่ือมใสใน  
พระสงฆนั้น ยอมนอมไปเพือ่ความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ความทํา   
ติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภกิษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความ  
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ประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน อยางนี้ ช่ือวาตะปูตรึงใจประการ       
ท่ี ๓ ท่ีภิกษนุัน้ละไดแลว.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมสงสัย ไมเคลือบแคลงปลงใจเช่ือ เล่ือมใส    
ในสิกขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตของภิกษุผูไมสงสัย ไมเคลือบแคลง ปลงใจเช่ือ เล่ือมใสใน    
สิกขานั้น ยอมนอมไปเพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทํา     
ติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภกิษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความ 
ประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน อยางนี้ ช่ือวาตะปูตรึงใจประการ       
ท่ี ๔ ท่ีภกิษุนัน้ละไดแลว.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูไมโกรธเคือง ไมใชเปนผูไมพอใจ มีจิต       
อันโทสะไมกระทบกระท่ัง หาใชผูมีใจดุจตะปูไม ในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย       
จิตของภิกษุผูไมโกรธเคือง ไมใชเปนผูไมพอใจ มีจิตอันโทสะไมกระทบกระท่ัง หาใชผูมีใจดจุ     
ตะปูไม ในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลายนั้น ยอมนอมไปเพื่อความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความ 
ประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภกิษุนอมไปเพ่ือความ       
เพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน อยางนี ้
ช่ือวาตะปูตรึงใจประการที่ ๕ ท่ีภิกษุนั้นละไดแลว ตะปูตรึงใจ ๕ ประการเหลานี้ ช่ือวาอันภกิษนุั้น      
ละไดแลว.      
         [๒๓๒] เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการ อันภิกษุนั้นถอนไดดแีลวเปนไฉน? ดูกรภิกษุ  
ท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูปราศจากความกาํหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจาก        
ความรัก ปราศจากความระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในกาม     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จิตของภกิษุผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก        
ปราศจากความระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในกามน้ัน ยอม    
นอมไปเพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความ   
เพียรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภกิษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ     
เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ันอยางนี้ ช่ือวาเคร่ืองผูกพันใจประการที่ ๑ ท่ีภิกษนุั้น      
ถอนไดดีแลว.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูปราศจากความกําหนดั ปราศจากความ 
พอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะเยอ    
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ทะยานอยากในรางกาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย จิตของภิกษุผูปราศจากความกําหนดั ปราศจากความ        
พอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะเยอ     
ทะยานอยากในรางกายนัน้ ยอมนอมไปเพื่อความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ   
เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภกิษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส        
เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ความทําติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ันอยางนี้ ช่ือวาเคร่ืองผูกพัน  
ใจประการท่ี ๒ ท่ีภกิษุนัน้ถอนไดดแีลว. 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูปราศจากความกําหนดั ปราศจากความ 
พอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะเยอ      
ทะยานอยากในรูป ดูกรภกิษท้ัุงหลาย จิตของภิกษุผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความพอใจ       
ปราศจากความรัก ปราศจากความระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะเยอทะยาน       
อยากในรูปนัน้ ยอมนอมไปเพ่ือความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อ       
ความทําติดตอเพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจติของภิกษนุอมไปเพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อ        
ความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ัน อยางนี้ช่ือวาเคร่ืองผูกพันใจ     
ประการท่ี ๓ ท่ีภิกษนุั้นถอนไดดแีลว.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุไมบริโภคอ่ิมพอความประสงคแลว ไมประกอบ     
ความสุขในการนอน ความสุขในการเอน ความสุขในความหลับอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตของ  
ภิกษุผูไมบริโภคอ่ิมพอความประสงคแลว ไมประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอน 
ความสุขในความหลับอยูนั้น ยอมนอมไปเพื่อความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ 
เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภกิษุนอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส        
เพื่อความประกอบเนืองๆ เพือ่ความทําติดตอ เพื่อความเพยีรท่ีตั้งม่ันอยางนี้ ช่ือวาเคร่ือง        
ผูกพันใจประการที่ ๓ ท่ีภิกษุนั้นถอนไดดแีลว.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุจักไมประพฤติพรหมจรรย เพื่อปรารถนาเทพ       
นิกายอันใดอันหนึ่งวา เราจักไดเปนเทพเจา หรือเทพองคใดองคหนึ่งดวยศีลอันนี้ ดวยขอวัตร      
อันนี้ ดวยตบะอันนี้ หรือดวยพรหมจรรยอันนี้ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย จิตของภิกษุผูจกัไมประพฤติ      
พรหมจรรย เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งวา เราจักไดเปนเทพเจา หรือเทพองคใดองค  
หนึ่ง ดวยศีลอันนี้ดวยขอวัตรอันนี้ ดวยตบะอันนี้ หรือดวยพรหมจรรยอันนี้นั้น ยอมนอมไป     



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 146 
เพื่อความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ี 
ตั้งม่ัน ขอท่ีจิตของภิกษนุอมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ   
ทําติดตอ เพื่อความเพียรท่ีตั้งม่ันอยางนีว้า ช่ือวาเคร่ืองผูกพันใจประการท่ี ๕ ท่ีภิกษนุัน้ถอนไดดี    
แลว เคร่ืองผูกพันใจ ๕ ประการเหลานี้ ช่ือวาอันภกิษนุั้นถอนไดดีแลว.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุรูปใดรูปหนึ่ง ละตะปูตรึงใจ ๕ ประการเหลานี้ไดแลว ถอนเคร่ือง       
ผูกพันใจ ๕ ประการเหลานีไ้ดดีแลว ภกิษนุั้นจักถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในพระธรรม   
วินัย ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได.        
                     อุปมาเหมือนแมไกฟกไข    
         [๒๓๓] ภิกษนุั้นเจริญอิทธิบาท ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร ๑ วิริยสมาธิปธาน        
สังขาร ๑ จิตตสมาธิปธานสังขาร ๑ วิมังสาสมาธิปธานสังขาร ๑ และมีความขะมักเขมนเปนท่ี ๕    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๑๕ รวมท้ังความขะมักเขมนอยางนีน้ั้นแล เปนผูควร      
แกความเบ่ือหนาย เปนผูควรแกการตรัสรู เปนผูควรแกการบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะ  
อยางสูงเยี่ยม. 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยองค ๑๕ รวมทั้งความขะมักเขมนอยางนี้ เปนผูควร       
แกความเบ่ือหนาย เปนผูควรแกการตรัสรู เปนผูควรแกการบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยาง     
สูงเยี่ยม เปรียบเหมือนไขของแมไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง แมไกกกไวโดยชอบ   
ใหอบอุนโดยชอบ ฟกโดยชอบ ถึงแมไกนัน้จะไมปรารถนาอยางนีว้า ขอใหลูกไกเหลานี้จงทําลาย       
เปลือกไขดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดีก็ตาม ลูกไกเหลานั้นก็ตอง    
ทําลายเปลือกไขดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปาก ออกมาโดยสวสัดีได ฉะนัน้.       
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้ ภิกษุเหลานัน้มีใจช่ืนชมยนิดีพระภาษิตของ       
พระผูมีพระภาคแลวแล.   
                      จบ เจโตขีลสูตรท่ี ๖       
                     _____________________________    
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                ๗. วนปตถสูตร   
                วาดวยการอยูปา       
         [๒๓๔] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ วหิารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี      
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เราจะแสดงวนปตถปริยาย [เหตขุองการอยูปาชัฏ] แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง   
ปริยายนัน้ จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.      
         [๒๓๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรม      
วินัยนี้ ยอมเขาไปอาศัยปาชัฏแหงใดแหงหนึ่งอยู เม่ือเธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู สติท่ียังไม        
ปรากฏก็ไมปรากฏ จิตท่ียังไมตั้งม่ันก็ไมตัง้ม่ัน อาสวะท่ียังไมส้ินไปกไ็มถึงความส้ินไป และภิกษนุัน้   
ไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต      
คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ท่ีบรรพชิตจําตองนํามา  
บริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกิดข้ึนไดโดยยาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนัน้พึงพิจารณาเห็นดังนี ้   
วา เราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู เม่ือเราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู สติท่ียังไมปรากฏก็ไมปรากฏ จิตท่ี     
ยังไมตั้งม่ันก็ไมตั้งม่ัน อาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ไมถึงความสิ้นไป และเราไมไดบรรลุธรรมอันปลอด        
โปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย สวนปจจยัเคร่ืองอุดหนุนชีวติ คือ จีวร บิณฑบาต  
เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารเหลาใด ท่ีบรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจยัเหลานัน้     
ยอมเกิดข้ึนไดโดยยาก ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนั้นควรหลีกไปเสียจากปาชัฏนั้น ในเวลากลางคืน       
หรือในเวลากลางวันก็ตาม ไมควรอยู.      
                       เหตุของการอยูปา        
         [๒๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้เขาไปอาศัยปาชัฏแหงใดแหงหนึ่ง    
อยู เม่ือเธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู สติท่ียังไมปรากฏก็ไมปรากฏ จิตท่ียงัไมตั้งม่ันก็ไมตั้งม่ัน    
อาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ไมถึงความส้ินไป และภิกษุนั้นไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะ    
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อยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ   
คิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ท่ีบรรพชิตจําเปนตองนาํมาบริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกิดข้ึน       
โดยไมยาก ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนัน้พึงพิจารณาเห็นดงันี้วา เราเขามาอาศัยปาชัฏนีอ้ยู เม่ือ  
เราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู สติท่ียังไมปรากฏก็ไมปรากฏจิต ท่ียังไมตั้งม่ันก็ไมตั้งม่ัน อาสวะท่ียังไม        
ส้ินไปก็ไมถึงความส้ินไป และเราไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุ 
ดวย สวนปจจยัเคร่ืองอุดหนนุชีวิต คือ จวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช 
บริขารเหลาใด ท่ีบรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจยัเหลานั้น ยอมเกิดข้ึนไดโดยไมยาก แตวาเรา     
ไมไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เพราะเหตุแหงจีวร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต เพราะเหตุ        
แหงเสนาสนะ เพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ก็คร้ันเปนเชนนัน้ เม่ือเราเขามาอาศัย 
ปาชัฏนี้อยู สติท่ียังไมปรากฏ ก็ไมปรากฏ จติท่ียังไมตั้งม่ัน ก็ไมตั้งม่ัน อาสวะท่ียังไมส้ินไป      
ก็ไมถึงความส้ินไป และเราไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นแมรูแลวควรหลีกไปเสียจากปาชัฏนั้น ไมควรอยู.     
         [๒๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้เขาไปอาศัยปาชัฏแหงใดแหงหนึ่ง    
อยู เม่ือเธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู สติท่ียังไมปรากฏก็ปรากฏ จิตท่ียังไมตั้งม่ันก็ตั้งม่ัน อาสวะ    
ท่ียังไมส้ินไปก็ถึงความส้ินไป และภกิษุนัน้ยอมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียัง    
ไมบรรลุดวย สวนปจจยัเคร่ืองอุดหนุนชีวติ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย      
เภสัชบริขารเหลาใด ท่ีบรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกิดข้ึนไดโดยยาก     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นพงึพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู เม่ือเราเขามาอาศัย      
ปาชัฏนี้อยู สติท่ียังไมปรากฏก็ปรากฏ จิตท่ียังไมตั้งม่ันก็ตัง้ม่ัน อาสวะท่ียังไมส้ินไปกถึ็งความส้ิน 
ไป และเรายอมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย สวนปจจยัเคร่ือง        
อุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ท่ีบรรพชิต       
จําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกดิข้ึนไดโดยยาก แตวาเราไมไดออกจากเรือนบวช    
เปนบรรพชิต เพราะเหตุแหงจีวร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต เพราะเหตุแหงเสนาสนะ เพราะ   
เหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ก็คร้ันเปนเชนนัน้ เมื่อเราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู สติท่ียังไม        
ปรากฏก็ปรากฏ จิตท่ียังไมตัง้ม่ัน ก็ตั้งม่ัน อาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ถึงความส้ินไป และเรายอม     
ไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนั้นแมรู     
แลว ก็ควรอยูในปาชัฏนั้น ไมควรหลีกไปเสีย.     
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         [๒๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้เขาไปอาศัยปาชัฏแหงใดแหงหนึ่ง    
อยู เม่ือเธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู สติท่ียังไมปรากฏก็ปรากฏจิตท่ียังไมตั้งม่ันก็ตั้งม่ัน อาสวะ     
ท่ียังไมส้ินไปก็ถึงความส้ินไป และภกิษุนัน้ไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไม    
บรรลุดวย สวนปจจยัเคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย        
เภสัชบริขารเหลาใดท่ีบรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกิดข้ึนไดโดยไมยาก   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นพงึพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู เม่ือเราเขามาอาศัย      
ปาชัฏนี้อยู สติท่ียังไมปรากฏก็ปรากฏ จิตท่ียังไมตั้งม่ันก็ตัง้ม่ัน อาสวะท่ียังไมส้ินไปกถึ็งความ     
ส้ินไป และเรายอมไดบรรลุความปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ือง      
อุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ท่ีบรรพชิต      
จําตองนํามาบริโภคปจจัยเหลานั้นยอมเกดิข้ึนไดโดยไมยาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนัน้ควรอยู      
ในปาชัฏนั้นจนตลอดชีวิต ไมควรหลีกไปเสีย.       
                     การอยูอาศัยบานเปนตน    
         [๒๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้เขาไปอาศัยบานแหงใดแหงหนึ่ง      
อยู ... เขาไปอาศัยนิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู ... เขาไปอาศัยนครแหงใดแหงหนึ่งอยู ... เขาไปอาศัย       
ชนบทแหงใดแหงหนึ่งอยู ... เขาไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหน่ึงอยู เม่ือเธอเขาไปอาศัยบุคคลนั้นอยู   
สติท่ียังไมปรากฏก็ไมปรากฏ จิตท่ียังไมตัง้ม่ันก็ไมตั้งม่ัน อาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ไมถึงความส้ินไป    
และภกิษุนัน้ไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย สวนปจจยัเคร่ือง     
อุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ท่ีบรรพชิต      
จําตองนํามาบริโภค ปจจยัเหลานั้น ยอมเกดิข้ึนไดโดยยาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนัน้พึงพิจารณา    
เห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยบุคคลนี้อยู เม่ือเราเขามาอาศัยบุคคลนี้อยู สติท่ียังไมปรากฏก็ไมปรากฏ    
จิตท่ียังไมตั้งม่ันก็ไมตั้งม่ัน อาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ไมถึงความส้ินไป และไมไดบรรลุธรรมอัน  
ปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย สวนปจจยัเคร่ืองอุดหนนุชีวิต คือ จวีร บิณฑบาต       
เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารเหลาใด ท่ีบรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจยัเหลานัน้     
ยอมเกิดข้ึนไดโดยยาก ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนั้นไมตองบอกบุคคลนั้น ควรหลีกไปเสียในเวลา        
กลางวัน หรือกลางคืน ไมควรพัวพันกะบุคคลนั้นเลย. 
         [๒๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวนิัยนี ้เขาไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหน่ึงอยู    
เม่ือเธอเขาไปอาศัยบุคคลนั้น สติท่ียังไมปรากฏก็ไมปรากฏ จิตท่ียังไมตั้งม่ันก็ไมตั้งม่ัน อาสวะ    
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ท่ียังไมส้ินไปก็ไมถึงความส้ินไป และภิกษนุั้นไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ี     
ยังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน 
ปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ท่ีบรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้นยอมเกิดข้ึนไดโดยไมยาก     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นพงึพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยบุคคลนี้อยู เม่ือเราเขามาอาศัย       
บุคคลนี้อยู สติท่ียังไมปรากฏก็ไมปรากฏ จิตท่ียังไมตั้งม่ันก็ไมตั้งม่ัน อาสนะท่ียังไมส้ินไปก็ไมถึง 
ความส้ินไป และเราไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย สวนปจจยั        
เคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ท่ี       
บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกิดข้ึนไดโดยไมยาก แตวาเราไมไดออกจาก  
เรือนบวชเปนบรรพชิต เพราะเหตุแหงจีวร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต เพราะเหตุแหงเสนาสนะ 
เพราะเหตุแหงคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ก็คร้ันเปนเชนนั้น เม่ือเราเขามาอาศัยบุคคลนี้อยู สติท่ียัง       
ไมปรากฏก็ไมปรากฏ จิตท่ียงัไมตั้งม่ันก็ไมตั้งม่ัน อาสวะที่ยังไมส้ินไปก็ไมถึงความส้ินไป และ 
เราไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียงัไมบรรลุดวย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้น     
แมรูแลวไมตองบอกบุคคลนั้น ควรหลีกไปเสีย ไมควรพวัพันกะบุคคลนั้นเลย. 
         [๒๔๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้เขาไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหน่ึงอยู    
เม่ือเธอเขาไปอาศัยบุคคลนั้นอยู สติท่ียังไมปรากฏก็ปรากฏ จิตท่ียังไมตั้งม่ันก็ตั้งม่ัน อาสวะ  
ท่ียังไมส้ินไปก็ถึงความส้ินไป และภกิษุนัน้ไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไม    
บรรลุดวย สวนปจจยัเคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช   
บริขารเหลาใดที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจยัเหลานั้นยอมเกิดข้ึนไดโดยยาก ดูกรภกิษุ  
ท้ังหลาย ภกิษนุั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยบุคคลนี้อยู เม่ือเราเขามาอาศัยบุคคลนี้อยู    
สติท่ียังไมปรากฏก็ปรากฏ จติท่ียังไมตั้งม่ันก็ตั้งม่ัน อาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ถึงความส้ินไป และ 
เราไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต      
คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ท่ีบรรพชิตจําตองนํามา  
บริโภค ปจจัยเหลานั้น ยอมเกิดข้ึนไดโดยยาก แตวาเราไมไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   
เพราะเหตุแหงจีวร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต เพราะเหตุแหงเสนาสนะ เพราะเหตุแหงคิลาน  
ปจจัยเภสัชบริขาร ก็คร้ันเปนเชนนัน้ เม่ือเราเขามาอาศัยบุคคลนี้อยู สติท่ียังไมปรากฏก็ปรากฏ  
จิตท่ียังไมตั้งม่ันก็ตั้งม่ัน อาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ถึงความส้ินไป และเราไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรง       
จากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นแมรูแลวก็ควรพวัพันกะบุคคลนั้น   
ไมควรหลีกไปเสีย.        
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         [๒๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้เขาไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหน่ึง        
อยู เม่ือเธอเขาไปอาศัยบุคคลน้ันอยู สติท่ียังไมปรากฏกป็รากฏ จิตท่ียงัไมตั้งม่ันก็ตั้งม่ัน อาสวะ     
ท่ียังไมส้ินไปก็ถึงความส้ินไป และภกิษุนัน้ไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูง ท่ียังไม    
บรรลุดวย สวนปจจยัเคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช    
บริขารเหลาใด ท่ีบรรพชิตจําตองนํามาบริโภค ปจจยัเหลานั้นยอมเกิดข้ึนไดโดยไมยาก ดูกรภิกษุ      
ท้ังหลาย ภกิษนุั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเขามาอาศัยบุคคลนี้อยู เม่ือเขามาอาศัยบุคคลนี้อยู       
สติท่ียังไมปรากฏก็ปรากฏ จติท่ียังไมตั้งม่ันก็ตั้งม่ัน อาสวะท่ียังไมส้ินไปก็ถึงความส้ินไป และ 
เราไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูง ท่ียังไมบรรลุดวย สวนปจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต     
คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด ท่ีบรรพชิตจําตองนํามา  
บริโภค ปจจัยเหลานั้นยอมเกิดข้ึนไดโดยไมยาก ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นควรพัวพนัอยู 
กะบุคคลนั้นจนตลอดชีวิต ไมควรหลีกไปเสีย แมจะถูกขับไลก็ตาม.    
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจช่ืนชมยินดพีระภาษิตของ   
พระผูมีพระภาคแลวแล.   
                       จบ วนปตถสูตร ท่ี ๗      
                ______________________    
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                ๘. มธุปณฑิกสูตร        
                   วาดวยธรรมบรรยายท่ีไพเราะ   
         [๒๔๓] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ ใน     
สักกชนบท. คร้ังนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจวีร เสด็จเขา   
เขาไปสูพระนครกบิลพัสดุ เพ่ือบิณฑบาต. คร้ันเสร็จจากการเสด็จเท่ียวไปบิณฑบาตแลว เสด็จ  
เขาไปยังปามหาวัน เพื่อทรงพักในเวลากลางวัน คร้ันถึงแลว จึงประทับนั่งพักกลางวัน        
ณ โคนตนมะตูมหนุม แมทัณฑปาณิศากยะ กําลังเสด็จเท่ียวเดินเลน ไดเสด็จเขาไปยงัปา       
มหาวัน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังตนมะตูมหนุม ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการ        
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนยนัไมเทา ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถามพระผูมี      
พระภาคดังนี้วา พระสมณะมีปกติกลาวอยางไร มีปกติบอกอยางไร?     
                   ตรัสตอบปญหาทัณฑปาณิศากยะ    
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรผูมีอายุ บุคคลมีปกติกลาวอยางไรจึงจะไมโตเถียงกัน  
กับผูใดผูหนึ่งในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณะและ       
พราหมณ เทวดาและมนษุย ดํารงอยูในโลก และสัญญาท้ังหลายจะไมครอบงําพราหมณผูอยู  
ปราศจากกามท้ังหลายน้ัน ผูไมลังเล ผูตัดความคะนองไดแลว ผูปราศจากตัณหาในภพใหญได    
อยางไร เรามีปกติกลาวอยางนั้น มีปกติบอกอยางนัน้. เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว 
ทัณฑปาณิศากยะไดส่ันศีรษะ แลบล้ิน ทําหนาผากยนเปน ๓ รอย ถือไมเทายันหลีกไป.   
         [๒๔๔] คร้ังนั้น เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากท่ีหลีกเรน แลวเสดจ็เขาไป      
ยังนิโครธาราม ประทับ ณ อาสนะท่ีเขาจดัถวาย คร้ันแลว ตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมารับส่ังวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจะเลาใหฟง เวลาเชา เรานุงแลว ถือบาตรและจวีร เขาไปสูพระนคร   
กบิลพัสดุ เพื่อบิณฑบาต คร้ันเสร็จจากการเท่ียวไปบิณฑบาตแลว เขาไปยังปามหาวัน เพื่อ    
พักในเวลากลางวัน คร้ันถึงแลว จึงนั่งพักกลางวัน ณ โคนตนมะตูมหนุม. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย    
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แมทัณฑปาณศิากยะเสด็จเท่ียวเดินเลน ไดเขาไปยังปามหาวัน คร้ันแลวเขาไปหาเรายังตนมะตูม       
หนุม ไดปราศรัยกับเรา คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนยันไมเทา ณ ท่ีควรสวน  
ขางหนึ่ง และไดถามเราวา พระมหาสมณะมีปกติกลาวอยางไร มีปกติบอกอยางไร? ดูกรภิกษุ      
ท้ังหลาย เม่ือทัณฑปาณิศากยะ กลาวอยางนั้นแลว เราไดตอบวา ดกูรผูมีอายุ บุคคลมีปกติกลาว      
อยางไร จึงจะไมโตเถียงกันกับผูใดผูหนึ่งในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว     
พรอมท้ังสมณะพราหมณ เทวดาและมนุษย ดํารงอยูในโลก อนึ่ง สัญญาท้ังหลายจะไมครอบงํา        
พราหมณผูปราศจากกามทั้งหลายนั้น ผูไมลังเล ผูตัดความคะนองไดแลว ผูปราศจากตัณหาใน   
ภพนอยภพใหญไดอยางไร เรามีปกติกลาวอยางนั้น มีปกติบอกอยางนัน้. เม่ือเรากลาวอยางนี้        
แลว ทัณฑปาณิศากยะ ส่ันศีรษะ แลบล้ิน ทําหนาผากยนเปน ๓ รอย ถือไมเทายันหลีกไป.        
         [๒๔๕] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามข้ึนวา ขาแต     
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคมีปกติตรัสอยางไร จึงไมโตเถียงกับผูใดผูหนึ่งในโลก พรอมท้ัง   
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณะพราหมณ เทวดาและมนษุย ดํารงอยูในโลก     
อนึ่ง สัญญาท้ังหลายจะไมครอบงําพราหมณผูปราศจากกามท้ังหลายน้ัน ผูไมลังเล ผูตัดความ   
คะนองไดแลว ผูปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญไดอยางไร?   
     พระผูมีพระภาคตอบวา ดูกรภกิษุ สวนแหงสัญญาเคร่ืองเนิ่นชา ยอมครอบงําบุรุษ        
เพราะเหตุใด ถาการท่ีบุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือ กลํ้ากลืน ไมมีในเหตุนั้น อันนีเ้ทียวเปน  
ท่ีสุดแหงราคานุสัย เปนท่ีสุดแหงปฏิฆานุสัย เปนท่ีสุดแหงทิฏฐานุสัย เปนท่ีสุดแหงวกิิจฉา     
นุสัย เปนท่ีสุดแหงมานานุสัย เปนท่ีสุดแหงภวราคานุสัย เปนท่ีสุดแหงอวิชชานุสัย เปน  
ท่ีสุดแหงการจบัทอนไม การจับศาตรา การทะเลาะ การถือผิด การโตเถียง การดาวา การ       
สอเสียดยุยง และการกลาวเท็จ อกุศลธรรมอันลามกเหลานี้ ยอมดับไปโดยไมเหลือ ในเพราะ      
เหตุนั้น. คร้ันพระผูมีพระภาคผูสุคตเจาไดตรัสดังนี้แลว ก็เสด็จลุกจากอาสนะเขาท่ีประทับเสีย.  
                      ทรงแสดงอุเทศโดยยอ        
         [๒๔๖] คร้ันเม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็หลีกไปไมนาน ภิกษุเหลานั้นก็บังเกิดความ        
สงสัยวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย     
สวนแหงสัญญาเคร่ืองเนิ่นชา ยอมครอบงําบุรุษ เพราะเหตุใด ถาการท่ีบุคคลจะเพลิดเพลิน     
ยึดถือ กลํ้ากลืน ไมมีในเหตุนั้น อันนีเ้ทียวเปนท่ีสุดแหงราคานุสัย เปนท่ีสุดแหงปฏิฆานุสัย      
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เปนท่ีสุดแหงทิฏฐานุสัย เปนท่ีสุดแหงวิจกิิจฉานุสัย เปนท่ีสุดแหงมานานุสัย เปนท่ีสุดแหง    
ภวราคานุสัย เปนท่ีสุดแหงอวิชชานุสัย เปนท่ีสุดแหงการจับทอนไม การจับศาตรา การทะเลาะ 
การถือผิด การโตเถียง การดาวา การสอเสียดยุยง และการกลาวเท็จ อกุศลธรรมอันลามกเหลานี้        
ยอมดับไปโดยไมเหลือ ในเพราะเหตุนั้น แลวไมทรงช้ีแจงเนื้อความใหพิสดาร เสดจ็ลุกจากอาสนะ        
เขาท่ีประทับเสีย ใครหนอ จะช้ีแจงเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรง     
ช้ีแจงโดยพิสดาร ใหพิสดารได. ลําดับนัน้ ภิกษุเหลานัน้ก็บังเกดิความคิดวา ทานพระมหากจัจานะ     
นี้แล อันพระศาสดาทรงยกยองแลว และเพือ่นพรหมจรรยผูรูสรรเสริญแลว และทานพระมหา      
กัจจานะ สามารถจะช้ีแจงเนือ้ความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรงช้ีแจง  
โดยพิสดาร ใหพิสดารได ผิฉะนั้น เราท้ังหลายควรพากนัไปหาทานมหากัจจานะถึงท่ีอยู   แลว    
สอบถามเน้ือความนี้กะทานพระมหากัจจานะ. ลําดับนัน้ ภิกษเุหลานั้นไดเขาไปหาทานพระมหา   
กัจจานะถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกบัทานพระมหากัจจานะวา คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป       
แลว พากนันั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง และพูดกะทานมหากัจจานะวา ขาแตทานพระกัจจานะ     
พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้ไวโดยยอวา ดูกรภิกษุ สวนแหงสัญญาเคร่ืองเนิ่นชา ยอม   
ครอบงําบุรุษเพราะเหตุใด ถาการท่ีบุคคลจะเพลิดเพลิน ยดึถือ กลํ้ากลืน ไมมีในเหตุนัน้       
อันนี้เทียวเปนท่ีสุดแหงราคานุสัย เปนท่ีสุดแหงปฏิฆานุสัย เปนท่ีสุดแหงทิฏฐานุสัย เปน       
เปนท่ีสุดแหงวิจิกจิฉานุสัย เปนท่ีสุดแหงมานานุสัย เปนท่ีสุดแหงภวราคานุสัย เปนท่ีสุดแหง   
อวิชชานุสัย เปนท่ีสุดแหงการจับทอนไม การจับศาตรา การทะเลาะ การถือผิด การโตเถียง     
การดาวา การสอเสียดยุยง และการกลาวเท็จ อกุศลธรรมเหลานี้ ยอมดับไปโดยไมเหลือ ใน     
เพราะเหตุนั้น แลวไมทรงช้ีแจงเนื้อความใหพิสดาร เสดจ็ลุกจากอาสนะเขาท่ีประทับเสีย      
ขาแตทานพระกัจจานะ เม่ือพระผูมีพระภาคทรงหลีกไปไมนาน พวกผมไดบังเกดิความสงสัยดังนี้วา       
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้ไวโดยยอ แลวไมทรงช้ีแจงเนื้อความ      
ใหพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาท่ีประทับเสีย ใครหนอจะช้ีแจงเน้ือความแหงอุเทศท่ีพระผูมี 
พระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรงช้ีแจงโดยพิสดาร ใหพิสดารได ขาแตทานพระกัจจานะ  
ผมเหลานั้นกบั็งเกิดความคดิวา ทานมหากัจจานะนี้อันพระศาสดาทรงยกยองแลว และเพื่อน      
พรหมจรรยผูรูสรรเสริญแลว และทานมหากัจจานะนี้ สามารถจะช้ีแจงเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระ 
ผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรงช้ีแจงโดยพิสดาร ใหพิสดารได ผิฉะนั้น เราทั้งหลาย     
ควรพากันเขาไปหาทานกัจจานะถึงท่ีอยู แลวสอบถามเนื้อความนีก้ะทานมหากจัจานะดู ขอทาน   
มหากัจจานะจงช้ีแจงไปเถิด.       
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         [๒๔๗] ทานพระมหากัจจานะจึงกลาวตอบวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เปรียบเหมือน       
บุรุษผูมีความตองการแกนไม เสาะหาแกนไม เท่ียวแสวงหาแกนไมอยู ก็ลวงเลยโคนตนและลําตน      
ของตนไมใหญอันมีแกนเสีย สําคัญวาจะพึงแสวงหาแกนท่ีกิ่งและใบฉันใด ขออุปมัยนี้ก็ฉันนั้น       
เม่ือพระศาสดาทรงปรากฏอยูเฉพาะหนาทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายก็ลวงเลยพระองคไปเสีย       
แลวกลับจะมาไตถามเนื้อความนี้กะผม ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็พระผูมีพระภาคนัน้ ทรงรู        
ทรงเห็น เปนผูมีพระจักษุ เปนผูมีพระญาณ มีธรรม เปนพรหม เปนผูเผยแผ เปนผูประกาศ   
เปนผูขยายเนือ้ความ เปนผูใหอมตธรรม เปนเจาของแหงธรรม เปนพระตถาคต และเวลานีก้็เปน        
เวลาอันสมควรท่ีทานท้ังหลายจะทูลถามเนื้อความนี้ตอพระผูมีพระภาคแท พระองคทรงแกไขอยางไร      
ทานท้ังหลายก็ควรจําไวอยางนั้น.        
     ภิกษเุหลานั้นไดกลาวตอบวา ขาแตทานพระกัจจานะ พระผูมีพระภาคทรงรู ทรงเห็น     
เปนผูมีพระจกัษุ เปนผูมีพยาน เปนผูมีธรรม เปนพรหม เปนผูเผยแผ เปนผูประกาศ เปน 
ผูขยายเนื้อความ เปนผูใหอมตธรรม เปนเจาของแหงธรรม เปนพระตถาคต และเวลานี้ก็เปน    
เวลาอันสมควรท่ีกระผมท้ังหลาย จะทูลถามเนื้อความนีต้อพระผูมีพระภาคแท พระองคทรงแกไข   
อยางไร กระผมท้ังหลายควรจําไวอยางนั้น ก็จริงอยูแล แตวา ทานพระมหากัจจานะอัน 
พระศาสดาทรงยกยองแลว และเพื่อนพรหมจรรยผูรูสรรเสริญแลว และทานพระมหากัจจานะ 
ก็สามารถจะช้ีแจงเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาค ทรงแสดงไวโดยยอวา ไมทรงช้ีแจงโดย 
พิสดาร ใหพิสดารได ขอทานพระมหากัจจานะจงช้ีแจงไปเถิด อยาทําความหนกัใจใหเลย.   
                พระมหากัจจานะแสดงอุเทศโดยพิสดาร 
         [๒๔๘] ทานมหากจัจานะจึงกลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ถาเชนนั้น พวกทาน      
จงฟง จงใสใจใหดี ผมจะกลาว. ภกิษุเหลานั้นรับคําแลว. ทานพระมหากัจจานะจึงกลาวดังน้ีวา       
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศไวโดยยอวา ดูกรภกิษุ สวนแหงสัญญา        
เคร่ืองเนิ่นชา ยอมครอบงําบุรุษ เพราะเหตุใด ถาการท่ีบุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือ กลํ้ากลืน  
ไมมีในเหตุนัน้อันนี้แลเปนท่ีสุดแหงราคานุสัย เปนท่ีสุดแหงปฏิฆานุสัย เปนท่ีสุดแหงทิฏฐานุสัย        
เปนท่ีสุดแหงวิจิกจิฉานุสัย เปนท่ีสุดแหงมานานุสัย เปนท่ีสุดแหงภวราคานุสัย เปนท่ีสุดแหง   
อวิชชานสัุย เปนท่ีสุดแหงการจับทอนไม การจับศาตรา การทะเลาะ การถือผิด การโตเถียง การ 
ดาวา การสอเสียดยยุง และการกลาวเท็จ อกุศลธรรมอันลามกเหลานี ้ยอมดับไปโดยไมเหลือ    
ในเพราะเหตนุั้น แลวไมทรงช้ีแจง เนื้อความใหพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาท่ีประทับเสีย    
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ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ผมรูถึงเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรง    
ช้ีแจงเนื้อความไวโดยพิสดารนี้ใหพิสดารไดอยางนี้     
     ๑. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย จักขุวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยตาและรูป เพราะประชุม     
ธรรม ๓ ประการ จึงเกดิผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงเกิดเวทนา บุคคลเสวยเวทนาอันใด ก็จาํ   
เวทนาอันนั้น บุคคลจําเวทนาอันใด กต็รึกถึงเวทนาอันนัน้ บุคคลตรึกถึงเวทนาอันใด ก็เนิ่น     
ชาอยูท่ีเวทนาอันนั้น บุคคลเนิ่นชาอยูท่ีเวทนาอันใด สวนแหงสัญญาเคร่ืองเนิ่นชา ก็ครอบงํา     
บุรุษ เพราะเนิน่ชาอยูท่ีเวทนานั้นเปนเหตุ ในรูปท้ังหลายท่ีพึงจะรูดวยตาเปนอดีตกด็ี เปนอนาคต        
ก็ดี เปนปจจุบันก็ดี.  
     ๒. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย โสตวิญญาณเกดิข้ึนเพราะอาศัยหูและเสียง ...     
     ๓. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ฆานวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยจมูกและกล่ิน ...   
     ๔. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ชิวหาวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยล้ินและรส ...    
     ๕. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย กายวิญญาณเกดิข้ึนเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... 
     ๖. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย มโนวญิญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ เพราะ       
ประชุมธรรม ๓ ประการ จึงเกิดผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกดิเวทนา บุคคลเสวย     
เวทนาอันใด กจ็ําเวทนาอันนัน้ บุคคลจําเวทนาอันใด  กต็รึกถึงเวทนาอันนั้น บุคคลตรึกถึงเวทนา  
อันใด กเ็นิ่นชาอยูท่ีเวทนาอันนั้น บุคคลเน่ินชาอยูท่ีเวทนาอันใด สวนแหงสัญญาเคร่ืองเนิ่นชา 
ก็ครอบงําบุรุษ เพราะเนิน่ชาอยูท่ีเวทนานั้นเปนเหตุ ในธรรมารมณท้ังหลายท่ีจะพึงรูไดดวยใจ     
เปนอดีตกด็ี เปนอนาคตก็ดี เปนปจจุบันกด็ี.    
     ๑. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือตามี รูปมี และจักขุวญิญาณมี เขา จกับัญญัติวา    
ผัสสะ ขอนี้มีฐานะท่ีจะมีได เม่ือการบัญญัติผัสสะมี เขาจักบัญญัติวาเวทนา ขอนี้เปนฐานะท่ี     
จะมีได เม่ือการบัญญัติวาเวทนามี เขาจักบัญญัติสัญญา ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได เม่ือการบัญญัติ   
สัญญามี เขาจักบัญญัติวิตก ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได เม่ือการบัญญัติวิตกมี เขาจักบัญญัติวาการ    
ครอบงําสวนแหงสัญญาเคร่ืองเนิ่นชา ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได.    
     ๒. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือมีหู เสียงมี ... 
     ๓. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือจมูกม ีกล่ินมี ...       
     ๔. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือล้ินมี รสมี ...   



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 157 
     ๕. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือกายมี โผฏฐัพพะมี ...     
     ๖. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือใจมี ธรรมารมณมี และมโนวิญญาณมี เขาจัก   
บัญญัติวาผัสสะ ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือการบัญญัติผัสสะมี เขาจักบัญญัติวาเวทนา ขอนี้    
เปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือการบัญญัติเวทนามี เขาจักบัญญัตวิาสัญญา ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได        
เม่ือการบัญญัติสัญญามี เขาจักบัญญัติวาวติก ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได เม่ือการบัญญัติวิตกมี      
เขาจักบัญญัตวิาการครอบงําสวนแหงสัญญาเคร่ืองเนิ่นชา ขอน้ีเปนฐานะท่ีจะมีได. 
     ๑. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือตาไมมี รูปไมมี และจักขุวิญญาณไมมี เขาจักบัญญัติ       
วาผัสสะ ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได เม่ือการบัญญัติผัสสะไมมี เขาจักบัญญัติวาเวทนา ขอนี้มิใช  
ฐานะท่ีจะมีได เม่ือการบัญญัติเวทนาไมมี เขาจักบัญญัติวาสัญญา ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได        
เม่ือการบัญญัติสัญญาไมมี เขาจักบัญญัติวาวิตก ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได เม่ือการบัญญัติวิตก    
ไมมี เขาจักบัญญัติวาการครอบงําสวนแหงสัญญาเคร่ืองเนิ่นชา ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได.  
     ๒. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือหูไมมี เสียงไมมี ...   
     ๓. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือจมูกไมมี กล่ินไมมี ... 
     ๔. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือล้ินไมมี รสไมมี ...    
     ๕. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือกายไมมี โผฏฐัพพะไมมี ...       
     ๖. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือใจไมมี ธรรมารมณไมมี และมโนวิญญาณไมมี 
เขาจักบัญญัตวิาผัสสะ ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได เม่ือการบัญญัติผัสสะไมมี เขาจักบัญญัติวา      
เวทนา ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได เม่ือการบัญญัติเวทนาไมมี เขาจักบัญญัติวาสัญญา ขอนี้มิใช     
ฐานะท่ีจะมีได เม่ือการบัญญัติสัญญาไมมี เขาจักบัญญัติวาวิตก ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได เม่ือ   
การบัญญัติวิตกไมมี เขาจกับัญญัติวาการครอบงําสวนแหงสัญญาเคร่ืองเนิ่นชา ขอนี้มิใชฐานะ       
ท่ีจะมีได.     
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้ไวโดยยอวา ดูกรภิกษุ สวน 
แหงสัญญาเคร่ืองเนิ่นชา ยอมครอบงําบุรุษเพราะเหตุใด ถาการท่ีบุคคลจะเพลิดเพลิน ยดึถือ   
กลํ้ากลืน ไมมีในเหตุนั้น อันนี้เทียว เปนท่ีสุดแหงราคานสัุย เปนท่ีสุดแหงปฏิฆานุสัย เปน      
ท่ีสุดแหงทิฏฐานุสัย เปนท่ีสุดแหงวิจกิิจฉานุสัย เปนท่ีสุดแหงมานานุสัย เปนท่ีสุดแหง        
ภวราคานุสัย เปนท่ีสุดแหงอวิชชานุสัย เปนท่ีสุดแหงการจับตนไม การจับศาสตรา การทะเลาะ  
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การถือผิด การโตเถียงกัน การดาวากนั การสอเสียดยุยง และการกลาวเท็จ อกุศลธรรมอัน      
ลามกเหลานี้ ยอมดับไปโดยไมเหลือ ในเพราะเหตุนัน้ แลวไมทรงช้ีแจงเนื้อความใหพิสดาร    
เสด็จลุกจากอาสนะเขาท่ีประทับเสีย ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ผมรูถึงเนื้อความแหงอุเทศท่ี       
พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอนี้ ไมทรงช้ีแจงเนื้อความไวโดยพิสดาร ใหพิสดารไดอยางนี้.       
ก็แลเม่ือทานทัง้หลายปรารถนา ก็พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวทูลถามเนื้อความนั้น พระผู       
มีพระภาคทรงพยากรณประการใด ทานท้ังหลายพึงทรงจําขอนั้นไวโดยประการนัน้เถิด.     
         [๒๔๙] ลําดับนั้นแล ภกิษุเหลานั้นช่ืนชมยินดีภาษติของทานมหากัจจานะ แลวลุกจาก       
อาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน        
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศไวโดย  
ยอวา ดกูรภกิษุ สวนแหงสัญญาเคร่ืองเนิ่นชายอมครอบงําบุรุษ เพราะเหตุใด ถาการท่ีบุคคล 
จะเพลิดเพลิน ยึดถือ กลํ้ากลืน ไมมีในเหตุนั้น อันนีเ้ทียว เปนท่ีสุดแหงราคานุสัย เปน   
ท่ีสุดแหงปฏิฆานุสัย เปนท่ีสุดแหงทิฏฐานสัุย เปนท่ีสุดแหงวิจกิิจฉานสัุย เปนท่ีสุดแหงมานาน ุ
สัย เปนท่ีสุดแหงภวราคานุสัย เปนท่ีสุดแหงอวิชชานุสัย เปนท่ีสุดแหงการจับทอนไม การจับ      
ศาตรา การทะเลาะ การถือผิด การโตเถียงกัน การดาวากนั การสอเสียดยุยง และการ    
กลาวเท็จ อกุศลธรรมอันลามกเหลานี้ ยอมดับไปโดยไมเหลือ ในเพราะเหตุนั้น ไมทรงช้ีแจง    
เนื้อความใหพสิดาร แลวเสดจ็ลุกจากอาสนะเขาท่ีประทับเสีย ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือ    
พระผูมีพระภาคหลีกไปไมนาน พวกขาพระองคไดบังเกดิความสงสัยดงันี้วา ดกูรทานผูมีอายุ  
ท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้ไวโดยยอ ...ไมทรงช้ีแจงเนื้อความใหพสิดารแลวเสดจ็      
ลุกจากอาสนะเขาท่ีประทับเสีย ใครหนอ จะช้ีแจงเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดง  
ไวโดยยอนี้ ไมทรงช้ีแจงเนือ้ความไวโดยพิสดาร ใหพิสดารได ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขา        
พระองคก็บังเกิดความคิดข้ึนวา ทานพระมหากัจจานะนี้อันพระศาสดาทรงยกยองแลว และ 
เพื่อนพรหมจรรยผูรูสรรเสริญแลว และทานพระมหากัจจานะ ก็สามารถจะช้ีแจงเนื้อความแหง    
อุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรงช้ีแจงเนื้อความไวโดยพิสดาร ใหพสิดารได   
ผิฉะนั้น เราท้ังหลายจะพากนัไปหาทานพระมหากจัจานะยังท่ีอยู แลวสอบถามเนื้อความน้ี       
กะทานพระมหากัจจานะดู. ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้นเอง ขาพระองคท้ังหลายไดพากันเขา        
ไปหาทานมหากัจจานะถึงท่ีอยู แลวสอบถามเนื้อความนีก้ะทานพระมหากัจจานะ. ขาแตพระองค    
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ผูเจริญ ทานพระมหากจัจานะไดช้ีแจงเนื้อความดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะ        
เหลานี้ แกพวกขาพระองค.      
                   ทรงสรรเสริญพระมหากจัจานะ     
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระมหากัจจานะเปนบัณฑิต เปนผูมีปญญา     
มาก ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ถาแมพวกเธอจะถามเนื้อความนีก้ะเรา แมเรากจ็ะพึงพยากรณเนื้อความ  
นั้น เหมือนกบัท่ีพระมหากจัจานะพยากรณแลวนั้น นีแ่หละเปนเนื้อความแหงขอนัน้ เธอ       
ท้ังหลายจงจําทรงขอนั้นไวเถิด.  
         [๒๕๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทจึงกราบทูลพระผูมีพระภาค    
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษผูถูกความหวิความเหนื่อยออนครอบงํา ได 
ขนมหวาน แลวกินในเวลาใด ก็พึงไดรับรสอันอรอยหวาน ช่ืนชูใจในเวลานั้น ฉันใด      
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษนุกัคิด ชาติบัณฑิต พึงใครครวญเน้ือความแหงธรรมบรรยายน้ีดวย  
ปญญา ในเวลาใด ก็พึงไดความพอใจ และไดความเล่ือมใสแหงใจในเวลานั้น ฉันน้ัน ขาแต       
พระองคผูเจริญ ธรรมบรรยายนี้ช่ืออะไร.  
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท เหตุดังนั้น เธอจงทรงจําธรรมบรรยายน้ีวา 
มธุปณฑิกปริยาย ดังนี้เถิด.     
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทมีใจช่ืนชม ยินดีภาษิตของ      
พระผูมีพระภาคแลวแล.   
                      จบ มธุปณฑิกสูตร ท่ี ๘    
                     _____________________________   
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                       ๙. เทวธาวิตกักสูตร       
                     วาดวยความวิตก ๒ สวน     
                  เร่ืองวิตก    
         [๒๕๑] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้   
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก       
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.        
         [๒๕๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเรายัง 
เปนพระโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู กอนแตตรัสรูทีเดียว ไดคิดอยางนีว้า ถากระไร เราพึงแยก    
วิตกใหเปน ๒ สวนๆ ดังนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราน้ันจึงแยก กามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสา        
วิตก นี้ออกเปนสวนหนึ่ง และแยกเนกขัมมวิตก อัพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตก นีอ้อกเปน      
สวนท่ี ๒ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรานั้น ไมประมาท มีความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส สงตนไปอยูอยางนี้    
กามวิตกยอมบังเกิดข้ึน เรานั้นยอมทราบชัดอยางนีว้า กามวิตกเกิดข้ึนแกเราแลวแล กแ็ตวา       
มันยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง ยอมเปนไปเพ่ือเบียด   
เบียนตนและผูอ่ืนทั้งสองบาง ทําใหปญญาดับ กอใหเกดิความคับแคน ไมเปนไปเพื่อพระนิพพาน       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเราพิจารณาเห็นวา มันเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง มันก็ถึงความดับสูญไป    
เม่ือเราพิจารณาเห็นวา มันเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง มันก็ถึงความดับสูญไป เม่ือเรา        
พิจารณาเห็นวา มันเปนไปเพือ่เบียดเบียนตนและผูอ่ืนท้ังสองบาง มันก็ถึงความดับสูญไป เม่ือ       
เราพิจารณาเหน็วา มันทําใหปญญาดับ ทําใหเกิดความคับแคน ไมเปนไปเพื่อพระนพิพาน ดังนี้  
บาง มันก็ถึงความดับสูญไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราน้ันแล ละเสีย บรรเทาเสีย ซ่ึงกามวติก     
ท่ีเกิดขึ้นแลวๆ ไดทําใหมันหมดส้ินไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเรานั้นไมประมาท มีความเพียร       
เคร่ืองเผากิเลส สงตนไปอยูอยางนี้ พยาบาทวิตกยอมบังเกิดข้ึน ฯลฯ วหิิงสาวิตกยอมบังเกิด        
ข้ึน เราน้ันยอมทราบชัดอยางนี้วา วิหิงสาวติกนี้เกดิข้ึนแกเราแลวแล กแ็ตวา มันเปนไปเพื่อ   
เบียดเบียนตนบาง เปนไปเพือ่เบียดเบียนผูอ่ืนบาง เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนและผูอ่ืนท้ังสอง    
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บาง ทําใหปญญาดับ ทําใหเกิดความคับแคนไมเปนไปเพื่อพระนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือ  
เราพิจารณาเหน็วา มันเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง มันกถึ็งความดับสูญไป เม่ือเราพจิารณา   
เห็นวามันเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง มันก็ถึงความดบัสูญไป เม่ือเราพิจารณาเหน็วา มัน      
เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนและผูอ่ืนท้ังสองบาง มันก็ถึงความดับสูญไป เม่ือเราพิจารณาเห็นวา        
มันทําใหปญญาดับ ทําใหเกิดความคับแคน ไมเปนไปเพื่อพระนิพพาน ดังนี้บาง มันก็ถึงความ   
ดับสูญไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราน้ันแลละเสีย บรรเทาเสีย ซ่ึงวิหิงสาวติกท่ีเกิดข้ึนแลวๆ   
ไดทําใหมันหมดส้ินไป.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษยุิง่ตรึก ยิ่งตรองถึงวิตกใดๆ มาก เธอก็มีใจนอมไปขางวิตก     
นั้นๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คือ ถาภิกษยุิ่งตรึก ยิ่งตรองถึงกามวิตกมาก เธอก็ละท้ิงเนกขัมมวิตก       
เสีย มากระทําอยูแตกามวิตกใหมาก จิตของเธอน้ันก็นอมไปเพื่อกามวติก ดูกรภิกษุท้ังหลาย    
ถาภิกษยุิ่งตรึก ยิ่งตรองถึงพยาบาทวิตกมาก เธอก็ละท้ิงอัพยาบาทวติกเสีย มากระทําอยูแต    
พยาบาทวติกใหมาก จิตของเธอน้ันก็นอมไปเพ่ือพยาบาทวิตก ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ถาภกิษุยิ่งตรึก        
ยิ่งตรองถึงวิหงิสาวิตกมาก เธอก็ละท้ิงอวหิิงสาวิตกเสีย มากระทําอยูแตวิหิงสาวติกใหมาก จิต       
ของเธอนั้นก็นอมไปเพื่อวหิิงสาวิตก ดกูรภกิษุท้ังหลาย เหมือนในสรทสมัยเดือนทายแหงป คน  
เล้ียงโคตองคอยระวังโคท้ังหลายในท่ีคับค่ังดวยขาวกลา เขาตองดี ตอนโคท้ังหลายจากท่ีนั้นๆ      
กั้นไว หามไว ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนเล้ียงโคมองเห็นการฆา การถูกจํา        
การเสียทรัพย การถูกติเตียน เพราะโคทั้งหลายเปนตนเหตุ แมฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรา   
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไดแลเหน็โทษ ความเลวทราม ความเศราหมอง ของอกุศลธรรมท้ังหลาย และ      
เห็นอานิสงสในการออกจากกาม อันเปนฝายแหงความผองแผว ของกศุลธรรมท้ังหลายแลว ดกูร     
ภิกษุท้ังหลาย เม่ือเรานั้นไมประมาท มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส สงตนไปอยูอยางนี ้เนกขัมมวติก  
ยอมบังเกิดข้ึน เราน้ันยอมทราบชัดอยางนีว้า เนกขัมมวติกนี้เกดิข้ึนแกเราแลวแล กแ็ตวา       
เนกขัมมวติกนั้นไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตน ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเปนไปเพื่อเบียด   
เบียนท้ังสองฝาย เปนทางทําใหปญญาเจริญ ไมทําใหเกดิความคับแคน เปนไปเพื่อพระนิพพาน    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ถาเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนัน้อยูตลอดคืนก็ดี เราก็ยังมองไมเห็นภัย     
อันจะบังเกิดแตเนกขัมมวิตกนั้นไดเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตก        
นั้นอยูตลอดท้ังกลางคืนและกลางวันกด็ี เราก็ยังมองไมเห็นภยัอันจะบังเกิดข้ึนจากเนกขัมมวิตก     



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 162 
นั้นไดเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย หากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้น ตลอดท้ังกลางคืน 
และกลางวนักด็ี เราก็ยังไมมองเห็นภัยอันจะบังเกิดข้ึนจากเนกขัมมวิตกนั้นไดเลย กแ็ตวา   
เม่ือเราตรึกตรองอยูนานเกินไป รางกายกเ็หน็ดเหน่ือย เม่ือรางกายเหน็ดเหนื่อย จิตก็ฟุงซาน      
เม่ือจิตฟุงซาน จิตก็หางจากสมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรานั้นแลดํารงจิตไวในภายใน ทําใหสงบ ทํา     
ใหเกดิสมาธิ ประคองไวดวยดี ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะปรารถนาไววา จิตของเราอยาฟุงซาน     
อีกเลย ดังนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเรานั้นไมประมาท มีความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส สงตนไปแลว    
อยูอยางนี้อัพยาบาทวิตกยอมบังเกิดข้ึน ฯลฯ อวิหิงสาวิตกยอมบังเกิดข้ึน เราน้ันยอมทราบชัด      
อยางนี้วา อวิหงิสาวิตกนี้เกิดข้ึนแกเราแลวแล ก็แตวา อวหิิงสาวิตกนั้นไมเปนไปเพื่อเบียดเบียน       
ตน ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝาย [คือตนและบุคคลอ่ืน]      
เปนทางทําใหปญญาเจริญ ไมทําใหเกดิความคับแคน เปนไปเพื่อพระนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ก็ถาเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยูตลอดคืนก็ดี เราก็ยังไมมองเห็นภยัอันจะเกดิข้ึนจาก      
อวิหิงสาวิตกนั้นไดเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยูตลอด 
วันกด็ี เรากย็ังไมมองเห็นภัยอันจะเกิดข้ึนจากอวิหิงสาวิตกนั้นไดเลย ดกูรภิกษุท้ังหลาย หากเรา    
จะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตนัน้ ตลอดท้ังคืนและกลางวนักด็ี เราก็ยังมองไมเหน็ภัยภยัจะเกิดข้ึน       
จากอวหิิงสาวติกนั้นไดเลย ก็แตวา เม่ือเราตรึกตรองอยูนานเกินไป รางกายกเ็หนด็เหนื่อย เม่ือ    
รางกายเหน็ดเหน่ือย จิตก็ฟุงซาน เม่ือจิตฟุงซาน จิตก็หางจากสมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา      
นั้นแลดํารงจิตไวในภายใน ทําใหสงบ ทําใหเกดิสมาธิ ประคองไวดวยดี ขอนั้นเพราะเหตุ        
อะไร? เพราะหมายในใจวา จิตของเราอยาฟุงซานอีกเลยดังนี้.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษยุิง่ตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆ มาก เธอก็มีใจนอมไปขางวิตกนั้นๆ 
มาก ดูกรภิกษท้ัุงหลาย คือ ถาภิกษยุิ่งตรึก ยิ่งตรองถึงเนกขัมมวิตกมาก เธอก็จะละกามวิตก   
เสียได ทําเนกขัมมวิตกอยางเดียวใหมาก จติของเธอก็จะนอมไปเพื่อเนกขัมมวิตก ดูกรภิกษุ     
ท้ังหลาย ถาภกิษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอัพยาบาทวิตกมาก เธอก็จะละพยาบาทวิตกเสียได ทําอัพยาบาท      
วิตกอยางเดยีวใหมาก จิตของเธอก็จะนอมไปเพ่ืออัพยาบาทวิตก ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถาภิกษยุิ่ง       
ตรึกยิ่งตรองถึงอวิหิงสาวิตกมาก เธอก็จะละวหิิงสาวิตกเสียได ทําอวหิงิสาวิตกอยางเดียวใหมาก       
จิตของเธอก็นอมไปเพื่ออวหิิงสาวิตก ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหมือนในเดอืนทายแหงฤดูรอน คน    
เล้ียงโคจะตองรักษาโคท้ังหลาย ในท่ีใกลบานในทุกดาน เม่ือเขาไปสูโคนตนไม หรือไปสูท่ี      



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 163 
แจง จะตองทําสติอยูเสมอวา นั้นฝูงโค [ของเรา] ดังนี้ ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราก็     
ฉันนั้น ตองทําสติอยูเสมอวา เหลานี้เปนธรรม [คือกุศลวติก] ดังนี้.     
                วาดวยวิชชา ๓  
         [๒๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไดปรารภความเพียร มีความเพยีรไมยอหยอนแลว มี 
สติม่ันคง ไมเลอะเลือนแลว มีกายสงบ ไมกระสับกระสายแลว มีจิตต้ังม่ัน มีอารมณเปน     
อันเดียว ดกูรภกิษุท้ังหลาย เรานั้นแล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน    
มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงใจในภายใน     
เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ    
อยู ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ... บรรลุจตุตถฌาน ... เรานั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมี  
กิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิต   
ไปเพื่อปุพเพนวิาสานุสตญิาณ ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอักมาก คือระลึกไดชาติหนึง่บาง สอง  
ชาติบาง ฯลฯ เราน้ันยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ดูกร  
ภิกษุท้ังหลาย วิชชาท่ีหนึ่งน้ีแล เราบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี เรากําจัดอวิชชาเสียแลว   
วิชชาจึงบังเกดิข้ึน กําจดัความมืดเสียแลว ความสวางจึงบังเกิดข้ึน ก็เพราะเราไมประมาท    
มีความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส สงตนไปอยู ฉะนั้น เรานั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว      
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้แลว เราจึง    
โนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย เรานั้นยอมเห็นสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ       
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวง 
จักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานีป้ระกอบดวยกายทุจริต      
วจีทุจริต  มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยดึถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ        
เม่ือตายไป เขาเขาถึงอธิบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต      
วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ        
สัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เรายอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลัง       
อุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ      
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย    
วิชชาท่ีสองนีแ้ล เราบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี เรากําจัดอวิชชาเสียแลว วิชชาจึงบังเกิด      
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ข้ึน กําจัดความมืดเสียแลว ความสวางจึงเกิดข้ึน กเ็พราะเราไมประมาท มีความเพยีรเคร่ืองเผา        
กิเลส สงตนไปอยู ฉะนัน้ เรานั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก        
อุปกิเลส ออน ควร แกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้จึงโนมนอมจติไปเพื่ออาสวกัขยญาณ       
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา       
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเรานั้นรูเหน็อยางนี้   
จิตจึงหลุดพนแลว แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว        
ก็มีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จ   
แลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิชชาท่ีสามนี้แล เราบรรลุ     
แลวในปจฉิมยามแหงราตรี เรากําจัดอวิชชาเสียแลว วิชชาจึงบังเกิดข้ึน กําจัดความมืดเสียแลว        
ความสวางจึงบังเกิดข้ึน ก็เพราะเราไมประมาท มีความเพยีรเคร่ืองเผากิเลสสงตนไปอยู       
ฉะนั้น. 
                  ทางปลอดภัยและไมปลอดภยั       
         [๒๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มีหมูเนื้อเปนอันมาก พากันเขาไปอาศัยบึงใหญในปาดงอยู   
ยังมีบุรุษคนหนึ่งปรารถนาความพินาศ ประสงคความไมเกื้อกูล ใครความไมปลอดภยั เกิดข้ึน    
แกหมูเนื้อนัน้ เขาปดทางท่ีปลอดภยั สะดวก ไปได ตามชอบใจของหมูเนื้อนั้นเสีย เปดทาง   
ท่ีไมสะดวกไว วางเนื้อตอตัวผูไว วางนางเนื้อตอไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเปนเชนนี้ โดยสมัย        
ตอมา หมูเนื้อเปนอันมาก กพ็ากันมาตายเสีย จนเบาบาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย แตยังมีบุรุษอีก  
คนหน่ึงปรารถนาประโยชน ใครความเกือ้กูล ใครความปลอดภัย แกหมูเนื้อเปนอันมากนั้น      
เขาเปดทางท่ีปลอดภัย สะดวก ไปไดตามชอบใจ ใหแกหมูเนื้อนั้น ปดทางท่ีไมสะดวกเสีย      
กําจัดเนื้อตอ เลิกนางเนื้อตอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเปนเชนนี้ โดยสมัยตอมา หมูเนื้อเปน     
อันมาก จึงถึงความเจริญ คับค่ัง ลนหลาม แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขออุปมานี้กฉั็นนั้น  
แล เราไดทําข้ึนก็เพื่อจะใหพวกเธอรูความหมายของเนื้อความ ก็ในอุปมาน้ัน มีความหมาย       
ดังตอไปนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย คําวา บึงใหญ นี้เปนช่ือของกามคุณท้ังหลาย คําวา หมูเนื้อ        
เปนอันมาก นี้เปนช่ือของหมูสัตวท้ังหลาย คําวา บุรุษผูปรารถนาความพินาศ ประสงคความ   
ไมเกื้อกูล จํานงความไมปลอดภัย นี้เปนช่ือของตัวมารผูมีบาป คําวา ทางท่ีไมสะดวก        
นี้เปนช่ือของทางผิด อันประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ มิจฉาทิฏฐิ ๑ มิจฉาสังกัปปะ ๑        
มิจฉาวาจา ๑ มิจฉากัมมันตะ ๑ มิจฉาอาชีวะ ๑ มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑ มิจฉาสมาธิ ๑  
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คําวา เนื้อตอตัวผู นี้เปนช่ือของนันทิราคะ [ความกําหนัดดวยความเพลิน] คําวา นางเนื้อ   
ตอ นี้เปนช่ือของอวิชชา คําวา บุรุษคนท่ีปรารถนาประโยชน หวังความเกื้อกูล หวังความ      
ปลอดภัย [แกเนื้อเหลานั้น] นี้หมายเอาตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา คําวา ทางอัน 
ปลอดภัย สะดวก ไปไดตามชอบใจ นี้เปนช่ือของทางอันประกอบดวยองค ๘ ประการซ่ึงเปน 
ทางถูกท่ีแทจริง คือสัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ        
๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑.        
         [๒๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยอาการดังท่ีกลาวมาน้ีแล เปนอันวาทางอันปลอดภัย        
ซ่ึงเปนทางสวสัดี เปนทางท่ีพวกเธอควรไปไดดวยความปลาบปล้ืม เราไดเผยใหแลว [และ]      
ปดทางท่ีไมสะดวกใหดวย เนื้อตอก็ไดกําจดัใหแลว ท้ังนางเนื้อตอก็สังหารใหเสร็จ ดกูรภิกษุ    
ท้ังหลาย กิจอันใดท่ีศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล เอ็นดู อาศัยความอนุเคราะห แกเหลา  
สาวกจะพึงทํา กิจอันนัน้เราทําแกเธอท้ังหลายแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย นั่นโคนไม นัน่เรือน    
วางเปลา เธอท้ังหลายจงเพงพินิจ อยาประมาท อยาไดเปนผูมีความเดือดรอนในภายหลัง นี้เปน      
คําพรํ่าสอนของเราแกเธอท้ังหลาย.  
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจช่ืนชมยินดภีาษิตของ      
พระผูมีพระภาคแลวแล.   
                    จบ เทฺวธาวิตกักสูตร ท่ี ๙   
                   ___________________________________  
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                      ๑๐. วิตักกสัณฐานสูตร      
                      วาดวยอาการแหงวิตก      
         [๒๕๖] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก        
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ  
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.        
         [๒๕๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูหม่ันประกอบ 
อธิจิต ควรมนสิการถึงนิมิต ๕ ประการ ตามเวลาอันสมควร นิมิต ๕ ประการเปนไฉน? ดูกรภิกษุ     
ท้ังหลาย เม่ือภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ อาศัยนิมิตใดแลว มนสิการนิมิตใดอยู วติกท้ังหลายอัน        
เปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยอมเกิดข้ึน ดูกรภิกษุท้ังหลาย       
ภิกษนุั้นควรมนสิการนิมิตอ่ืนจากนิมิตนั้น อันประกอบดวยกุศล เม่ือเธอมนสิการนิมิตอ่ืนจาก  
นิมิตนั้น อันประกอบดวยกุศลอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง        
โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกศุลเหลา  
นั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตั้งม่ัน ในภายในนัน้แล เหมือนชาง  
ไม หรือลูกมือของชางไมผูฉลาด ใชล่ิมอันเล็ก ตอก โยก ถอน ล่ิมอันใหญออก แมฉันใด      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันนั้น เม่ืออาศัยนิมิตใดแลว มนสิการนิมิตใดอยู วติกท้ังหลายอัน       
เปนบาปอกุศลประกอบดวยฉันทะบาง ประกอบดวยโทสะบาง ประกอบดวยโมหะบาง ยอมเกิด  
ข้ึน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษนุั้นควรมนสิการนิมิตอ่ืนจากนิมิตนั้น อันประกอบดวยกุศล เม่ือ 
เธอมนสิการนิมิตนั้นอันประกอบดวยกุศลอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล อันประกอบดวยฉันทะบาง     
โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอัน  
เปนบาปอกุศลเหลานั้นได จติยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตั้งม่ัน ในภายใน  
นั้นแล. 
         [๒๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากวา เม่ือภิกษนุั้นมนสิการนิมิตอ่ืนจากนิมิตนั้น อัน      
ประกอบดวยกุศลอยู วิตกอันเปนบาปอกศุล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง     
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ยังเกิดข้ึนเร่ือยๆ ทีเดียว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษนุั้นควรพจิารณาโทษของวิตกเหลานั้นวา วิตก     
เหลานี้ลวนแตเปนอกุศล แมอยางนี้ วติกเหลานี้ลวนแตเปนโทษ แมอยางนี้ วิตกเหลานี้ลวน    
แตมีทุกขเปนวิบาก แมอยางนี้ ดังนี้ เม่ือเธอพิจารณาโทษของวิตกเหลานั้นอยู วิตกอันเปนบาป    
อกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ัง 
อยูไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอก 
ผุดข้ึน ตั้งม่ัน ในภายในนั้นแล ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหมือนหญิงสาวหรือชายหนุมท่ีชอบแตงตัว 
รูสึกอึดอัด ระอา เกลียดชังตอซากงู ซากสุนัข หรือซากมนุษย ซ่ึงผูกตดิอยูท่ีคอ [ของตน]  
แมฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้น หากเม่ือเธอมนสิการนิมิตอ่ืนจากนิมิตนั้น อันประกอบดวยกุศลอยู   
วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยงัเกิดข้ึนเร่ือยๆ ดูกร       
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษนุั้นควรพจิารณาโทษของวิตกเหลานั้นวา วิตกเหลานีล้วนแตเปนอกุศล แม        
อยางนี้ วติกเหลานี้ลวนแตเปนโทษ แมอยางนี้ วิตกเหลานี้ลวนแตมีทุกขเปนวิบาก แมอยางนี ้
ดังนี้ เม่ือเธอพจิารณาโทษของวิตกเหลานั้นอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง   
โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปน      
บาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตัง้ม่ัน ในภายใน      
นั้นแล  
         [๒๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากวา เม่ือภิกษนุั้นพจิารณาโทษของวิตกเหลานั้นอยู วิตก   
อันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยังเกดิข้ึนเร่ือยๆ ดกูรภิกษุ      
ท้ังหลาย ภกิษนุั้นพึงถึงความไมนกึ ไมใสใจวิตกเหลานัน้ เม่ือเธอถึงความไมนกึ ไมใสใจวติก     
เหลานั้นอยู วติกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะ อันเธอยอมละเสีย    
ได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกศุลเหลานั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ  
เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตั้งม่ัน ในภายในนั้นแล ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหมือนบุรุษผูมีจักษ ุไมตองการ    
จะเห็นรูปท่ีผานมา เขาพึงหลับตาเสีย หรือเหลียวไปทางอ่ืนเสีย แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ หาก 
เม่ือเธอพิจารณาโทษของวติกเหลานัน้อยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง ฯลฯ      
เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตั้งม่ันในภายในน้ันแล.       
         [๒๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากวา เม่ือภิกษนุั้นถึงความไมนกึ ไมใสใจวติกเหลานั้น   
อยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยังเกดิ   
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ข้ึนเร่ือยๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษนุั้นควรมนสิการสัณฐานแหงวิตกสังขารของวิตกเหลานั้น เม่ือ     
เธอมนสิการสัณฐานแหงวิตกสังขารของวิตกเหลานัน้อยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวย       
ฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตก   
อันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตั้งม่ันในภายใน        
นั้นแล ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหมือนบุรุษพึงเดินเร็ว เขาพึงมีความคิดอยางนี้วา เราจะเดินเร็วทํา      
ไมหนอ ถากระไร เราพึงคอยๆ เดิน เขาก็พงึคอยๆ เดิน เขาพึงมีความคิดอยางนี้วา เราคอยๆ  
เดินไปทําไมหนอ ถากระไร เราควรยืน เขาพึงยืน เขาพึงมีความคิดอยางนี้อีกวา เราจะยืน       
ทําไมหนอ ถากระไร เราควรน่ัง เขาพึงนั่ง เขาพึงมีความคิดอยางนีว้า เราจะน่ังทําไมหนอ      
ถากระไร เราควรนอน เขาพึงลงนอน ดูกรภกิษุท้ังหลาย กบุ็รุษคนนั้น มาผอนท้ิงอิริยาบถ       
หยาบๆ เสีย พงึสําเร็จอิริยาบถละเอียดๆ แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุก็ฉันนั้น หากวา   
เม่ือเธอมนสิการสัณฐานแหงวิตกสังขารของวิตกเหลานัน้อยู วติกอันเปนบาปอกุศล ประกอบ      
ดวยฉันทะบาง ฯลฯ เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตั้งม่ันในภายในน้ันแล.     
         [๒๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากวา เม่ือภิกษนุั้นมนสิการถึงสัณฐานแหงวิตกสังขารของ     
วิตกแมเหลานัน้อยู วติกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยังเกดิ  
ข้ึนเร่ือยๆ ภิกษุนั้นพึงกัดฟนดวยฟน ดุนเพดานดวยล้ิน ขม บีบค้ัน บังคับ จิตดวยจิต เม่ือเธอ   
กัดฟนดวยฟน ดุนเพดานดวยล้ิน ขม บีบค้ัน บังคับจิตดวยจิตอยู วิตกอันเปนบาปอกศุล     
ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได     
เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานั้น จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตั้งม่ัน       
ในภายในนั้นแล ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหมือนบุรุษผูมีกําลังมากจับบุรุษผูมีกําลังนอยกวาไวไดแลว    
บีบ กด เคนท่ีศีรษะ คอ หรือกานคอไวใหแนน  แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ หากเม่ือเธอ        
มนสิการถึงสัณฐานแหงวิตกสังขารของวิตกแมเหลานั้นอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวย    
ฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยังเกดิข้ึนเร่ือยๆ ภิกษุนัน้พึงกัดฟนดวยฟน ดนุเพดานดวย   
ล้ิน ขม บีบค้ัน บังคับจิตไวดวยจติ เม่ือเธอกัดฟนดวยฟน ดุนเพดานดวยล้ิน ขม บีบค้ัน 
บังคับจติอยูได วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อันเธอ       
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ยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมต้ัง      
อยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตั้งม่ันในภายในน้ันแล.        
                    ผูชํานาญในทางเดินแหงวติก   
         [๒๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษุอาศัยนิมิตใดแลว มนสิการนิมิตใดอยู วิตกอัน      
เปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง ยอมเกิดข้ึน เม่ือเธอมนสิการ 
นิมิตอ่ืนจากนมิิตนั้น อันประกอบดวยกุศล วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง 
โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปน      
บาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตัง้ม่ันในภายใน       
นั้นแล เม่ือภิกษุนั้นพจิารณาโทษของวิตกเหลานั้นอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบ  
ดวย ฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยู        
ไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมตั้งอยูดวยดี สงบ เปนธรรม        
เอกผุดข้ึน ตั้งม่ัน ในภายในนั้นแล เม่ือภิกษุนั้นถึงความไมนึก ไมใสใจวิตกเหลานั้นอยู วิตก    
อันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอม  
ถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมตั้งอยูดวยดี สงบ เปน     
ธรรมเอกผุดข้ึน ตั้งม่ัน ในภายในนั้นแล เม่ือภิกษนุั้นมนสิการสัณฐานแหงวิตกสังขารของ      
วิตกเหลานั้นอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง โมหะบาง อัน 
เธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปนบาปอกศุลเหลานั้นได จิตยอม       
ตั้งอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตั้งม่ัน ในภายในนัน้แล เม่ือภกิษนุั้นกัดฟนดวยฟน        
ดุนเพดานดวยล้ิน ขม บีบค้ัน บังคับจิตดวยจิตอยู วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง       
โทสะบาง โมหะบาง อันเธอยอมละเสียได ยอมถึงความต้ังอยูไมได เพราะละวิตกอันเปน      
บาปอกุศลเหลานั้นได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุดข้ึน ตัง้ม่ัน ในภายในน้ันแล        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา เปนผูชํานาญในทางเดินของวิตก เธอจักจํานง วติกใด    
ก็จักตรึกวิตกนั้นได จักไมจาํนงวิตกใด ก็จกัไมตรึกวิตกนั้นได ตดัตัณหาไดแลว คล่ีคลาย  
สังโยชนไดแลว ทําท่ีสุดแหงทุกขไดแลว เพราะละมานะไดโดยชอบ [ไดมารูยิ่งซ่ึงธรรมของ  
ทานท่ีเปนพระอรหันตโดยชอบ]     
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     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจช่ืนชมยินดภีาษิตของ      
ผูมีพระภาค แลวแล.     
                   จบ. วิตักกสัณฐานสูตร ท่ี ๑๐  
                      จบ สีหนาทวรรค ท่ี ๒       
                ______________________  
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ    
     ๑. จูฬสีหนาทสูตร ๒. มหาสีหนาทสูตร ๓. มหาทุกขักขันธสูตร ๔. จูฬทุกขัก       
ขันธสูตร ๕. อนุมานสูตร ๖. เจโตขีลสูตร ๗. วนปตถสูตร ๘. มธุปณฑกิสูตร ๙. เทวธาวิตักกสูตร        
๑๐. วิตักกสัณฐานสูตร.   
                ______________________  
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                 โอปมมวรรค     
                ๑. กกจูปมสูตร   
                      วาดวยอุปมาดวยเล่ือย    
                  พระโมลิยผัคคุนะคลุกคลีกับภกิษุณี      
         [๒๖๓] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี โดยสมัยนัน้ ทานพระโมลิยผัคคุนะอยูคลุกคลีกับภิกษณุท้ัีงหลาย    
เกินเวลา ทานพระโมลิยผัคคุนะอยูคลุกคลีกับภิกษุณีท้ังหลายอยางนี้ ถาภิกษุรูปไรติเตียนภิกษุณี   
เหลานั้นตอหนา ทานพระโมลิยผัคคุนะทานก็โกรธ ขัดใจภกิษุรูปนัน้ ถึงกระทําใหเปนอธิกรณ 
ก็มี อนึ่ง ถาภิกษุรูปไรติเตียนทานพระโมลิยผัคคุนะตอหนาภิกษุณเีหลานั้น พวกภิกษณุีก็พากัน     
โกรธ ขัดใจภกิษุรูปนั้น ถึงกระทําใหเปนอธิกรณก็มี ทานพระโมลิยผัคคุนะอยูคลุกคลีกับภิกษุณี      
ท้ังหลายอยางนี้ คร้ังนั้น ภกิษุรูปใดรูปหนึง่เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว 
นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระ       
โมลิยผัคคุนะอยูคลุกคลีกับพวกภิกษุณเีกนิเวลา ทานพระโมลิยผัคคุนะ อยูคลุกคลีกบัพวกภิกษุณี      
เชนนี้ ถาภกิษรูุปไรติเตียนพวกภิกษณุีเหลานั้นตอหนาทานพระโมลิยผัคคุนะ ทานก็โกรธ ขัดใจ      
ภิกษุรูปนั้น ถึงกระทําใหเปนอธิกรณก็มี อนึ่ง ถาภิกษุรูปไรติเตียนทานพระโมลิยผัคคุนะตอหนา    
พวกภิกษุณเีหลานั้น พวกภกิษุณีเหลานั้นกโ็กรธ ขัดใจภกิษุรูปนั้น ถึงกระทําใหเปนอธิกรณก็มี      
ทานพระโมลิยผัคคุนะ อยูคลุกคลีกับพวกภิกษณุีเชนนี้.    
         [๒๖๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุรูปใดรูปหนึ่งมา ตรัสวา ดูกรภกิษุ      
เธอจงมา เธอจงบอกโมลิยผัคคุนะภกิษุ ตามคําของเราวา ดูกรทานโมลิยผัคคุนะ พระศาสดาให       
หาทาน ภกิษุรูปนั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาทานพระโมลิยผัคคุนะถึงท่ีอยู    
คร้ันแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระโมลิยผัคคุนะวา ดูกรทานโมลิยผัคคุนะ พระศาสดารับส่ังใหหาทาน    
ทานพระโมลิยผัคคุนะ รับคําภิกษุรูปนั้นแลว ก็เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม     
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พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระโมลิยผัคคุนะดังนี้     
วา ดูกรผัคคุนะ ไดทราบวา เธออยูคลุกคลีกับพวกภกิษณุีจนเกินเวลา ดูกรผัคคุนะ เธออยูคลุกคลี     
กับพวกภกิษณุีเชนนัน้ ถาภกิษุรูปไรติเตียนพวกภกิษณุีเหลานั้นตอหนาเธอ เธอก็โกรธ ขัดใจภกิษุ    
รูปนั้น ถึงกระทําใหเปนอธิกรณก็มี อนึ่ง ถาภิกษุรูปไรติเตียนเธอตอหนาภิกษุณีท้ังหลาย เธอ      
เหลานั้นก็โกรธ ขัดใจภกิษุรูปนั้น ถึงกระทําใหเปนอธิกรณก็มี ดกูรผัคคุนะ เธออยูคลุกคลีกับ      
ภิกษณุีท้ังหลายเชนนีจ้ริงหรือ? พระโมลิยผัคคุนะทูลรับวา จริงพระพทุธเจาขา จึงตรัสถาม  
ตอไปวา ดกูรผัคคุนะ เธอเปนกุลบุตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธามิใชหรือ?        
     โม. อยางนัน้ พระพุทธเจาขา.      
     พ. ดูกรผัคคุนะ การท่ีเธออยูคลุกคลีกับพวกภิกษุณจีนเกินเวลานี้ ไมสมควรแกเธอผู   
เปนกุลบุตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาเลย ดูกรผัคคุนะ เพราะฉะนั้น ถาแมภกิษ ุ 
รูปไรติเตียนภกิษุณเีหลานั้นตอหนาเธอ แมในขอนั้น เธอพึงละความพอใจ และวิตกอันอาศัย    
เรือนเสีย แมในขอนั้น เธอพงึศึกษาอยางนีว้า จิตของเราจักไมแปรปรวน และเราจกัไมเปลง  
วาจาท่ีลามก จกัอนุเคราะหดวยส่ิงท่ีเปนประโยชนอยู แลจักเปนผูมีเมตตาจิต ไมมีโทสะภายใน      
ดูกรผัคคุนะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรผัคคุนะ เพราะฉะน้ัน ถาใครๆ ประหารภกิษณุีเหลานัน้        
ดวยฝามือ ดวยกอนดิน ดวยทอนไม ดวยศาตราตอหนาเธอ แมในขอนัน้ เธอพึงละความพอใจ    
และวิตกอันอาศัยเรือนเสีย แมในขอนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไมแปรปรวน และ 
เราจักไมเปลงวาจาท่ีลามก จกัอนุเคราะหดวยส่ิงท่ีเปนประโยชนอยู แลจักเปนผูมีเมตตาจิต ไมมี 
โทสะภายใน ดูกรผัคคุนะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรผัคคุนะ เพราะฉะน้ัน ถาใครๆ     
ติเตียนตัวเธอเอง ตอหนาเธอ แมในขอนัน้ เธอพึงละความพอใจ และวิตกอันอาศัยเรือนเสีย      
ดูกรผัคคุนะ แมในขอนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไมแปรปรวน และเราจกัไม     
เปลงวาจาที่ลามก จักอนเุคราะหดวยส่ิงท่ีเปนประโยชนอยู แลจักเปนผูมีเมตตาจิต ไมมีโทสะ      
ภายใน ดกูรผัคคุนะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรผัคคุนะ เพราะฉะนั้น ถาใครๆ ประหาร  
เธอดวยฝามือ ดวยกอนหิน ดวยทอนไม ดวยศาตรา ดกูรผัคคุนะ แมในขอนั้น เธอพึงละ       
ความพอใจ และวิตกอันอาศัยเรือนเสีย แมในขอนั้น เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไม   
แปรปรวน และเราจักไมเปลงวาจาที่ลามก จักอนุเคราะหดวยส่ิงท่ีเปนประโยชนแลจักเปนผูมี        
เมตตาจิต ไมมีโทสะภายใน ดูกรผัคคุนะ เธอพึงศึกษาอยางนี้ดังนีแ้ล.   
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        ทรงแนะนําใหฉันอาหารที่อาสนะแหงเดียว     
         [๒๖๕] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส เรียกภิกษท้ัุงหลายมาตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
สมัยหนึ่ง พวกภิกษไุดทําจิตของเราใหยนิดีเปนอันมาก เราขอเตือนภิกษุท้ังหลายไวในท่ีนี้วา        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราฉันอาหารท่ีอาสนะแหงเดยีว เม่ือเราฉันอาหารท่ีอาสนะแหงเดยีวอยูแล  
รูสึกวามีอาพาธนอย มีความลําบากกายนอย มีความเบากาย มีกําลัง และอยูอยางผาสุก ดูกร    
ภิกษุท้ังหลาย ถึงพวกเธอกจ็งฉันอาหารท่ีอาสนะแหงเดยีวเถิด แมพวกเธอฉันอาหารท่ี  
อาสนะแหงเดยีวกัน กจ็ะรูสึกวามีอาพาธนอย มีความลําบากกายนอย มีความเบากายมีกําลัง       
และอยูอยางผาสุก ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราจะไมตองพรํ่าสอนภิกษุเหลานั้นอีก การทําสติใหเกดิ        
ไดเปนกรณยีะในภกิษุเหลานัน้แลว ดกูรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนรถที่เทียมดวยมาอาชาไนย        
ซ่ึงเปนมาท่ีไดรับการฝกมาดแีลว เดนิไปตามหนทางใหญ ๔ แพรง ในท่ีมีพื้นราบเรียบ โดยไม        
ตองใชแสช่ัวแตนายสารถีผูฝกหัดที่ฉลาดข้ึนรถ แลวจบัสายบังเหยีนดวยมือซาย จับแสดวยมือ     
ขวาแลว ก็เตือนใหมาวิ่งตรงไป หรือเล้ียวกลับไป ตามถนนตามความปรารถนาได ฉันใด   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจะไมตองพรํ่าสอนภิกษุท้ังหลายเนืองๆ ฉันนั้นเหมือนกนั การทําสติให   
เกิดไดเปนกรณียะในภิกษุเหลานั้นแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน แมพวกเธอก็จงละอกุศล        
ธรรมเสีย จงทําความพากเพยีรแตในกุศลธรรมท้ังหลาย เม่ือเปนเชนนี้ แมพวกเธอก็จกัถึงความ   
เจริญ งอกงาม ไพบูลยในพระธรรมวินัยนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนปาไมรังใหญ ใกล  
บานหรือนิคม และปานั้นดาดไปดวยตนละหุง ชายคนหน่ึง เล็งเห็นประโยชนและคุณภาพของ       
ตนรังนั้น ใครจะทําใหตนรังนั้นใหปลอดภยั เขาจึงตัดตนรังเล็กๆ ท่ีคดและถางตนละหุง    
อันคอยแยงโอชาของตนรังนั้นออก นําไปท้ิงในภายนอกเสียส้ิน ทําภายในปาใหสะอาดเรียบรอย     
แลว คอยรักษาตนรังเล็กๆ ตนตรงท่ีข้ึนแรงดี โดยถูกตองวิธีการ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยการ 
กระทําดังท่ีกลาวมานี้แหละ กาลตอมา ปาไมรังนั้นก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลยข้ึนโดยลําดับ       
ฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย แมพวกเธอก็จงละอกุศลธรรมเสีย จงทําความพากเพียรอยูแตในกุศล      
ธรรมท้ังหลาย ฉันนั้นเถิด เพราะเม่ือเปนเชนนี้ แมพวกเธอ ก็จะถึงความเจริญ งอกงาม        
ไพบูลย ในพระธรรมวินัยนีถ้ายเดียว.      
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                      แมเรือนช่ือเวเทหิกา      
         [๒๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ท่ีพระนครสาวัตถีนี้แหละมีแมเรือนคน      
หนึ่งช่ือวาเวเทหิกา ดกูรภิกษท้ัุงหลาย เกยีรติศัพทอันงามของแมเรือนช่ือวาเวเทหิกาขจรไปแลว    
อยางนี้วา แมเรือนช่ือวาเวเทหิกา เปนคนสงบเสง่ียมออนโยน เรียบรอย ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ก็แมเรือนเวเทหิกา มีทาสีช่ือกาลีเปนคนขยนั ไมเกยีจคราน จัดการงานดี ตอมา นางกาลีได  
คิดอยางนีว้า เกียรติศัพทอันงามของนายหญิงของเราขจรไปแลวอยางนีว้า แมเรือนช่ือวาเวเทหกิา   
เปนคนสงบเสง่ียม ออนโยน เรียบรอย ดังนี ้นายหญิงของเราไมทําความโกรธที่มีอยูภายในให   
ปรากฏ หรือไมมีความโกรธอยูเลย หรือวานายหญิงของเราไมทําความโกรธที่มีอยูภายในให       
ปรากฏ ก็เพราะเราจัดการงานท้ังหลายเรียบรอยดี ไมใชไมมีความโกรธ อยากระนัน้เลย จําเราจะ 
ตองทดลองนายหญิงดู วันรุงข้ึนนางกาลีทาสี ก็แสรงลุกข้ึนสาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฝายแม  
เรือนเวเทหิกา ก็ไดตวาดนางกาลีทาสีข้ึนวา เฮย อีคนใชกาลี นางกาลีจึงขานรับวา อะไรเจาขา.     
     เว. เฮย เองเปนอะไรจึงลุกจนสาย.   
     กา. ไมเปนอะไรดอก เจาคะ.        
     นางจึงกลาวอีกวา อีคนช่ัวราย กเ็ม่ือไมเปนอะไร ทําไมเองจึงลุกข้ึน จนสาย ดังนี้แลว       
โกรธ ขัดใจ ทําหนาบ้ึง.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทีนั้นนางกาลีทาสีจึงคิดวา นายหญิงของเราไมทําความโกรธที่มีอยู   
ในภายในใหปรากฏเทานั้น ไมใชไมมีความโกรธ ท่ีไมทําความโกรธที่มีอยูในภายในใหปรากฏ    
ก็เพราะเราจัดการงานท้ังหลายเรียบรอยดี ไมใชไมมีความโกรธ อยากระนั้นเลย เราจะตองทดลอง        
นายหญิงใหยิ่งข้ึนไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถัดจากวนันั้นมา นางกาลีทาสี จึงลุกข้ึนสายกวานั้นอีก     
คร้ังนั้น แมเรือนเวเทหิกากต็วาดนางกาลีทาสีอีกวา เฮย อีคนใชกาลี.     
     กา. อะไรเลา เจาขา.      
     เว. อีคนใช เองเปนอะไรจงึนอนต่ืนสาย.      
     กา. ไมเปนอะไรดอก เจาคะ.        
     นางจึงกลาวอีกวา เฮย อีคนช่ัวราย ก็เม่ือไมเปนอะไร ทําไมเองจึงนอนต่ืนสายเลา.   
ดังนี้แลว โกรธ ขัดใจ แผดเสียงดาดวยถอยคําหยาบคาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทีนั้น นางกาลี    
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ทาสีจึงคิดดังนีว้า นายหญิงของเรา ไมทําความโกรธที่มีอยูในภายในใหปรากฏเทานั้น ไมใชไมมี     
ความโกรธ ท่ีไมทําความโกรธท่ีมีอยูในภายในใหปรากฏ ก็เพราะเราจัดการงานท้ังหลายใหเรียบรอย       
ดี ไมใชไมมีความโกรธ อยากระนั้นเลย เราจะตองทดลองใหยิ่งข้ึนไปกวานี้อีก ดังนี้ ดกูรภิกษุ    
ท้ังหลาย แตนัน้มา นางกาลีทาสีก็ลุกข้ึนสายกวาทุกวัน คร้ังนั้น แมเรือนเวเทหิกาผูนาย ก็รอง    
ดาตวาดนางกาลีทาสีอีกวา อีกาลีตัวราย. 
     กา. อะไรเลา เจาขา.      
     เว. อีคนใช เองเปนอะไร จึงต่ืนสายนกัเลา. 
     กา. ไมเปนอะไรดอก เจาคะ.        
     นางจึงกลาวอีกวา เฮย อีชาติช่ัว ก็ไมเปนอะไร ทําไมจึงนอนต่ืนสายนักเลา ดังนี้แลว        
โกรธจัด จึงควาล่ิมประตู ปาศีรษะ ปากก็วา กูจะทําลายหวัมึง ดูกรภิกษท้ัุงหลาย คราวนั้น    
นางกาลีทาสีมีศีรษะแตก โลหิตไหลโซม จงึเท่ียวโพนทะนา ใหบานใกลเคียงทราบวา คุณแม       
คุณพอท้ังหลาย เชิญดูการกระทําของคนสงบเสงี่ยม ออนโยน เรียบรอยเอาเถิด ทําไมจงึทําแก      
ทาสีคนเดียวอยางนี้เลา เพราะโกรธเคืองวา นอนต่ืนสาย จึงควาล่ิมประตูปาเอาศีรษะ ปากก็วา        
กูจะทําลายหวัมึง ดังน้ี ดูกรภกิษุท้ังหลาย แตนั้นมา เกยีรติศัพทอันช่ัวของแมเรือนเวเทหิกา       
ก็ขจรไปอยางนี้วา แมเรือนเวเทหกิา เปนคนดุราย ไมออนโยน ไมสงบเสง่ียมเรียบรอย      
แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ ก็ฉันนัน้ เปนคนสงบเสง่ียมจัด   
เปนคนออนโยนจัด เปนคนเรียบรอยจัด ไดก็เพยีงช่ัวเวลาท่ียังไมไดกระทบดวยคําอันไม     
เปนท่ีพอใจเทานั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็เม่ือใด เธอกระทบถอยคําอันไมเปนท่ีพอใจเขา ก็ยังเปน   
คนสงบเสง่ียม ออนโยนเรียบรอยอยูได ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือนั้นแหละ ควรถือวาเธอเปน  
คนสงบเสง่ียม เปนคนออนโยน เปนคนเรียบรอยจริง ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมเรียกภกิษุรูปท่ี        
เปนคนวางาย ถึงความเปนคนวางาย เพราะเหตุไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะแลคิลานปจจย 
เภสัชบริขารวา เปนคนวางายเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะภิกษรูุปนั้น 
เม่ือไมไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชบริขารนั้น กจ็ะไมเปนคนวางาย       
จะไมถึงความเปนคนวางายได ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภิกษุรูปใดแล มาสักการะเคารพ นอบ   
นอมพระธรรมอยู เปนคนวางาย ถึงความเปนคนวางาย เราเรียกภกิษุรูปนั้นวา เปนคนวางาย        
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ดังนี้ เพราะฉะนั้นแหละ ภกิษุท้ังหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจกัเปนผูสักการะ เคารพ       
นอบนอมพระธรรม จักเปนผูวางาย จกัถึงความเปนคนวางายดังนี้. 
                ถอยคําท่ีคนอ่ืนจะพึงกลาว ๕ ประการ      
         [๒๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทางแหงถอยคําท่ีบุคคลอ่ืนจะพึงกลาวกะทานมีอยู ๕ ประการ   
คือ กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควร ๑ กลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริง ๑ กลาวดวยคําออน  
หวานหรือคําหยาบคาย ๑ กลาวดวยคําประกอบดวยประโยชนหรือไมประกอบดวยประโยชน ๑ มี 
จิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลอ่ืนจะกลาวโดยกาลอันสมควร  
หรือไมสมควรก็ตาม จะกลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริงก็ตาม จะกลาวถอยคําออนหวานหรือหยาบ  
คายก็ตาม จะกลาวถอยคําประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชนกต็าม จะมีจิต        
เมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาวก็ตาม ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมในขอนัน้ พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้  
วา จิตของเราจักไมแปรปรวน เราจักไมเปลงวาจาลามก เราจักอนุเคราะหดวยส่ิงอันเปนประโยชน       
เราจักมีจิตเมตตา ไมมีโทสะในภายใน เราจักแผเมตตาจติไปถึงบุคคลนั้น และเราแผเมตตาจิต     
อันไพบูลย ใหญยิ่ง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไปตลอดโลก ทุกทิศทุกทาง   
ซ่ึงเปนอารมณของจิตนั้น ดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาดวยอาการดังท่ีกลาวมา     
นี้แล.  
         [๒๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ ถือเอาจอบและตะกรามาแลว กลาว   
อยางนี้วา เราจกักระทําแผนดินอันใหญนี้ไมใหเปนแผนดิน ดังนี้ เขาขุดลงตรงท่ีนั้นๆ โกยข้ีดิน  
ท้ิงในท่ีนั้นๆ บวนน้ําลายลงในท่ีนั้นๆ ถายปสสาวะรดในท่ีนั้นๆ แลวสําทับวาเองอยาเปน   
แผนดินๆ ดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นจักทําแผนดิน 
อันใหญนีไ้มใหเปนแผนดินไดหรือไม? ภกิษุเหลานั้นกราบทูลวา ไมได พระเจาขา ขอน้ัน       
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุวาแผนดินอันใหญนี้ ลึกหาประมาณมิได เขาจะทําแผนดินอันใหญนี้    
ไมใหเปนแผนดินไมไดงายเลย ก็แลบุรุษนั้นจะตองเหนด็เหนื่อยลําบากเสียเปลาเปนแนแท ดังนี้   
แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทางแหงถอยคําท่ีบุคคลอ่ืนจะพึงกลาวกะทานมีอยู ๕ ประการ คือ 
กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควร ๑ กลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริง ๑ กลาวดวยคําออนหวาน  
หรือคําหยาบคาย ๑ กลาวดวยคําประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชน ๑ มีจิต        
เมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาว ๑ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลอ่ืนจะกลาว       
โดยกาลอันสมควรหรือไมควรก็ตาม จะกลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริงก็ตาม จะกลาวดวยถอยคํา    
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ออนหวานหรือหยาบคายก็ตาม จะกลาวถอยคําประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวย      
ประโยชนกต็าม จะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาวก็ตาม ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมในขอนัน้    
พวกเธอพึงศึกษาอยางนีว้า จติของเราจักไมแปรปรวนเราจักไมเปลงวาจาท่ีลามก เราจักอนุเคราะห      
ดวยส่ิงท่ีเปนประโยชน เราจกัมีจิตเมตตา ไมมีโทสะภายใน เราจักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้น 
และเราจักแผเมตตาจิตอันเสมอดวยแผนดนิ ไพบูลย ใหญยิ่ง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี    
พยาบาท ไปตลอดโลก ทุกทิศทุกทาง ซ่ึงเปนอารมณของจิตนั้น ดังนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
เธอท้ังหลายพึงศึกษาดวยอาการดังท่ีกลาวมาน้ีแล. 
                 เปรียบเหมือนบุรุษเขียนรูปในอากาศ       
         [๒๖๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ ถือเอาคร่ังก็ตาม สีเหลืองสีเขียว หรือ    
สีเหลืองแกก็ตามมาแลว กลาวอยางนีว้า เราจักเขียนรูปตางๆ ในอากาศนี้ กระทําใหเปนรูป  
เดนชัด ดังนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นจะเขียนรูปตางๆ       
ในอากาศนี้ กระทําใหเปนรูปเดนชัดไดหรือไม? ไมไดพระเจาขา ขอน้ันเพราะเหตุอะไร?     
เพราะธรรมดาอากาศน้ี ยอมเปนของไมมีรูปราง ช้ีใหเหน็ไมได เขาจะเขียนรูปในอากาศน้ัน   
ทําใหเปนรูปเดนชัดไมไดงายเลย กแ็หละบุรุษนั้นจะตองเหน็ดเหน่ือยลําบากเสียเปลาเปนแนแท      
ดังนี้ แมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทางแหงถอยคําท่ีบุคคลอ่ืนจะพึงกลาวกะทาน มีอยู ๕ ประการ     
คือ กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควร ๑ กลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริง ๑ กลาวดวยคําออน 
หวานหรือคําหยาบคาย ๑ กลาวดวยคําประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชน ๑  
มีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาว ๑ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลอ่ืนจะ        
กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควรกต็าม จะกลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริงก็ตาม จะกลาวถอยคํา        
ออนหวานหรือหยาบคายก็ตาม จะกลาวถอยคําประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประ  
โยชนก็ตาม จะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาวกต็าม ดูกรภกิษท้ัุงหลาย แมในขอนั้น      
พวกเธอพึงศึกษาอยางนีว้า จติของเราจักไมแปรปรวน เราจักไมเปลงวาจาลามก เราจักอนุเคราะห        
ดวยส่ิงอันเปนประโยชน เราจักมีจิตเมตตา ไมมีโทสะในภายใน เราจกัแผเมตตาจิตไปถึงบุคคล   
นั้น และเราจะแผเมตตาจิตอันไพบูลย ใหญยิ่ง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไป       
ตลอดโลก ทุกทิศทุกทาง ซ่ึงเปนอารมณของจิตนั้น ดังนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษา      
ดวยอาการดังกลาวมานีแ้ล.       
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                  เปรียบเหมือนบุรุษเผาแมน้ําคงคา        
         [๒๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ ถือเอาคบหญาท่ีจุดไฟมาแลว กลาวอยาง    
นี้วา เราจักทําแมน้ําคงคาใหรอนจัด ใหเดอืดเปนควนัพลุง ดวยคบหญาท่ีจุดไฟแลวนี้ ดังนี้      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นจักทําแมน้ําคงคาใหรอนจดั    
ใหเดือดเปนควันพลุง ดวยคบหญาท่ีจุดไฟแลวไดหรือไม? ไมไดพระเจาขา ขอน้ันเพราะ   
เหตุไร? เพราะแมน้ําคงคาเปนแมน้ําท่ีลึก สุดท่ีจะประมาณ เขาจะทําแมน้ําคงคาน้ันใหรอนจัด  
ใหเดือดเปนควันพลุง ดวยคบหญาท่ีจุดไฟแลวไมไดงายเลย ก็แลบุรุษนัน้จะตองเหนด็เหน่ือย       
ลําบากเสียเปลาเปนแนแท ดงันี้ แมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทางแหงถอยคําท่ีบุคคลอ่ืนจะ  
พึงกลาวกะทานมีอยู ๕ ประการ คือ กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควร ๑ กลาวดวยเร่ืองจริง 
หรือไมจริง ๑ กลาวดวยคําออนหวานหรือหยาบคาย ๑ กลาวดวยคําประกอบดวยประโยชนหรือไม     
ประกอบดวยประโยชน ๑ มีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาว ๑ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรภกิษุ    
ท้ังหลาย เม่ือบุคคลอ่ืนจะกลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควรก็ตาม เขาจะกลาวดวยเร่ืองจริง  
หรือไมก็ตาม จะกลาวถอยคําออนหวานหรือหยาบคายกต็าม จะกลาวถอยคําประกอบดวยประโยชน      
หรือไมประกอบดวยประโยชนก็ตาม จะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาวก็ตาม ดูกรภกิษุ        
ท้ังหลาย แมในขอนั้น พวกเธอพึงศึกษาอยางน้ีวา จิตของเราจักไมแปรปรวน เราจกัไมเปลง   
วาจาท่ีลามก เราจักอนุเคราะหดวยส่ิงท่ีเปนประโยชน เราจักมีเมตตาจติ ไมมีโทสะในภายใน เรา       
จักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้น และเราจักแผเมตตาจิตอันเสมอดวยแมน้ําคงคา ไพบูลย ใหญยิ่ง 
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไปตลอดโลกทุกทิศทุกทาง ซ่ึงเปนอารมณของจิตนั้น       
ดังนี้ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลาย พึงศึกษาดวยอาการดังท่ีกลาวมานีแ้ล.       
                   เปรียบเหมือนกระสอบหนังแมว    
         [๒๗๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนกระสอบหนังแมวท่ีนายชางหนังฟอกดีเรียบ 
รอยแลว ออนนุมดังปุยนุนและสําลี เปนกระสอบท่ีตีไดไมดังกอง ถามีบุรุษถือเอาไมหรือกระเบ้ือง       
มา พูดข้ึนอยางนี้วา เราจักทํากระสอบหนงัแมว ท่ีเขาฟอกไวดีเรียบรอยแลว ออนนุมดังปุยนุน      
และสําลี ท่ีตีไดไมดังกองนี้ ใหเปนของมีเสียงดังกอง ดวยไมหรือกระเบื้อง ดังนี้ ดูกรภิกษุ    
ท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้จะทํากระสอบหนังแมวท่ีเขาฟอกไวดี       
เรียบรอยแลว ออนนุมดังปุยนุมและสําลี ท่ีตีไดไมดังกองนี้ ใหกลับมีเสียงดังกองข้ึนดวยไมหรือ    
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กระเบ้ืองไดหรือไม? ไมไดพระเจาขา ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเหตวุา กระสอบหนังแมวนี ้
เขาฟอกดีเรียบรอยแลว ออนนุมดังปุยนุนและสําลี ซ่ึงเปนของท่ีตีไดไมดังกอง เขาจะทํากระสอบ     
หนังแมวนัน้ ใหกลับเปนของมีเสียงดังกองข้ึนดวยไมหรือกระเบ้ืองไมไดงายเลย บุรุษคนนั้น       
จะตองเหน็ดเหน่ือยลําบากเสียเปลาเปนแนแท ดังนี้ แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย ทางแหง    
ถอยคําท่ีบุคคลอ่ืนจะพึงกลาวกะทานมีอยู ๕ ประการคือ กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควร ๑  
กลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริง ๑ กลาวดวยคําออนหวานหรือหยาบคาย ๑ กลาวดวยคํามีประโยชน 
หรือไรประโยชน ๑ มีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาว ๑ ก็ฉันนั้นเหมือนกนั ดูกรภิกษุท้ังหลาย       
เม่ือคนอ่ืนจะกลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควรก็ตาม จะกลาวดวยเร่ืองจริงหรือไมจริงก็ตาม 
จะกลาวดวยถอยคําออนหวานหรือหยาบคายก็ตาม จะกลาวดวยถอยคํามีประโยชน หรือไร  
ประโยชนกต็าม จะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาวก็ตาม ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมในขอนัน้   
พวกเธอพึงศึกษาอยางนีว้า จติของเราจักไมแปรปรวน เราจักไมเปลงวาจาท่ีลามก เราจักอนุเคราะห     
ผูอ่ืนดวยส่ิงท่ีเปนประโยชน เราจักมีเมตตาจิต ไมมีโทสะภายใน เราจกัแผเมตตาจิตไปถึงบุคคล      
นั้น และเราจักแผเมตตาจิตอันเสมอดวยกระสอบหนังแมว ไพบูลย ใหญยิ่ง หาประมาณมิได        
ไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไปตลอดโลก ทุกทิศทุกทาง ซ่ึงเปนอารมณของจิตนั้นดังนี้ ดกูรภิกษุ    
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาดวยอาการดังท่ีกลาวมานีแ้ล.        
      พระโอวาทแสดงการเปรียบดวยเล่ือย   
         [๒๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากจะมีพวกโจรผูมีความประพฤติต่ําชา เอาเล่ือยท่ีมีท่ีจับ   
ท้ังสองขาง เล่ือยอวยัวะใหญนอยของพวกเธอ แมในเหตุนั้นภกิษหุรือภกิษุณีรูปใดมีใจคิดราย 
ตอโจรเหลานัน้ ภิกษุหรือภกิษุณีรูปนั้น ไมช่ือวาเปนผูทําตามคําส่ังสอนของเรา เพราะเหตุท่ีอด   
กล้ันไมไดนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมในขอนั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักไม   
แปรปรวน เราจักไมเปลงวาจาท่ีลามก เราจักอนุเคราะหผูอ่ืนดวยส่ิงท่ีเปนประโยชน เราจักมีเมตตา  
จิตไมมีโทสะในภายใน เราจกัแผเมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้น และเราจกัแผเมตตาอันไพบูลย 
ใหญยิ่ง หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท ไปตลอดโลกทุกทิศทุกทาง ซ่ึงเปนอารมณ        
ของจิตนั้น ดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอพึงศึกษาดวยอาการดังท่ีกลาวมานี้แล.  
         [๒๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็พวกเธอควรใสใจถึงโอวาท แสดงการเปรียบดวยเลื่อยนี้        
เนืองนิตยเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอจะไมมองเหน็ทางแหงถอยคําท่ีมีโทษนอย หรือโทษมาก  
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ท่ีพวกเธอจะอดกล้ันไมได หรือยังจะมีอยูบาง ไมมีพระเจาขา เพราะเหตุนั้นแหละ ดกูรภิกษุ        
ท้ังหลาย พวกเธอจงใสใจถึงโอวาทแสดงการเปรียบดวยเลื่อยนี้เนืองนิตยเถิด ขอนั้นจกัเปน   
ประโยชนและความสุขแกพวกเธอสิ้นกาลนาน ดังนีแ้ล. 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจช่ืนชมยินดภีาษิตของ      
พระผูมีพระภาคแลวแล.   
                       จบ กกจปูมสูตร ท่ี ๑      
                ______________________    
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                       ๒. อลคัททูปมสูตร 
                    วาดวยขออุปมาดวยอสรพษิ   
         [๒๗๔] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน อนาถบิณฑิก        
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็โดยสมัยนั้นแล ทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้ บังเกิดข้ึนแก 
อริฏฐภิกษุ ผูเปนเหลากอของคนฆาแรงวา ขาพเจารูถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดย      
ประการท่ีธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้น        
ไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง. ภิกษุมากหลายไดฟงแลววา ไดยินวา ทิฏฐิอันลามก        
เห็นปานนี้ บังเกิดแกอริฏฐภกิษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงวา ขาพเจารูถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาค        
ทรงแสดงแลว โดยประการที่ธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึง      
อันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง. คร้ังนั้น ภกิษุเหลานั้นเขาไป     
หาอริฏฐภิกษผูุเปนเหลากอของคนฆาแรง แลวไดกลาวกะเธอดังนีว้า ดูกรอริฏฐผูมีอายุ ไดยินวา  
ทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้  บังเกิดข้ึนแกทานวา ขาพเจารูถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว    
โดยประการทีธ่รรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรม      
เหลานั้น ไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง ดังนี้จริงหรือ? อริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอ       
ของคนฆาแรงรับวา จริง ทานผูมีอายุท้ังหลาย ขาพเจารูถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว    
โดยประการทีธ่รรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลา 
นั้นไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง. คร้ังน้ันแล ภิกษุเหลานัน้ปรารถนาจะปลดเปล้ือง       
อริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรง จากทิฏฐิอันลามกเห็นปานนั้น จึงซักไซ ไลเลียง สอบสวน       
ดวยกลาววา ดกูรอริฏฐผูมีอายุ ทานอยาไดกลาวอยางนี้เลย อยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาว 
ตูพระผูมีพระภาคไมดีดอก เพราะพระผูมีพระภาคไมตรัสอยางนี้ ดูกรอริฏฐผูมีอายุ ธรรมท้ังหลาย    
พระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตรายโดยอเนกปริยาย ก็แหละ ธรรมเหลานั้น    
สามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง พระผูมีพระภาคตรัสกามท้ังหลายซ่ึงมีความยนิดีนอย    
มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมีอยูโดยยิ่ง พระผูมีพระภาคตรสักามท้ังหลาย    
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มีอุปมาดวยรางกระดกู มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมีอยูโดยย่ิง พระผูมี       
พระภาค ตรัสกามทั้งหลาย มีอุปมาดวยช้ินเนื้อ ... พระผูมีพระภาคตรัสกามท้ังหลาย มีอุปมาดวยคบ     
หญา ... พระผูมีพระภาคตรสักามท้ังหลาย มีอุปมาดวยหลุมถานเพลิง พระผูมีพระภาคตรัสกาม   
ท้ังหลาย มีอุปมาดวยความฝน ... พระผูมีพระภาคตรัสกามท้ังหลาย มีอุปมาดวยของขอยืม ... พระผูมี  
พระภาคตรัสกามทั้งหลาย มีอุปมาดวยผลไม ... พระผูมีพระภาคตรัสกามท้ังหลาย มีอุปมาดวยเขียง       
หั่นเนื้อ พระผูมีพระภาคตรสักามท้ังหลาย มีอุปมาดวยหอก และหลาว ... พระผูมีพระภาคตรัส   
กามทั้งหลาย มีอุปมาดวยศีรษะงูพษิ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมีอยู   
โดยยิ่ง. อริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรง ถูกภิกษุเหลานั้นซักไซร ไลเลียง สอบสวนอยู      
แมอยางนีแ้ล ก็ยังกลาวยดึม่ันทิฏฐิอันลามกนั้นเอง ดวยกําลังทิฏฐิวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  
ขาพเจารูถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีธรรมท้ังหลาย ท่ีพระผูมีพระภาค       
ตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง.       
                   อริฏฐภิกษุคานพระธรรมเทศนา   
         [๒๗๕] ในกาลใดแล ภิกษเุหลานั้น ไมสามารถเพ่ือจะปลดเปล้ืองอริฏฐภิกษุผูเปน 
เหลากอขอคนฆาแรงจากทิฏฐิอันลามกนั้น ในกาลนัน้ ภกิษุเหลานั้น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมี  
พระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้ บังเกดิข้ึนแกอริฏฐภกิษุผูเปน    
เหลากอของคนฆาแรงวา ขาพเจารูถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีธรรม  
ท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทํา  
อันตรายแกผูซองเสพไดจริง ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลาย ไดฟงแลววา ไดยินวา    
ทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้บังเกิดข้ึนแกอริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ี        
พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคทรง แสดงแลววา      
เปนธรรมกระทําอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถกระทําอันตรายแกผูซองเสพจริง ทีนั้นแล       
ขาพระองคท้ังหลาย เขาไปหาอริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงแลว ไดกลาวกะอริฏฐ     
ภิกษวุา ดกูรอริฏฐผูมีอายุ ไดยินวา ทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้บังเกดิข้ึนแกทานวา ขาพเจา      
รูถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัส    
แลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง   
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ดังนี้ จริงหรือ เม่ือขาพระองคท้ังหลายกลาวอยางนีแ้ลว อริฏฐภิกษุไดกลาวกะขาพระองคท้ังหลาย 
วา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ขาพเจารูถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีธรรม   
ท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทํา  
อันตรายแกผูซองเสพไดจริง ทีนั้น ขาพระองคท้ังหลายปรารถนาจะปลดเปล้ืองอริฏฐภิกษุจาก   
ทิฏฐิอันลามกนั้น จึงซักไซ ไลเลียง สอบสวน ดวยกลาววา ดูกรอริฏฐผูมีอายุ ทานอยา     
ไดกลาวอยางนี้เลย อยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีดอก เพราะวา       
พระผูมีพระภาคไมตรัสอยางนี้ ดูกรอริฏฐผูมีอายุ ธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรสัแลววา       
เปนธรรมกระทําอันตราย โดยอเนกปริยาย ก็แหละธรรมเหลานั้นสามารถทําอันตรายแกผูซอง 
เสพไดจริง พระผูมีพระภาคตรัสกามท้ังหลายซ่ึงมีความยนิดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคน    
มาก โทษในกามเหลานั้นมีอยูโดยยิ่ง พระผูมีพระภาคตรสักามท้ังหลาย มีอุปมาดวยรางกระดกู ฯลฯ      
พระผูมีพระภาคตรัสกามท้ังหลาย มีอุปมาดวยศีรษะงูพษิ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษ     
ในกามเหลานัน้มีอยูโดยย่ิง ขาแตพระองคผูเจริญ อริฏฐภิกษุถูกขาพระองคท้ังหลายซักไซ 
ไลเลียง สอบสวนอยู แมอยางนี้แล ก็ยังกลาวยึดม่ันทิฏฐิอันลามกนั้นเอง ดวยกําลังทิฏฐิวา        
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ขาพเจารูถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีธรรม       
ท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถ    
ทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง ขาแตพระองคผูเจริญ ในกาลใดแล ขาพระองคท้ังหลายไม     
สามารถเพ่ือจะปลดเปล้ืองอริฏฐภิกษุจากทิฏฐิอันลามกนั้น ในกาลนัน้ ขาพระองคท้ังหลายจึงกราบ        
ทูลเนื้อความนีแ้ดพระผูมีพระภาค.       
                      ทรงติเตียนอริฏฐภิกษุ      
         [๒๗๖] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาวา มาเถิดภิกษุ เธอจง      
เรียกอริฏฐภกิษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงมาตามคําของเราวา ดูกรอริฏฐผูมีอายุ พระศาสดา   
ยอมเรียกทาน. ภิกษนุั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว จึงเขาไปหาอริฏฐภกิษุผูเปนเหลากอของคน       
ฆาแรงถึงท่ีอยู แลวกลาวกะอริฏฐภิกษวุา ดูกรอริฏฐผูมีอายุ พระศาสดายอมตรัสเรียกทาน.        
อริฏฐภิกษุรับตอภิกษนุั้นวาอยางนั้น ทานผูมีอายุ แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย       
อภิวาท พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะอริฏฐภิกษ ุ
ผูเปนเหลากอของคนฆาแรงวา ดูกรอริฏฐ ไดยินวา ทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้ บังเกดิข้ึนแกเธอวา    
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ขาพเจารูถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาค        
ตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพได    
จริง ดังน้ี จริงหรือ? อริฏฐภิกษุกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูถึงธรรมท่ี        
พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลววา เปน     
ธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ธรรมเหลานั้นไมสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง. พระผูมีพระภาค        
ตรัสวา ดูกรบุรุษเปลา เธอรูถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางนี้ ตอใครแล. ดูกรบุรุษเปลา ธรรม        
ท้ังหลายเรากลาววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย โดยอเนกปริยายมิใชหรือ? ก็แหละ ธรรม        
เหลานั้นสามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง เรากลาวกามท้ังหลายซ่ึงมีความยินดนีอย มีทุกข     
มาก มีความคับแคบมาก โทษในกามเหลานั้นมีอยูโดยย่ิง เรากลาวกามทั้งหลายมีอุปมาดวยราง   
กระดูก ... มีอุปมาดวยช้ินเนือ้ ... มีอุปมาดวยคบหญา ... มีอุปมาดวยหลุมถานเพลิง ... มีอุปมาดวย      
ความฝน ... มีอุปมาดวยของขอยืม ... มีอุปมาดวยผลไม ... มีอุปมาดวยเขียงหั่นเนื้อ ... มีอุปมาดวย      
หอกและหลาว ... มีอุปมาดวยศีรษะงูพษิ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมี    
โดยยิ่ง ดูกรบุรุษเปลา เออก็แล เธอกลาวตูเรา ขุดตนเองและประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก     
ดวยทิฏฐิอันลามก อันตนถือเอาชั่วแลว กรรมนั้นแลจักมีแกเธอเพ่ือไมเปนประโยชน เพื่อ    
ทุกขส้ินกาลนาน. คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย        
เธอท้ังหลายจงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เออก็ อริฏฐภกิษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงนี้ แม  
จะกระทําญาณใหสูงข้ึนในพระธรรมวินัยนี้ไดหรือ? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผู  
เจริญ ความสูงแหงญาณอะไรเลาจะพึงมีได ก็ความสูงข้ึนแหงญาณนัน้จักมีไมไดเลย. เม่ือภกิษุ       
ท้ังหลายกราบทูลอยางนี้แลว อริฏฐภิกษุเปนผูนิ่ง เกอเขิน นั่งคอตกกมหนา ซบเซา หมด    
ปฏิภาณ. 
         [๒๗๗] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทราบวา อริฏฐภิกษุเปนผูนิง่ เกอเขิน คอตก        
กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงไดตรัสกะอริฏฐภิกษุวา ดูกรบุรุษเปลา เธอจักปรากฏดวย        
ทิฏฐิอันลามกของตนน้ันเองแล เราจักสอบถามภิกษุท้ังหลายในท่ีนี้. คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาค        
ตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายมาวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมเธอท้ังหลายรูถึงธรรมที่เราแสดงแลวอยางนี้ โดย        
ประการท่ีอริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงนี้ กลาวตูเรา ขุดตนเอง และประสพบาปมิใช   
บุญเปนอันมาก ดวยทิฏฐิอันลามก อันตนถือเอาช่ัวแลวดงันี้หรือ? ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลวา   
ขอนั้นมีไมไดเลยพระเจาขา ดวยวาธรรมท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสแกขาพระองคท้ังหลาย โดย    
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อเนกปริยายวา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย ก็แหละ ธรรมเหลานั้น สามารถทําอันตรายแกผู       
ซองเสพไดจริง พระผูมีพระภาคตรัสกามท้ังหลาย มีความยินดนีอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก        
โทษในกามเหลานั้นมีอยูโดยย่ิง พระผูมีพระภาคตรัสกามท้ังหลาย มีอุปมาดวยรางกระดูก มีทุกข      
มาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมีอยูโดยย่ิง ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสกาม   
ท้ังหลาย มีอุปมาดวยศีรษะงูพิษ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมีอยู      
โดยยิ่ง. พระผูมีพระภาคตรสัวา ดีแลว ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย รูถึงธรรมท่ีเราแสดงแลว        
อยางนี้ โดยประการท่ีธรรมท้ังหลายท่ีเรากลาวแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย แกทาน    
ท้ังหลายโดยอเนกปริยาย กแ็หละ ธรรมเหลานั้น สามารถทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง เรา      
กลาวกามทั้งหลาย มีความยนิดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้นมีอยูโดยย่ิง     
เรากลาวกามทัง้หลาย มีอุปมาดวยรางกระดูก มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามเหลานั้น 
มีอยูโดยยิ่ง ฯลฯ เรากลาวกามท้ังหลาย มีอุปมาดวยศีรษะงูพิษ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก 
เออก็แล อริฏฐ ภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงนี้ กลาวตูเรา ขุดตนเอง และประสพบาปมิใช  
บุญเปนอันมาก ดวยทิฏฐิอันลามก อันตนถือเอาช่ัวแลว กรรมนั้นแลจักมีแกเธอผูเปนบุรุษเปลา       
เพื่อไมเปนประโยชน เพื่อทุกขส้ินกาลนาน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอจักเสพกามท้ังหลาย       
นอกจากกาม นอกจากกามสัญญา นอกจากกามวติก ขอนัน้ไมเปนฐานะจะมีได.       
                      บุรุษเปลาเรียนธรรม       
         [๒๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษเปลา บางพวกในพระธรรมวินัยนี ้ยอมเลาเรียนธรรม       
คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ 
บุรุษเปลาเหลานั้น เลาเรียนธรรมนั้นแลว ยอมไมไตรตรองเน้ือความแหงธรรมเหลานั้นดวย 
ปญญา ธรรมเหลานั้น ยอมไมควรซ่ึงการเพงแกบุรุษเปลาเหลานั้น ผูไมไตรตรองเน้ือความดวย     
ปญญา บุรุษเปลาเหลานั้นเปนผูมีความขมผูอ่ืนเปนอานสิงส และมีการเปล้ืองเสียซ่ึงความนินทา   
เปนอานิสงส ยอมเลาเรียนธรรม ก็กุลบุตรท้ังหลาย ยอมเลาเรียนธรรมเพ่ือประโยชนอันใด    
บุรุษเปลาเหลานั้น ยอมไมไดเสวยประโยชนนั้นแหงธรรมนั้น ธรรมเหลานั้น อันบุรุษเปลา  
เหลานั้นเรียนไมดีแลว ยอมเปนไปเพื่อความไมเปนประโยชน เพื่อทุกขส้ินกาลนาน ขอนั้น 
เปนเพราะอะไร เพราะธรรมท้ังหลายอันตนเรียนไมดีแลว. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือน       
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บุรุษผูมีความตองการดวยงูพิษ เสาะหางูพิษ เท่ียวแสวงหางูพิษเขาพงึพบงูพิษตวัใหญ พึงจับงูพษิ    
นั้นท่ีขนดหรือท่ีหาง งูพิษนั้นพึงแวงกัดเขาท่ีขอมือ ท่ีแขน หรือท่ีอวยัวะใหญนอยแหงใดแหงหนึ่ง        
เขาพึงถึงความตาย หรือความทุกขปางตาย มีการกัดนัน้เปนเหตุ ขอนัน้เปนเหตุเพราะอะไร      
เพราะงูพษิตนจับไมดีแลว แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย พวกบุรุษเปลา บางพวกในธรรมวินัยนี้  
ก็ฉันนั้นนั่นแล ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ... อัพภูตธรรม เวทัลละ บุรุษเปลาเหลานั้น    
เลาเรียนธรรมนั้นแลว ยอมไมไตรตรองเน้ือความแหงธรรมเหลานั้นดวยปญญา ธรรมเหลานั้น  
ยอมไมควรซ่ึง การเพงแกบุรุษเปลาเหลานัน้ ผูไมไตรตรองเน้ือความดวยปญญา บุรุษเปลาเหลา   
นั้นเปนผูมีการขมผูอ่ืนเปนอานิสงส และมีการเปล้ืองเสียซ่ึงความนินทาเปนอานิสงส ยอม        
เลาเรียนธรรม ก็กุลบุตรท้ังหลาย ยอมเลาเรียนธรรมเพ่ือประโยชนอันใด บุรุษเปลาเหลานั้น 
ยอมไมไดเสวยประโยชนนัน้แหงธรรมนัน้ ธรรมเหลานั้น  อันบุรุษเปลาเหลานั้นเรียนไมดแีลว      
ยอมเปนไปเพ่ือความไมเปนประโยชน เพือ่ทุกขส้ินกาลนาน ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะ  
ธรรมท้ังหลาย อันตนเรียนไมดีแลว.       
                       กุลบุตรเรียนธรรม 
         [๒๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรบางพวกในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม   
คือสุตตะ เคยยะ ... อัมภูตธรรม เวทัลละ กลุบุตรเหลานั้น เลาเรียนธรรมนั้นแลว ยอม       
ไตรตรองเน้ือความแหงธรรมเหลานั้น ดวยปญญา ธรรมเหลานั้น ยอมควรซ่ึงการเพงแกกุลบุตร 
เหลานั้น ผูไตรตรองซ่ึงเนื้อความดวยปญญา กุลบุตรเหลานั้น ไมเปนผูมีการขมผูอ่ืนเปน      
อานิสงส และไมมีการเปล้ืองเสียซ่ึงความนินทาเปนอานิสงส ยอมเลาเรียนธรรม และกุลบุตร   
เหลานั้น ยอมเลาเรียนธรรมเพ่ือประโยชนใด ยอมไดเสวยประโยชนนัน้แหงธรรมนัน้ ธรรม     
เหลานั้นอันกลุบุตรเหลานั้นเรียนดแีลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขส้ินกาลนาน  
ขอนี้เปนเพราะเหตุอะไร เพราะธรรมท้ังหลายอันตนเรียนดีแลว. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือน       
บุรุษผูมีความตองการงูพิษ เสาะหางูพิษ เท่ียวแสวงหางูพษิ เขาพึงพบงูพิษตัวใหญ พงึกดงูพิษ        
นั้นไวม่ันดวยไมมีสัณฐานเหมือนเทาแพะ คร้ันกดไวม่ันดวยไมมีสัณฐานเหมือนเทาแพะแลว  
จับท่ีคอไวม่ัน ถึงแมงูพิษนัน้พึงรัดมือ แขน หรืออวัยวะใหญนอยแหงใดแหงหนึ่ง ของบุรุษ 
นั้นดวยขนด กจ็ริง ถึงอยางนัน้ เขาไมถึงความตาย หรือความทุกขปางตาย ซ่ึงมีการพนันั้น   
เปนเหตุ ขอนัน้เปนเพราะเหตุอะไร เพราะงูพิษอันตนจับไวม่ันแลว แมฉันใด กุลบุตรบางพวก   
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ในธรรมวินยันี้ ก็ฉันนัน้นั่นแล ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ กุลบุตรเหลานั้นเลาเรียนธรรมนั้นแลว ยอม     
ไตรตรองเน้ือความแหงธรรมเหลานั้นดวยปญญา ธรรมเหลานั้น ยอมควรซ่ึงการเพงแกกุลบุตร  
เหลานั้น ผูไตรตรองซ่ึงเนื้อความดวยปญญา กุลบุตรเหลานั้น ไมเปนผูมีการขมผูอ่ืนเปน      
อานิสงส และไมมีการเปล้ืองเสียซ่ึงความนินทาเปนอานิสงส ยอมเลาเรียนธรรม และกุลบุตร   
เหลานั้น ยอมเลาเรียนธรรมเพ่ือประโยชนใด ยอมไดเสวยประโยชนนัน้แหงธรรมนัน้ ธรรม     
เหลานั้นอันกลุบุตรเหลานั้นเรียนดแีลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขส้ินกาลนาน  
ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะธรรมท้ังหลายอันตนเรียนดแีลว. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะ     
เหตุนั้น เธอท้ังหลายพึงรูถึงเนื้อความแหงภาษิตของเราอยางใด พึงทรงจําไวอยางนั้นเถิด ก็แล      
ทานท้ังหลาย ไมพึงรูถึงเนื้อความแหงภาษติของเรา พึงสอบถามเรา หรือถามภิกษุผูฉลาดก็ได 
เราจักแสดงธรรมมีอุปมาดวยแพแกทานท้ังหลาย เพื่อตองการสลัดออก ไมใชเพื่อตองการจะ     
ยึดถือ ทานท้ังหลายจงฟงธรรมน้ัน จงใสใจไวใหดี เราจกักลาว. ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระผู       
มีพระภาคแลว.   
                      ธรรมเปรียบเหมือนแพ        
         [๒๘๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูเดินทางไกล       
พบหวงน้ําใหญ ฝงขางนี้ นารังเกียจ มีภัยตัง้อยูเฉพาะหนา ฝงขาโนมเกษม ไมมีภยั กแ็หละ    
เรือหรือสะพานสําหรับขาม เพื่อจะไปสูฝงโนน ไมพึงมี บุรุษนั้นพึงดําริอยางนี้วา หวงน้ํานี้ใหญ        
แล ฝงขางนี้นารังเกียจ มีภัยตั้งอยูเฉพาะหนา ฝงขางโนนเกษม ไมมีภยั ก็แหละเรือหรือ       
สะพานสําหรับขาม เพื่อจะไปสูฝงโนน ยอมไมมี ถากระไร เราพึงรวบรวมหญา ไม กิ่งไม และ        
ใบไมมาผูกเปนแพ แลวอาศยัแพนั้น พยายามดวยมือและเทา พึงขามถึงฝงไดโดยความสวัสดี.   
ทีนี้แล บุรุษนัน้รวบรวมหญา ไม กิ่งไม และใบไมมาผูกเปนแพ อาศัยแพนั้น พยายามดวยมือ   
และเทา พึงขามถึงฝงโดยความสวัสดี บุรุษนั้นขามไปสูฝงไดแลว พึงดําริ อยางนี้วา แพนี้มี   
อุปการะแกเรามากแล เราอาศัยแพนี้พยายามอยูดวยมือและเทา ขามถึงฝงไดโดยความสวัสดี ถา        
กระไร เรายก แพนี้ข้ึนบนศีรษะ หรือแบกที่บา แลวพึงหลีกไปตามความปรารถนา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย       
เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นผูกระทําอยางนี้ จะช่ือวากระทําถูกหนาท่ีในแพ     
นั้นบางหรือหนอ? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขอนั้นช่ือวาทําไมถูก พระเจาขา? พระผูมีพระภาค    
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ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กบุ็รุษนั้นกระทําอยางไร จึงจะช่ือวาทําถูกหนาท่ีในแพนัน้? ในขอนี้    
บุรุษนั้นขามไปสูฝงแลว พึงดําริอยางนีว้า แพนี้มีอุปการะแกเรามากแล เราอาศัยแพนี้   
พยายามอยูดวยมือและเทา จงึขามถึงฝงได โดยสวัสดี ถากระไร เราพึงยกแพนี้ข้ึนวางบนบก  
หรือใหลอยอยูในน้ําแลว พงึหลีกไปตามความปรารถนา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษนัน้กระทํา       
อยางนี้แล จึงจะช่ือวากระทําถูกหนาท่ีในแพนั้น แมฉันใด. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราแสดงธรรม  
มีอุปมาดวยแพ เพื่อตองการสลัดออก ไมใชเพื่อตองการยึดถือ ฉันนั้นแล เธอท้ังหลายรูถึง  
ธรรมมีอุปมาดวยแพท่ีเราแสดงแลวแกทานท้ังหลาย พึงละแมซ่ึงธรรมท้ังหลาย จะปวยกลาวไป   
ไยถึงธรรมเลา.  
                เหตุแหงทิฏฐิ ๖ 
         [๒๘๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุแหงทิฏฐิ ๖  ประการเหลานี้. ๖ ประการ เปนไฉน? 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนในโลกนี้ ผูไมไดสดับ ไมเห็นพระอริยะท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรม    
ของพระอริยะ ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะ ไมเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของ    
สัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําแลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอมพิจารณาเห็นรูปวา นั่นของเรา   
เราเปนนั่น นัน่เปนอัตตาของเรา ยอมพิจารณาเห็นเวทนาวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่น     
เปนอัตตาของเรา ยอมพิจารณาเหน็สัญญาวา นั่นของเรา เราเปนนั้น  นัน่เปนอัตตาของเรา     
ยอมพิจารณาเห็นสังขารท้ังหลายวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา ยอมพิจารณา 
เห็นรูปท่ีเห็นแลว เสียงท่ีฟงแลว กล่ิน รส โผฏฐัพพะท่ีทราบแลว อารมณท่ีรูแจงแลว    
ถึงแลว แสวงหาแลว ใครครวญแลวดวยใจวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นัน้เปนอัตตาของเรา     
ยอมพิจารณาเห็นเหตุแหงทิฏฐิวา นั้นโลก นั้นอัตตาในปรโลก เราน่ันจกัเปนผูเท่ียง ยัง่ยืน        
คงท่ี ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักต้ังอยูเสมอดวยความเท่ียงอยางนั้นวา นั่นของเรา   
เราเปนนั่น นัน่เปนอัตตาของเรา. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สวนอริยสาวกผูสดบัแลว ผูเหน็      
พระอริยะท้ังหลาย ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไดรับแนะนําดีแลวในธรรมของพระอริยะ เห็น  
สัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไดรับแนะนําดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ ยอมพิจารณา   
เห็นรูปวา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา ยอมพิจารณา เห็นเวทนาวา       
นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา ยอมพิจารณาเห็นสัญญาวา นั่นไมใช       
ของเรา เราไมเปนนั่น  นัน่ไมใชอัตตาของเรา ยอมพิจารณาเหน็สังขารท้ังหลายวา นัน่ไมใช        
ของเรา เราไมเปนนั่น  นัน่ไมใชอัตตาของเรา ยอมพิจารณาเหน็รูปท่ีเหน็แลว เสียงท่ีฟงแลว      
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กล่ิน รส โผฏฐัพพะท่ีทราบแลว อารมณท่ีรูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว ใครครวญแลว       
แลวดวยใจวา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชอัตตาของเรา ยอมพิจารณาเห็นเหต ุ
แหงทิฏฐิวา นัน่โลก นั่นตน ในปรโลก เราน้ันจักเปนผูเท่ียง ยั่งยืน คงท่ี ไมมีความ     
แปรปรวนเปนธรรมดา จักต้ังอยูเสมอดวยความเท่ียงอยางนั้นวา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนัน่     
นั่นไมใชอัตตาของเรา พระอริยสาวกนัน้พิจารณาอยูอยางนี้ ยอมไมสะดุง ในเพราะส่ิงท่ีไม        
มีอยู. 
                 ความสะดุง ๒   
         [๒๘๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกราบทูลพระผูมีพระภาค  
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือความพนิาศแหงบริขารในภายนอกไมมี ความสะดุงพึงมีได        
หรือหนอแล? พระผูมีพระภาคตรัสวา พึงมีได ภกิษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความเห็นอยางนีว้า  
ส่ิงนั้นไดมีแลวแกเราหนอ ส่ิงนั้นยอมไมมีแกเราหนอ ส่ิงนั้นพึงมีแกเราหนอ เราไมไดส่ิงนั้น  
หนอ บุคคลนัน้ยอมเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ครํ่าครวญตีอก ถึงความลุมหลง ดูกรภกิษุ เม่ือความ   
พินาศ แหงบริขารในภายนอกไมมี ความสะดุง ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้แล. ภกิษุนัน้ทูลถามวา       
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เม่ือความพินาศแหงบริขารในภายนอกไมมี ความไมสะดุงพึงมีหรือ?   
พระผูมีพระภาคตรัสวา พึงมี ภิกษุ บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมมีความเหน็อยางนี้วา ส่ิงนัน้  
ไดมีแลวแกเราหนอ ส่ิงนั้นยอมไมมีแกเราหนอ ส่ิงนั้นพงึมีแกเราหนอ เราจะไมไดส่ิงนั้นหนอ     
บุคคลนั้น ยอมไมเศราโศก ไมลําบาก ไมรํ่าไร ไมครํ่าครวญตีอก ไมถึงความลุมหลง ดูกร      
ภิกษุ เม่ือความพินาศแหงบริขารในภายนอกไมมี ความไมสะดุง ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้แล. 
ภิกษนุั้นทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือความพินาศแหงบริขารในภายในไมมี ความสะดุง        
พึงมีหรือหนอแล? พระผูมีพระภาคตรัสวา พึงมี ภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความเห็น 
อยางนี้วา นั้นโลก นั้นอัตตา ในปรโลก เราน้ันจักเปนผูเท่ียง ยั่งยืน คงท่ี ไมมีความ   
แปรปรวนเปนธรรมดา จักต้ังอยูเสมอดวยความเท่ียงอยางนั้น บุคคลเหลานั้น ยอมฟงตอตถาคต 
หรือสาวกของตถาคต ผูแสดงธรรมอยู เพื่อถอนข้ึนซ่ึงทิฏฐิ เหตุแหงทิฏฐิ ความต้ังม่ันแหง   
ทิฏฐิ ความกลัดกลุมดวยทิฏฐิ และเช้ือแหงความยึดม่ันท้ังหมด เพื่อระงับสังขารท้ังหมด เพื่อ       
สละคืนอุปธิท้ังหมด เพื่อความส้ินแหงตัณหา เพื่อความสํารอก เพื่อความดับ เพื่อนิพพาน.      
บุคคลมีความเห็นอยางนี้วา เราจักขาดสูญแนแท จกัฉิบหายแนแท จกัไมมีแนแท บุคคลน้ัน   
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ยอมเศราโศก ลําบาก รํ่าไร ครํ่าครวญตีอก ถึงความลุมหลง ดูกรภิกษุ เม่ือความพินาศแหง       
บริขารในภายในไมมี ความสะดุง ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้แล. ภิกษนุั้นทูลถามวา ขาแต   
พระองคผูเจริญ เม่ือความพนิาศแหงบริขารในภายในไมมี ความไมสะดุงพึงมีไดหรือ? พระผูมี        
พระภาคตรัสวา พึงมี ภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมีความเหน็อยางนี้วา นัน้โลก นั้นอัตตา 
ในปรโลก เราน้ันจักเปนผูเท่ียง ยั่งยืน คงท่ี ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักต้ังอยูเสมอ        
ดวยความเท่ียงอยูอยางนัน้ บุคคลนั้น ยอมฟงตอตถาคตหรือตอสาวกของตถาคตผูแสดงธรรมอยู 
เพื่อถอนข้ึนซ่ึงทิฏฐิ เหตุแหงทิฏฐิ ความต้ังม่ันแหงทิฏฐิ ความกลัดกลุมดวยทิฏฐิ และเช้ือ       
แหงความยึดม่ันท้ังหมด เพื่อระงับสังขารท้ังหมด เพื่อความสละคืนอุปธิท้ังหมด เพื่อความส้ิน        
แหงตัณหา เพือ่ความสํารอก เพื่อความดับ เพื่อนิพพาน. บุคคลนั้นไมมีความเหน็อยางนี้วา    
เราจักขาดสูญแนแท จักฉิบหายแนแท จักไมมีแนแท บุคคลนั้น ยอมไมเศราโศก ไมลําบาก    
ไมรํ่าไร ไมครํ่าครวญตีอก ไมถึงความลุมหลง ดูกรภกิษ ุเม่ือความพินาศแหงบริขารในภายใน    
ไมมี ความไมสะดุง ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้แล.       
         [๒๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย พึงกําหนดถือเอาเคร่ืองบริขารท่ีควรกําหนด 
ถือเอา ซ่ึงเปนของเท่ียง ยั่งยนื คงท่ี ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ตั้งอยูเสมอดวยความ  
เท่ียงอยางนั้น เธอท้ังหลาย ยอมเห็นเคร่ืองบริขารท่ีควรกําหนดถือเอา ซ่ึงเปนของเท่ียง ยั่งยืน    
คงท่ี ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ตั้งอยูเสมอดวยความเท่ียงอยางนั้นหรือไม? ภกิษุท้ังหลาย      
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลาย ไมเห็นเครื่องบริขารท่ีควรกําหนดถือเอา       
นั้นเลย. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ภกิษท้ัุงหลาย เรากย็ังไมพิจารณาเห็นเคร่ืองบริขาร   
ท่ีควรกําหนดถือเอา ซ่ึงเปนของเท่ียง ยั่งยนื คงท่ี ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ตั้งอยู   
เสมอดวยความเท่ียงอยางนัน้. เธอท้ังหลาย พึงเขาไปยึดถืออัตตวาทุปาทาน ซ่ึงไมเปนท่ีบังเกิด     
ความโศก ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เธอท้ังหลายเหน็อัตตวาทุปาทาน ซ่ึงไมเปน        
ท่ีบังเกิดความโศก ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส หรือไม?      
     ขาพระองคท้ังหลายไมเหน็อัตตวาทุปาทาน ซ่ึงไมเปนท่ีบังเกิดความโศก ปริเทวะ ทุกข  
โทมนัส และอุปายาสเลย พระเจาขา.        
     ดีละ ภกิษท้ัุงหลาย แมเราก็ยังไมพิจารณาเหน็อัตตวาทุปาทาน ซ่ึงไมเปนท่ีบังเกดิ    
ความโศก ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส. เธอท้ังหลาย พึงอาศัยทิฏฐินิสัย ซ่ึงไม  
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เปนท่ีบังเกดิความโศก ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปยาส เธอท้ังหลายเห็นทิฏฐินิสัย ซ่ึง     
ไมเปนท่ีบังเกดิความโศก ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปยาส หรือไม?        
     ขาพระองคท้ังหลายไมเหน็ทิฏฐินิสัย ซ่ึงไมเปนท่ีบังเกิดความโศก ปริเทวะ ทุกข     
โทมนัส และอุปายาสเลย พระเจาขา?        
     ดีละ ภกิษท้ัุงหลาย แมเราก็ยังไมพิจารณาเหน็ทิฏฐินสัิย ซ่ึงไมเปนท่ีบังเกิดความโศก        
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส.        
                  พาลธรรม       
         [๒๘๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง เม่ืออัตตามีอยู บริขารท่ีเนื่อง       
ดวยอัตตามีกพ็ึงมีวา ของเรา.   
     อยางนั้น พระเจาขา:      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง เม่ือบริขารเนื่องอัตตามีอยู อัตตาพึงมีวาของเรา.  
     อยางนั้น พระเจาขา:      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออัตตาและบริขารเนื่องดวยอัตตาท่ีบุคคลถือเอาไมได โดยความ   
เปนของจริง โดยความเปนของแท เหตุแหงทิฏฐิวา นั้นโลก นั้นอัตตา ในปรโลก เราน้ัน        
จักเปนผูเท่ียง ยั่งยืน คงท่ี ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักต้ังอยูดวยความเท่ียงอยางนั้น    
ขอนี้เปนพาลธรรมบริบูรณส้ินเชิงมิใชหรือ?     
     ขอนี้ ไฉนจะไมพึงเปน พระเจาขา เปนพาลธรรมบริบูรณส้ินเชิงทีเดียว พระเจาขา.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง?     
     ไมเท่ียง พระเจาขา.      
     ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?        
     เปนทุกข พระเจาขา.      
     ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรม ควรหรือท่ีจะตามเห็นส่ิงนัน้วา   
นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตาของเรา?     
     ขอนั้นไมควรเลย พระเจาขา.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นไฉน เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...  
ท้ังหลาย ... วญิญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?    
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     ไมเท่ียง พระเจาขา.      
     ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข.    
     เปนทุกข พระเจาขา?      
     ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือท่ีจะตามเหน็ส่ิงนัน้    
วา นั่นของเรา เราเปนนั่น นัน่เปนอัตตาของเรา? 
     ขอนี้ไมควรเลย พระเจาขา.        
     เพราะเหตุนั้นแล ภกิษุท้ังหลาย รูปอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเปนอดีต อนาคต และ   
ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกล    
รูปท้ังปวง เธอท้ังหลาย พึงเหน็ดวยปญญา อันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา       
เราไมเปนนัน่ นั่นไมใชอัตตาของเรา เวทนาอยางใดอยางหน่ึง ... สัญญาอยางใดอยางหน่ึง ...      
สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ... วญิญาณอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปน  
ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกล วญิญาณ  
ท้ังปวง เธอท้ังหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา    
เราไมเปนนัน่ นั่นไมใชอัตตาของเรา.   
                       สมัญญาผูหมดกิเลส        
         [๒๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระอริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนาย  
ท้ังในรูป ท้ังในเวทนา ท้ังในสัญญา ท้ังในสังขารท้ังหลาย ท้ังในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลาย    
กําหนดั เพราะคลายกําหนดั ยอมหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ก็มีญาณรูวา หลุดพนแลว ยอมรูชัดวา     
ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอีก.       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรากลาววา ผูมีล่ิมคืออวิชชาอันยกข้ึนแลว ดงันี้บาง วาผูมีเคร่ือง        
แวดลอม คือกมัมาภิสังขารอันร้ือเสียแลว ดงันี้บาง วาผูมีเสาระเนียดคือตัณหาอันถอนข้ึนแลว     
ดังนี้บาง วาผูไมมีบานประตูคือสังโยชน ดงันี้บาง วาผูประเสริฐ มีธงคือมานะอันปลงลงแลว     
มีภาระอันปลงลงแลว ผูพรากแลว ดงันี้บาง. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีล่ิมคืออวิชชาอันยก   
ข้ึนแลว อยางไรเลา? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละอวชิชาไดแลว ตดัราก   
ขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมีสืบไป มีอันไมบังเกิดขึ้นตอไปเปน        
ธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูมีล่ิมคืออวิชชาอันยกข้ึนแลวดวยอาการอยางนี้แล. ดูกร    
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ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูมีเคร่ืองแวดลอม คือกัมมาภิสังขารอันร้ือเสียแลวอยางไรเลา? ดูกร     
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ และสังขารคือชาติ อันใหซ่ึงภพใหมไดแลว ตดัราก    
ขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมีสืบไป มีอันไมบังเกิดขึ้นตอไปเปน        
ธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูมีเคร่ืองแวดลอมคือกัมมาภิสังขารอันร้ือเสียแลว ดวย       
อาการอยางนีแ้ล. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูมีเสาระเนยีดคือตัณหาอันถอน        
ข้ึนอยางไรเลา? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ละตัณหาไดแลว ตัดรากขาดแลว   
กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมีสืบไป มีอันไมบังเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูมีเสาระเนียดคือตัณหาอันถอนข้ึนแลว ดวยอาการอยางนี้แล. ดูกร      
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูไมมีบานประตูคือสังโยชนอยางไรเลา? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรม    
วินัยนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ไดแลว ตดัรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวน 
ถึงความไมมีสืบไป มีอันไมบังเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูไมมีบาน     
ประตูคือสังโยชน ดวยอาการอยางนี้แล. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูประเสริฐ มีธงคือมานะ        
อันปลงลงแลว มีภาระอันปลงแลว พรากแลวอยางไรเลา? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุน    
พระธรรมวินัยนี้ ละอัสมิมานะไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดจุตาลยอดดวน ถึงความ      
ไมมีสืบไป มีอันไมบังเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูประเสริฐ มีธงคือ        
มานะอันปลงลงแลว มีภาระอันปลงลงแลว พรากแลว ดวยอาการอยางนี้แล.       
                 การวางใจเปนกลางในลาภสักการะ   
         [๒๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวดาท้ังหลาย พรอมดวยพระอินทร พรอมดวยพรหม     
พรอมดวยปชาบดี แสวงหาภิกษุผูไมมีจิตอันหลุดพนแลวอยางนีแ้ล ยอมไมประสบวา วิญญาณ   
ของตถาคตอาศัยแลวซ่ึงท่ีนี้ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวตถาคต        
[บุคคลเชนนั้น] วาใครๆ ไมจาํตองกลาวในทิฏฐิธรรม. สมณพราหมณพวกหนึ่งกลาวตูเราผู     
ผูกลาวอยางนีแ้ล ผูบอกอยางนี้ ดวยมุสาวาทเปลาๆ อันไมมีจริง อันไมเปนจริงวา      
พระสมณโคดม เปนผูใหสัตวพินาศ ยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพนิาศ ความเลิกเกิดแหง        
สัตวผูมีอยู. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจะกลาวอยางใด และไมกลาวอยางใดก็หาไม ทานสมณ  
พราหมณเลานัน้ ก็ยังกลาวตูเราดวยมุสาวาทเปลาๆ อันไมมีจริง อันไมเปนจริงวา พระสมณโคดม     
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เปนผูใหสัตวพินาศ ยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพนิาศ ความเลิกเกิดแหงสัตวผูมีอยู.    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมบัญญัติทุกข และความดับทุกข ท้ังในกาลกอนและในกาลบัดนี้.      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาวาบุคคลเหลาอ่ืนยอมดา ยอมบริภาษ ยอมโกรธ ยอมเบียดเบียน        
ยอมกระทบกระเทียบตถาคต ในการประกาศสัจจะ ๔ ประการนั้น ตถาคตก็ไมมีความอาฆาต ไมมี        
ความโทมนัส ไมมีจิตยนิราย. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาวาชนเหลาอ่ืน ยอมสักการะ ยอมเคารพ   
ยอมนับถือ ยอมบูชาตถาคต ในการประกาศสัจจะ ๔ ประการนั้น ตถาคตก็ไมมีความยินดี    
ไมมีความโสมนัส ไมมีใจเยอหยิ่งในปจจยัท้ังหลาย มีสักการะเปนตนนั้น. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย        
ถาวาชนเหลาอ่ืน ยอมสักการะ ยอมเคารพ ยอมนับถือ ยอมบูชาตถาคต ในการประกาศ    
สัจจะ ๔ ประการนั้น ตถาคตมีความดําริอยางนี้ ในปจจยัท้ังหลายมีสักการะเปนตนนัน้วา      
สักการะเห็นปานนี้ บุคคลกระทําแกเราในขันธปญจกท่ีเรากําหนดรูแลวในกาลกอน.       
         [๒๘๗] เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุท้ังหลาย ถาแมวา ชนเหลาอ่ืนพึงดา พึงบริภาษ  
พึงโกรธ พึงเบียดเบียน พึงกระทบกระเทียบทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายไมพึงกระทําความอาฆาต     
ไมพึงกระทําความโทมนัส ไมพึงกระทําความไมชอบใจ ในชนเหลาอ่ืนนั้น. เพราะเหตุนั้นแล        
ภิกษุท้ังหลาย แมถาวา ชนเหลาอ่ืนพึงสักการะ พึงเคารพ พึงนับถือ พึงบูชาทานท้ังหลาย    
ทานท้ังหลาย ไมพึงกระทําความยินดี ความโสมนัส ไมพึงกระทําความเยอหยิ่งแหงใจในปจจยั     
ท้ังหลายมีสักการะเปนตนนัน้. เพราะเหตุนั้นแล ภกิษุท้ังหลาย แมถาวา ชนเหลาอ่ืน       
พึงสักการะ พงึเคารพ พึงนับถือ พึงบูชาทานท้ังหลาย ทานท้ังหลาย พึงดําริอยางนี้ ในปจจัย 
ท้ังหลายมีสักการะเปนตนนัน้วา สักการะเห็นปานนี้ บุคคลกระทําแกเราท้ังหลาย ในขันธปญจก  
ท่ีเราท้ังหลายกําหนดรูแลวในกาลกอนๆ เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมใชของทาน  
ท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละส่ิงนั้นเสีย ส่ิงนั้นทานท้ังหลายละไดแลว จกัมีเพื่อประโยชน  
เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงอะไรเลา ไมใชของทานท้ังหลาย รูป       
ไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นทานท้ังหลายละไดแลว จกัมีเพื่อ       
ประโยชน เพือ่ความสุข ส้ินกาลนาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เวทนาไมใชของทานท้ังหลาย  
ทานท้ังหลายจงละเวทนาน้ันเสีย เวทนานั้นทานท้ังหลายละไดแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อ   
ความสุข ส้ินกาลนาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัญญาไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละ       
สัญญานั้นเสีย สัญญานั้นทานท้ังหลายละไดแลว จกัมีเพือ่ประโยชน เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน.        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละสังขารเหลานั้นเสีย     
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สังขารเหลานั้นทานท้ังหลายละไดแลว จกัมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน. ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย วิญญาณไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละวิญญาณนั้นเสีย วญิญาณน้ัน     
ทานท้ังหลายละไดแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย     
ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ชนพึงนําไป พึงเผาหรือ พงึกระทําหญา ไม กิ่งไม     
และใบไม ในพระวหิารเชตวันนี้ ตามความปรารถนา ทานท้ังหลายพึงดําริอยางนี้ บางหรือ        
หนอวา ชนยอมนําไป ยอมเผา หรือยอมกระทําเราท้ังหลาย ตามความปรารถนา?      
     ไมเปนไดเลย พระเจาขา.  
     ขอนั้นเปนเพราะเหตุแหงอะไร?      
     ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวานัน้ไมใชอัตตา หรือบริขารท่ีเนื่องดวยอัตตาของ      
ขาพระองคท้ังหลาย.     
     อยางนั้นแล ภิกษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลาย จงละส่ิงนัน้    
เสีย ส่ิงนั้นทานท้ังหลายละไดแลว จกัมีเพือ่ประโยชน เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน. ดกูรภิกษุ        
ท้ังหลาย รูปไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นทานท้ังหลายละไดแลว      
จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เวทนาไมใชของ    
ทานท้ังหลาย ... วิญญาณไมใชของทานท้ังหลาย ... สังขารท้ังหลาย ไมใชของทานท้ังหลาย ...       
วิญญาณไมใชของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละวิญญาณนั้นเสีย วญิญาณน้ันทานท้ังหลาย       
ละไดแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ส้ินกาลนาน.   
                       ผลแหงการละกิเลส 
         [๒๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในธรรมท่ีเรากลาวไวดแีลวอยางนี้ เปนของต้ืน เปดเผย     
ปรากฏ แยกขยายแลว ภกิษุเหลาใด เปนพระอรหันต มีอาสวะส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยแลว       
มีกิจที่จําตองทํา ทําเสร็จแลว มีภาระ ปลงลงแลว ลุถึงประโยชนของตนแลว มีสัญโญชนใน       
ภพหมดส้ินแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษเุหลานั้นยอมไมมีวฏัฏะ เพื่อจะบัญญัติตอไป.       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในธรรมท่ีเรากลาวไวดแีลวอยางนี้ เปนของต้ืน เปดเผย ปรากฏ แยกขยาย  
แลว ภกิษุเหลาใดละโอรัมภาคิยสัญโญชนท้ัง ๕ ประการ ไดแลว ภิกษุเหลานั้นท้ังหมดเปน    
โอปปาติกะ ปรินิพพานในโลกน้ัน มีการไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ในธรรมท่ีเรากลาวไวดีแลวอยางนี้ เปนของต้ืน เปดเผย ปรากฏ แยกขยายแลว ภกิษุเหลาใด    



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 196 
ละสัญโญชน ๓ ประการไดแลว กับมีราคะโทสะและโมหะบางเบา ภกิษุเหลานั้นท้ังหมด เปน        
พระสกทาคามี มาสูโลกน้ีคราวเดยีวเทานั้น จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขได. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ใน       
ธรรมท่ีเรากลาวไวดีแลวอยางนี้ เปนของต้ืน เปดเผย ปรากฏ แยกขยายแลว ภกิษุเหลาใด     
ละสัญโญชน ๓ ประการไดแลว ภกิษุเหลานั้นท้ังหมด เปนพระโสดาบัน ผูมีอันไมตกตํ่าเปน    
ธรรมดา เปนผูเท่ียง มีปญญาเคร่ืองตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในธรรมท่ีเรา        
กลาวไวดีแลวอยางนี้ เปนของต้ืนเปดเผย ปรากฏ แยกขยายแลว ภิกษุเหลาใด ผูเปนธัมมานุสารี     
เปนสัทธานุสารี ภิกษุเหลานัน้ท้ังหมด มีปญญาเปนเคร่ืองตรัสรูดีเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา. ดูกร    
ภิกษุท้ังหลาย ในธรรมท่ีเรากลาวไวดีแลวอยางนี้ เบ้ืองของต้ืน เปดเผย ปรากฏ แยกขยายแลว        
บุคคลเหลาใด มีเพียงความเช่ือ เพียงความรักในเรา บุคคลเหลานั้นท้ังหมด เปนผูมีสวรรค   
เปนท่ีไปในเบ้ืองหนา.  
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุท้ังหลายเหลานัน้ มีใจช่ืนชม  
เพลิดเพลินภาษิตของพระผูมีพระภาค ดังนี้แล.      
                      จบ อลคัททูปมสูตรท่ี ๒     
                ______________________    
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                 ๓. วัมมิกสูตร  
                     วาดวยปริศนาจอมปลวก       
         [๒๘๙] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระกมุารกัสสปะพักอยูท่ีปาอันธวัน. คร้ัง  
นั้น เทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงามยิ่ง เม่ือราตรีลวงปฐมยามแลว ยังปาอันธวันท้ังส้ินใหสวาง        
เขาไปหาทานพระกุมารกัสสปะถึงท่ีอยู ไดยืน ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกลาวกะทานพระกุมาร        
กัสสปะดังนีว้า ดูกรภกิษุ จอมปลวกน้ีพนควันในกลางคืน ลุกโพลงในกลางวัน พราหมณได        
กลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงเอาศาตราไปขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเหน็ล่ิมสลัก 
จึงเรียนวา ล่ิมสลักขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงยกล่ิมสลักข้ึนเอาศาตราขุดดู. 
สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นอึ่ง จึงเรียนวา อ่ึงขอรับ. พราหมณกลาวอยางนีว้า พอสุเมธะ      
เจาจงยกอ่ึงข้ึน เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลง ไดเห็นทาง ๒ แพรง จึงเรียนวา ทาง ๒        
แพรง ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนีว้า พอสุเมธะ เจาจงกนทาง ๒ แพรงเสีย เอาศาตราขุด     
ดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเหน็หมอกรองนํ้าดาง จึงเรียนวา หมอกรองนํ้าดาง ขอรับ.     
พราหมณกลาวอยางนีว้า พอสุเมธะ เจาจงยกหมอกรองนํ้าดางข้ึน เอาศาตราขุดลง. สุเมธะ     
เอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นเตา จึงเรียนวาเตาขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ     
เจาจงยกเตาข้ึน เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเหน็เขียงหั่นเนื้อ จึง 
เรียนวา เขียงหัน่เนื้อ ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนีว้า พอสุเมธะ เจาจงยกเขียง  
หั่นเนื้อข้ึน เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นช้ินเนื้อ จึงเรียนวาช้ินเนื้อ ขอรับ  
พราหมณกลาวอยางนีว้า พอสุเมธะ เจาจงยกช้ินเนื้อข้ึน เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลง      
ไป ไดเห็นนาค จึงเรียนวา นาคขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา นาคจงอยู เจาอยาเบียดเบียน        
นาคเลย จงทําความนอบนอม ตอนาค. ดูกรภิกษุ ทานพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวทูล        
ถามปญหา ๑๕ ขอ เหลานี้แล ทานพึงทรงจําปญหาเหลานั้น ตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงพยากรณ    
ดูกรภกิษุ ขาพเจา ยอมไมเหน็บุคคลในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู  
สัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ท่ีจะยังจิตใหยินดีดวยการพยากรณปญหา  
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เหลานี้ นอกจากพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต หรือเพราะฟงจากสํานักนี้. เทวดาน้ัน  
คร้ันกลาวคํานีแ้ลว ไดหายไปในท่ีนั้นแล.        
                  กุมารกัสสปะทูลถามปญหา ๑๕ ขอ 
         [๒๙๐] คร้ังนั้นแล ทานพระกุมารกสัสปะ เม่ือราตรีนั้นลวงไปแลว เขาไปเฝาพระผูมี   
พระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ได     
กราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือคืนนี้ เทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงามยิ่ง   
ราตรีลวงปฐมยามไปแลว ยังปาอันธวันท้ังส้ินใหสวางแลว เขาไปหาขาพระองคถึงท่ีอยู ยืน ณ      
ท่ีควรสวนขางหน่ึง ไดกลาวกะขาพระองควา ดูกรภิกษุ จอมปลวกน้ี พนควันในเวลากลางคืน   
ลูกโพลงในกลางวัน พราหมณไดกลาวอยางนีว้า พอสุเมธะ เจาจงเอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอา    
ศาตราขุดลงไป ไดเหน็ล่ิมสลัก จึงเรียนวา ล่ิมสลัก ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนีว้า พอสุเมธะ      
เจาจงยกล่ิมสลักข้ึน เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเหน็อ่ึง จึงเรียนวา อ่ึงขอรับ.    
พราหมณกลาวอยางนีว้า พอสุเมธะ เจาจงยกอ่ึงข้ึน เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป 
ไดเหน็ทาง ๒ แพรง จึงเรียนวา ทาง ๒ แพรง ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ     
เจาจงกนทาง ๒ แพรงเสีย เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเหน็หมอกรองนํ้าดาง    
จึงเรียนวา หมอกรองน้ําดาง ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงยกหมอ       
กรองน้ําดางข้ึน เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเหน็เตา จงึเรียนวา เตาขอรับ. 
พราหมณกลาวอยางนีว้า พอสุเมธะ เจาจงยกเตาข้ึน เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป 
ไดเหน็เขียงหัน่เนื้อ จึงเรียนวา เขียงหั่นเนือ้ ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ       
เจาจงยกเขียงหั่นเนื้อข้ึน เอาศาตราขุดดู. สุเมธะเอาศาตราขุดลงไปไดเห็นช้ินเนื้อ จึงเรียนวา     
ช้ินเนื้อ ขอรับ. พราหมณกลาวอยางนีว้า พอสุเมธะ เจาจงยกช้ินเนื้อข้ึน เอาศาตราขุดดู. 
สุเมธะเอาศาตราขุดลงไป ไดเห็นนาค จึงเรียนวา นาคขอรับ. พราหมณกลาวอยางนี้วา นาคจง    
อยูเถิด เจาจงอยาเบียดเบียนนาคเลย จงทําความนอบนอมตอนาค. ดูกรภิกษุ ทานพึงเขาไปเฝา  
พระผูมีพระภาค ทูลถามปญหา ๑๕ ขอเหลานี้แล ทานพึงทรงจําปญหาเหลานั้นตามท่ีพระผูมี    
พระภาคทรงพยากรณ. ดูกรภกิษุ ขาพเจา ยอมไมเห็นบุคคลในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก       
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ท่ีจะยงัจิตใหยินดีดวยการ        
พยากรณปญหาเหลานี้ นอกจากพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต หรือเพราะฟงจากสํานัก    
นี้. เทวดาน้ัน คร้ันกลาวคํานีแ้ลวไดหายไปในท่ีนั้นแล.   
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     ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลชื่อวาจอมปลวก อยางไรชื่อวาพนควันในกลางคืน       
อยางไรช่ือวาลุกโพลงในกลางวัน อะไรช่ือวาพราหมณ อะไรช่ือวาสุเมธะ อะไรช่ือวาศาตรา    
อยางไรช่ือวาการขุด อะไรช่ือวาล่ิมสลัก อะไรช่ือวาอ่ึง อะไรช่ือวาทาง ๒ แพรง อะไรชื่อวา     
หมอกรองน้ําดาง อะไรช่ือวาเตา อะไรช่ือวาเขียงหั่นเนื้อ อะไรช่ือวาช้ินเนื้อ อะไรช่ือวานาค   
ดังนี?้ 
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณปญหา ๑๕ ขอ     
         [๒๙๑] พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา ดูกรภกิษ ุคําวา จอมปลวกนัน่เปนช่ือของ   
กายนี้ อันประกอบดวยมหาภูตรูปท้ัง ๔ ซ่ึงมีมารดาบิดาเปนแดนเกิด เจริญดวยขาวสุกและขนม   
กุมมาส ไมเท่ียง ตองอบรม ตองนวดฟน มีอันทําลายและกระจัดกระจายไปเปนธรรมดา.    
ปญหาขอวา อยางไรชื่อวาพนควันในกลางคืนนั้น ดกูรภกิษุ ไดแกการท่ีบุคคลปรารภการงานใน 
กลางวัน แลวตรึกถึง ตรองถึงในกลางคืน นี้ช่ือวาพนควนัในกลางคืน. ปญหาขอวา อยางไร    
ช่ือวาลุกโพลงในกลางวนันัน้ ดูกรภิกษุ ไดแกการท่ีบุคคลตรึกถึงตรองถึง (การงาน) ในกลาง   
คืน แลวยอมประกอบการงานในกลางวัน ดวยกาย ดวยวาจา นี้ช่ือวาลุกโพลงในกลางวัน.  
ดูกรภกิษุ คําวา พราหมณนัน้ เปนช่ือของพระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. คําวา สุเมธะ    
นั้น เปนช่ือของเสขภิกษุ. คําวา ศาตราน้ันเปนช่ือของปญญาอันประเสริฐ. คําวา จงขุดนั้น   
เปนช่ือของการปรารภความเพียร. คําวา ล่ิมสลักนั้น เปนช่ือของอวิชชา. คํานั้นมีอธิบายดังนีว้า     
พอสุเมธะ เจาจงใชปญญาเพียงดั่งศาตรา ยกล่ิมสลักข้ึน คือจงละอวิชชาเสีย จงขุดมันข้ึนเสีย.       
คําวา อ่ึงนั้น เปนช่ือแหงความคับแคนดวยสามารถความโกรธ. คํานั้นมีอธิบาย ดังนีว้า      
พอสุเมธะ เจาจงใชปญญาเพียงดั่งศาตรา ยกอ่ึงข้ึนเสีย คือจงละความคับแคนดวยสามารถความ  
โกรธเสีย จงขุดมันเสีย. คําวา ทาง ๒ แพรงนั้น เปนช่ือแหงวิจกิิจฉา. คํานั้นมีอธิบายดังนี้วา     
พอสุเมธะ เจาจงใชปญญาเพียงดังศาตรากนทาง ๒ แพรงเสีย คือจงละวิจิกจิฉาเสีย จงขุดมัน   
เสีย คําวาหมอกรองน้ําดางนัน้ เปนช่ือของนิวรณ ๕ คือ กามฉันทนวิรณ พยาบาทนิวรณ        
ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วจิิกิจฉานิวรณ. คํานั้นมีอธิบายดังนี้วา พอสุเมธะ เจาจง    
ใชปญญาเพียงดังศาตรา ยกหมอกรองน้ําดางข้ึนเสีย คือจงละนิวรณ ๕ เสีย จงขุดข้ึนเสีย. คําวา       
เตานั้น เปนช่ือของอุปาทานขันธ ๕ คือ รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ   
สังขารูปาทานขันธ วิญญาณปูาทานขันธ. คํานั้นมีอธิบายดังนี้ พอสุเมธะ เจาจงใชปญญา      
เพียงดังศาตรา ยกเตาข้ึนเสียคือ จงละอุปาทานขันธ ๕ เสีย จงขุดข้ึนเสีย. คําวาเขียง    
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หั่นเนื้อนั้น เปนช่ือของกามคุณ ๕ คือ รูปอันจะพึงรูแจงดวยจักษุ นาปรารถนา นาใคร นาพอ      
ใจ เปนรูปท่ีนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั เสียงอันจะพึงรูแจงดวยโสต 
กล่ินอันจะพึงรูแจงดวยฆานะ ... รสอันจะพึงรูแจงดวยชิวหา ... โผฏฐพัพะอันจะพึงรูแจงดวยกาย  
นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนรูปท่ีนารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั.    
คํานั้นมีอธิบายดังนีว้า พอสุเมธะ เจาจงใชปญญาเพียงดังศาตรา ยกเขียงหั่นเนื้อเสีย คือ จง       
ละกามคุณ ๕ เสีย จงขุดข้ึนเสีย. คําวาช้ินเนื้อนั้น เปนช่ือของนันทิราคะ. คํานั้นมีอธิบายดังนี้    
วา พอสุเมธะ เจาจงใชปญญาเพียงดังศาตรา ยกช้ินเนื้อข้ึนเสีย คือ จงละนนัทิราคะ จงขุด   
ข้ึนเสีย คําวานาคนั้น เปนช่ือของภิกษุผูขีณาสพ คํานั้นมีอธิบายดังนีว้า นาคจงหยุดอยูเถิด       
เจาอยาเบียดเบียนนาค จงทําความนอบนอมตอนาคดังนี้.      
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระกุมารกัสสปะมีใจช่ืนชม เพลิด 
เพลินภาษิตของพระผูมีพระภาค ดังนีแ้ล.   
                       จบ วัมมิกสูตร ท่ี ๓      
                ______________________    
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                ๔. รถวินีตสูตร  
ภิกษุชาวชาติภมิูยกยองพระปุณณมันตานีบุตร 
         [๒๙๒] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั อันเปนท่ีพระราชทานเหย่ือ     
แกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ภกิษุชาวชาติภูมิประเทศจํานวนมาก จําพรรษาแลว  
ในชาติภูมิ พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว นั่งอยู      
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.  
     พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษเุหลานั้น ดังนี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในชาติภูมิประเทศ   
ภิกษุรูปไหนหนอ ท่ีพวกภกิษุเพื่อนพรหมจรรยชาวชาตภิูมิประเทศยกยองอยางนีว้า ตนเอง       
เปนผูมักนอย สันโดษ สงัดเงียบ ไมคลุกคลีดวยหมูปรารภความเพียร สมบูรณดวยศีล สมาธิ   
ปญญา วิมุติ และวิมุตติญาณทัสสนะแลว ยงักลาวถอยคําพรรณนา ความมักนอย ความสันโดษ        
ความสงัดเงียบ ความไมคลุกคลีดวยหมู ความปรารภความเพียร ความสมบูรณดวยศีล สมาธิ        
ปญญา วิมุติ และวิมุตติญาณทัสสนะ แกภกิษุท้ังหลายอีกดวย เปนผูโอวาท แนะนําช้ีแจง       
ชักชวนพวกภกิษุเพื่อนพรหมจรรยใหอาจหาญ ราเริง. 
     ภิกษุชาวชาติภูมิประเทศเหลานั้น กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในชาติภูมิประเทศ  
ทานพระปุณณมันตานีบุตร เปนผูท่ีพวกภกิษุเพื่อนพรหมจรรยชาวชาติภูมิประเทศยกยองวา ตนเอง        
เปนผูมักนอย สันโดษ สงัดเงียบ ไมคลุกคลีดวยหมู ปรารภความเพียร สมบูรณดวยศีล        
สมาธิ ปญญา วิมุติ และวิมุตติญาณทัสสนะแลว ยังกลาวถอยคําพรรณนาความมักนอย ความ 
สันโดษ ความสงัดเงียบ ความไมคลุกคลีดวยหมู ความปรารภความเพียร ความสมบูรณดวยศีล       
สมาธิ ปญญา วิมุติ และวิมุตติญาณทัสสนะ แกภิกษุท้ังหลายอีกดวย เปนผูโอวาท แนะนํา       
ช้ีแจง ชักชวนพวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย ใหอาจหาญ ราเริง. 
         [๒๙๓] สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรนั่งเฝาพระผูมีพระภาคอยู ณ ท่ีใกล จึงดําริวา เปน 
ลาภของทานปุณณมันตานบุีตร ความเปนมนุษยอันทานปุณณมันตานีบุตรไดดแีลว ท่ีพวกภิกษุ      
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เพื่อนพรหมจรรยผูเปนวิญูชน กลาวยกยองพรรณนาคุณเฉพาะพระพักตรพระศาสดา และ    
พระศาสดาก็ทรงอนุโมทนาซ่ึงการกระทํานั้น บางทีเราคงไดพบกับทานปุณณมันตานีบุตรแลว 
สนทนาปราศรัยกันสักคร้ังหนึ่ง.   
         [๒๙๔] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กรุงราชคฤห ตามสําราญพระอัธยาศัย 
เสด็จจาริกไปโดยลําดับ ถึงพระนครสาวตัถี ประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของทาน   
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี.      
     ทานพระปุณณมันตานีบุตรไดขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จถึงพระนครสาวัตถี ประทับอยู    
ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสารวัตถี ทานจึงเก็บงํา   
เสนาสนะ ถือบาตรและจวีรจาริกไปโดยลําดับตามทางท่ีจะไปยังพระนครสาวัตถี ถึงพระวหิาร  
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถีแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค    
ถึงท่ีประทับ แลวถวายอภิวาทนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันนั่งเรียบรอยแลว พระผูมี       
พระภาค จึงทรงช้ีแจงทานพระปุณณมันตานีบุตรใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริงดวย       
ธรรมีกถา.       
     คร้ังนั้น ทานพระปุณณมันตานีบุตร เม่ือพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง ให       
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมมีกถาแลว ช่ืนชม อนโุมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค   
ลุกจากอาสนะ ถวายอภวิาท พระผูมีพระภาค ทําประทักษณิ แลวเขาไปสูปาอันธวัน เพื่อพัก      
ในกลางวนั.      
พระปุณณมันตานีบุตรเขาเฝาพระพุทธองค    
         [๒๙๕] คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปหาทานพระสารีบุตรแลวแจงขาววา ขาแตทาน    
พระสารีบุตร พระปุณณมันตานีบุตร ท่ีทานไดสรรเสริญอยูเนืองๆ นั้น บัดนี้ พระผูมีพระภาค  
ทรงช้ีแจงใหทานเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว ทานก็ช่ืนชม  
อนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิ 
หลีกไปสูปาอันธวัน เพื่อพักในกลางวนั.  
     ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรรีบถือผานิสีทนะ แลวติดตามทานพระปุณณมันตานีบุตรไป       
ขางหลังๆ พอเห็นศีรษะกัน คร้ังนั้น ทานพระปุณณมันตานีบุตร เขาไปในปาอันธวันแลว นั่ง   
พักกลางวนัอยูท่ีโคนไมแหงหนึ่ง แมทานพระสารีบุตรก็เขาไปสูปาอันธวันแลว ก็นั่งพักกลางวนั   
อยูท่ีโคนไมแหงหนึ่งเหมือนกัน.    
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พระสารีบุตรสนทนากับพระปุณณมันตานีบุตร    
         [๒๙๖] คร้ังนั้นเปนเวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีพักผอนแลวเขาไปหาทานพระ     
ปุณณมันตานบุีตรถึงสํานัก ไดปราศรัยกับทานพระปุณณมันตานีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอให    
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันนั่งเรียบรอยแลว จึงถามทานพระปุณณมัน     
ตานีบุตรดังนีว้า ทานผูมีอาย ุทานประพฤตพิรหมจรรยในพระผูมีพระภาคของเราหรือ? 
     ทานพระปุณณมันตานีบุตรตอบวา ถูกแลว ทานผูมีอาย?ุ        
     สา. ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพือ่สีลวิสุทธิหรือทานผูมีอาย?ุ 
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพือ่จิตตวิสุทธิหรือทานผูมีอายุ?        
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ถาเชนนั้น ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อทิฏฐิวิสุทธิหรือ ทาน    
ผูมีอายุ?      
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ถาเชนนั้น ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิหรือ    
ทานผูมีอาย?ุ  
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ถาเชนนั้น ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อมัคคามัคคญาณทัสสน        
วิสุทธิหรือ ทานผูมีอาย?ุ      
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ถาเชนนั้น ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อปฏิปทาญาณทัสสน   
วิสุทธิหรือ ทานผูมีอาย?ุ      
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ถาเชนนั้น ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อญาณทัสสนวสุิทธิ  
หรือ ทานผูมีอาย?ุ     
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ? 
     สา. ทานผูมีอายุ ผมถามทานวา ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพือ่  
สีลวิสุทธิหรือ ทานตอบผมวา ไมใชอยางนัน้ เม่ือผมถามทานวา ทานประพฤติพรหมจรรยใน     
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พระผูมีพระภาค เพื่อจิตตวิสุทธิหรือ เพื่อทิฏฐิวิสุทธิหรือ เพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิหรือ เพื่อมัคคา 
มัคคญาณทัสสนวิสุทธิหรือ เพื่อปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือ เพื่อญาณทัสสนวิสุทธิหรือ ทาน    
ก็ตอบผมวาไมใชอยางนัน้ๆ เม่ือเปนเชนนี ้ทานประพฤตพิรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อ  
อะไรเลา?       
     ปุ. ทานผูมีอายุ ผมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน.        
     สา. ทานผูมีอายุ สีลวิสุทธิหรือ เปนอนปุาทาปรินิพพาน?     
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ทานผูมีอายุ จิตตวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน?    
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ทานผูมีอายุ ทิฏฐิวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน?   
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ทานผูมีอายุ กังขาวิตรณวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน?      
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ทานผูมีอายุ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน?       
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ทานผูมีอายุ ปฏิปทาญาณทัสสนวสุิทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน?  
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ทานผูมีอายุ ญาณทัสสนวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน?        
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ทานผูมีอายุ ท่ีนอกไปจากธรรมเหลานี้หรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน?        
     ปุ. ไมใชอยางนั้น ทานผูมีอายุ. 
     สา. ทานผูมีอายุ ผมถามทานวา สีลวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพานจิตตวิสุทธิ      
หรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน ทิฏฐิวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพานกังขาวิตรณวิสุทธิหรือ    
เปนอนปุาทาปรินิพพาน มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน ปฏิปทาญาณ        
ทัสสนวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพานญาณทัสสนวิสุทธิหรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน ท่ี       
นอกไปจากธรรมเหลานี้หรือ เปนอนุปาทาปรินิพพาน ทานก็ตอบผมวา ไมใชอยางนั้นๆ เม่ือ     
เปนเชนนี้ จะพึงเห็นเนื้อความของถอยคําท่ีทานกลาวนีอ้ยางไรเลา?       
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         [๒๙๗] ปุ. ทานผูมีอาย ุถาพระผูมีพระภาคจกัทรงบัญญัติสีลวิสุทธิวาเปนอนุปาทา     
ปรินิพพานแลว ก็ช่ือวาทรงบัญญัติธรรมท่ียังมีอุปาทาน วาเปนอนุปาทาปรินิพพาน. ถาจักทรงบัญญัติ  
จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ       
ญาณทัสสนวสุิทธิวา เปนอนุปาทาปรินิพพานแลว ก็ช่ือวาทรงบัญญัติธรรมท่ียังมีอุปาทาน วา  
เปนอนุปาทาปรินิพพาน ถาหากวา ธรรมนอกจากธรรมเหลานี้ จักเปนอนุปาทาปรินิพพานแลว       
ปุถุชน จะช่ือวาปรินิพพาน เพราะวา ปุถุชนไมมีธรรมเหลานี้ ทานผูมีอายุ ผมจะอุปมาใหทาน       
ฟง บุรุษผูเปนวิญูชนบางพวกในโลกน้ี ยอมรูเนื้อความแหงคําท่ีกลาวแลวดวยอุปมา.      
                      อุปมาดวยรถ ๗ ผลัด        
         [๒๙๘] ทานผูมีอายุ เปรียบเหมือน พระเจาปเสนทิโกศล กําลังประทับอยูในพระนคร 
สาวัตถี มีพระราชกรณียะดวนบางอยางเกดิข้ึนในเมืองสาเกต และในระหวางพระนครสาวัตถีกับ     
เมืองสาเกตน้ัน จะตองใชรถถึง ๗ ผลัด ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จออกจาก    
พระนครสาวตัถี ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีหนึ่งท่ีประตูพระราชวัง ไปถึงรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีสองดวย      
รถพระท่ีนั่งผลัดท่ีหนึ่ง จึงปลอยรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีหนึ่ง ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีสอง เสด็จไปถึง  
รถพระท่ีนั่งผลัดท่ีสาม ดวยรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีสอง ทรงปลอยรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีสอง ทรงรถ  
พระท่ีนั่งผลัดท่ีสาม เสด็จถึงรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีส่ี ดวยรถพระที่นั่งผลัดท่ีสาม ปลอยรถพระท่ีนั่ง        
ผลัดท่ีสาม ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีส่ี เสด็จถึงรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีหา ดวยรถพระท่ีนั่ง    
ผลัดท่ีส่ี ปลอยรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีส่ี ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีหา เสด็จไปถึงรถพระท่ีนั่ง 
ผลัดท่ีหก ดวยรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีหา ปลอยรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีหา ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีหก       
เสด็จไปถึงรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีเจ็ด ดวยรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีหก ปลอยรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีหก  
ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีเจ็ด เสด็จไปถึงเมืองสาเกตท่ีประตูพระราชวัง ดวยรถพระท่ีนั่งผลัดท่ีเจ็ด    
ถาพวกมิตรอํามาตย หรือพระญาติสาโลหิต จะพึงทูลถามพระองคซ่ึงเสด็จถึงประตูพระราชวังวา    
ขาแตมหาราชเจา พระองคเสด็จมาจากพระนครสาวัตถีถึงเมืองสาเกตท่ีประตูพระราชวัง ดวยรถ    
พระท่ีนั่งผลัดนี้ผลัดเดียวหรือ ทานผูมีอายุ พระเจาปเสนทิโกศลจะตรัสตอบอยางไร จึงจะเปน        
อันตรัสตอบถูกตอง?      
     สา. ทานผูมีอายุ พระเจาปเสนทิโกศลจะตองตรัสตอบอยางนี้ จึงจะเปนอันตรัสตอบ       
ถูกตอง คือ เม่ือฉันกําลังอยูในนครสาวัตถีนั้น มีกรณียะดวนบางอยางเกิดข้ึนในเมืองสาเกต  
ก็ในระหวางนครสาวัตถีกับเมืองสาเกตน้ันจะตองใชรถถึง ๗ ผลัด เม่ือเชนนั้น ฉันจึงออกจาก   
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นครสาวัตถีข้ึนรถผลัดท่ีหนึ่งท่ีประตูวังไปถึงรถผลัดท่ีสอง ดวยรถผลัดท่ีหนึ่ง ปลอยรถผลัดท่ีหนึง่ 
ข้ึนรถผลัดท่ีสอง ไปถึงรถผลัดท่ีสาม ดวยรถผลัดท่ีสอง ปลอยรถผลัดท่ีสอง ข้ึนรถผลัดท่ีสาม  
ไปถึงรถผลัดท่ีส่ี ดวยรถผลัดท่ีสาม ปลอยรถผลัดท่ีสาม ข้ึนรถผลัดท่ีส่ี ไปถึงรถผลัดท่ีหา 
ดวยรถผลัดท่ีส่ี ปลอยรถผลัดท่ีส่ี ข้ึนรถผลัดท่ีหา ไปถึงรถผลัดท่ีหก ดวยรถผลัดท่ีหา ปลอย     
รถผลัดท่ีหา ข้ึนรถผลัดท่ีหก ไปถึงรถผลัดท่ีเจ็ด ดวยรถผลัดท่ีหก ปลอยรถผลัดท่ีหก ข้ึนรถ 
ผลัดท่ีเจ็ด ไปถึงเมืองสาเกตท่ีประตูวังดวยรถผลัดท่ีเจ็ด ทานผูมีอายุ พระเจาปเสนทิโกศล จะ      
ตองตรัสตอบอยางนี้ จึงจะเปนอันตรัสตอบถูกตอง. 
     ปุ. ทานผูมีอายุ ขอนี้ก็ฉันนั้น สีลวิสุทธิ เปนประโยชนแกจิตตวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ        
เปนประโยชนแกทิฏฐิวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ เปนประโยชนแกกังขาวิตรณวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ     
เปนประโยชนแกมัคคามัคคญาณทัสสนวสุิทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เปนประโยชนแก        
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เปนประโยชนแกญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณ  
ทัสสนวิสุทธิ เปนประโยชนแกอนุปาทาปรินิพพาน ทานผูมีอายุ ผมประพฤติพรหมจรรยใน 
พระผูมีพระภาค เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน.   
                  กลาวช่ืนชมสุภาษิตของกันและกัน        
         [๒๙๙] เม่ือทานพระปุณณมันตานีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรจึงถามวา        
ทานผูมีอายุ ทานช่ืออะไร และพวกภกิษุเพื่อนพรหมจรรย รูจักทานวาอยางไร?     
     ทานพระปุณณมันตานีบุตรตอบวา ทานผูมีอายุ ผมช่ือปุณณะ แตพวกภิกษเุพื่อน   
พรหมจรรย รูจักผมวามันตานีบุตร. ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานผูมีอายุ นาอัศจรรยนัก ไม      
เคยมีมาแลว ธรรมอันลึกซ้ึง อันทานพระปุณณมันตานีบุตรเลือกเฟนมากลาวแก ดวยปญญาอัน    
ลึกซ้ึง ตามเยี่ยงพระสาวกผูไดสดับแลว รูท่ัวถึงคําสอนของพระศาสดาโดยถองแท จะพึงกลาว  
แก ฉะนั้น เปนลาภมากของเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ความเปนมนษุยอันเพื่อนพรหมจรรยได     
ดีแลว ท่ีไดพบเห็นนั่งใกลทานพระปุณณมันตานีบุตร แมหากวาเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย จะ   
เทิดทานพระปุณณมันตานีบุตรไวบนศีรษะดวยเทริดผา จึงจะไดพบเหน็ นั่งใกล แมขอนั้นก็นับ        
วาเปนลาภมากของเธอเหลานั้น ความเปนมนุษยอันเธอเหลานั้นไดดีแลว อนึ่งนับวาเปนลาภ  
มากของผมดวย เปนการไดดขีองผมดวย ท่ีไดพบเห็น นั่งใกลทานพระปุณณมันตานบุีตร.  
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         [๓๐๐] เม่ือทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระปุณณมันตานีบุตรจึงถามดังนี้วา  
ทานผูมีอายุ ทานช่ืออะไร และเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย รูจักทานวาอยางไร? ทานพระสารีบุตร     
ตอบวา ทานผูมีอายุ ผมช่ืออุปติสสะ แตพวกเพื่อนพรหมจรรย รูจักผมวาสารีบุตร. ทานพระ  
ปุณณมันตานบุีตรกลาววา ทานผูเจริญ ผมกําลังพูดอยูกบัทานผูเปนสาวกทรงคุณคลายกับ     
พระศาสดา มิไดทราบเลยวา ทานช่ือสารีบุตร ถาผมทราบวา ทานช่ือสารีบุตรแลว คําท่ีพูดไป  
เพียงเทานี้ คงไมแจมแจงแกผมได เปนการนาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาแลว ธรรมอันลึกซ้ึง 
อันทานพระสารีบุตรเลือกเฟนมาถามแลวดวยปญญาอันลึกซ้ึง ตามเยี่ยงพระสาวกผูไดสดับแลว  
รูท่ัวถึงคําสอนของพระศาสดาโดยถองแท จะพึงถาม ฉะนัน้ เปนลาภมากของเพ่ือนพรหมจรรย       
ความเปนมนษุยนับวาเพื่อนพรหมจรรยไดดีแลว ท่ีไดพบเห็น นั่งใกลทานพระสารีบุตร แม   
หากวา เพื่อนพรหมจรรยจะเทิดทานพระสารีบุตรไวบนศีรษะดวยเทริดผาจึงจะไดพบเห็น นั่งใกล        
แมขอนั้นกเ็ปนลาภมากของเธอเหลานั้น ความเปนมนุษยนับวาอันเธอเหลานั้นไดดีแลว อนึ่ง        
นับวาเปนลาภมากของผมดวย เปนการไดดขีองผมดวย ท่ีไดพบเห็นนั่งใกลพระสารีบุตร.        
     พระมหานาคท้ังสองนั้น ตางช่ืนชมสุภาษิตของกันและกัน ดวยประการฉะน้ีแล.      
                       จบ รถวินีตสูตรท่ี ๔      
                       ____________________________  
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                 ๕. นิวาปสูตร   
                    อุปมาพรานปลูกหญาลอเนื้อ   
         [๓๐๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระองคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภกิษุ        
ท้ังหลายภกิษุเหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาคแลววา พระเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธ     
พจนนีว้า ดกูรภิกษุท้ังหลาย พรานเนื้อมิไดปลูกหญาไวสําหรับฝูงเนื้อ ดวยคิดวา เม่ือฝูงเนื้อ  
กินหญาท่ีเราปลูกไวนี้ จะมีอายุยั่งยืน มีผิวพรรณ มีชีวิตอยูยืนนาน โดยท่ีแท พรานเนือ้ปลูกหญา 
ไวสําหรับฝูงเนื้อ ดวยมีความประสงควา ฝูงเนื้อเขามาสูปาหญาท่ีเราปลูกไวนีแ้ลว จกัลืมตัวกนิ        
หญา เม่ือเขามาแลวลืมตัวกินหญาก็จักมัวเมา เม่ือมัวเมา กจ็ักประมาท เม่ือประมาท ก็จกัถูก       
เราทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานี้.        
         [๓๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาฝูงเนื้อเหลานัน้ ฝูงเนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไว    
ของพรานเน้ือ ลืมตัวกินหญาอยู เม่ือเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยูก็มัวเมา เม่ือมัวเมา กป็ระมาท    
เม่ือประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เม่ือเปนเชนนี้ ฝูงเนือ้ฝูงแรกนั้น     
ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเนื้อได.        
         [๓๐๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฝูงเนื้อฝูงท่ีสอง คิดเห็นรวมกันอยางนีว้าฝูงเนื้อฝูงแรก เขา     
ไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อ ลืมตัวกินหญาอยู เม่ือเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา  
เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เม่ือเปน  
เชนนั้น ฝูงเนือ้ฝูงแรก ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเนือ้ไปได ถากระไร เราตองเวนจากการกินหญา     
เสียท้ังส้ินเม่ือเวนจากการกนิหญาท่ีเปนภยัแลว ตองเขาไปอยูตามราวปา คร้ันคิดดังนีแ้ลวจึงเวน      
จากการกนิหญาเสียท้ังส้ิน เม่ือเวนจากการกินหญาท่ีเปนภัยแลว ก็เขาไปอยูตามราวปา. คร้ันถึง  
เดือนทายฤดูคิมหันต เปนเวลาท่ีส้ินหญาและน้ํา ฝูงเนื้อเหลานั้นก็มีรางกายซูบผอม เม่ือมีรางกาย        
ซูบผอม กําลังเร่ียวแรงก็หมดไป เม่ือกําลังเร่ียวแรงหมดไป จึงพากันกลับมาสูปาท่ีปลูกไวของ 
พรานเนื้อนัน้อีกฝูงเนื้อเหลานั้นพากนัเขาไปในปาหญานัน้ ลืมตัวกินหญาอยู เม่ือเขาไปแลวลืมตัว      
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กินหญาอยู กมั็วเมา เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจใน  
ปาหญานั้น เม่ือเปนเชนนี้ แมฝูงเนื้อฝูงท่ีสองนั้น ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเนื้อได.  
         [๓๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฝูงเนื้อฝูงท่ีสาม คิดเห็นรวมกันอยางนีว้าฝูงเนื้อฝูงแรก เขา     
ไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อ ลืมตัวกินหญาอยู เม่ือเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา  
เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เม่ือเปน  
เชนนี้ เนื้อฝูงแรกน้ัน กไ็มรอดพนอํานาจของพรานเนื้อไปได อนึ่ง ฝูงเนื้อฝูงท่ีสอง ก็คิดเห็น     
รวมกันอยางนีว้า ฝูงเนื้อฝูงแรก เขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเน้ือ ลืมตัวกินหญาอยูเม่ือ 
เขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอา       
ไดตามชอบใจในปาหญานัน้ เม่ือเปนเชนนี ้เนื้อฝูงแรกนัน้ ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเนื้อไป        
ได ถากระไร เราตองเวนจากการกินหญาเสียท้ังส้ิน เม่ือเวนจากการกินหญาท่ีเปนภยัแลว ตอง     
เขาไปอยูตามราวปา คร้ันคิดดังนี้แลว จึงเวนจากการกินหญาเสียท้ังส้ิน เม่ือเวนจากการกินหญา  
ท่ีเปนภยัแลว ก็เขาไปอยูตามราวปา คร้ันถึงเดือนทายฤดูคิมหันต เปนเวลาท่ีส้ินหญาและน้ํา     
ฝูงเนื้อเหลานัน้ก็มีรางกายซูบผอม เมื่อมีรางกายซูบผอม กําลังเร่ียวแรงก็หมดไป เม่ือกําลังเร่ียว  
แรงหมดไปจึงพากันกลับมาสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อนั้นอีก ฝูงเนื้อเหลานั้นพากันเขาไป      
ในปาหญานัน้ ลืมตัวกินหญาอยู เม่ือเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา เม่ือมัวเมา ก็ประมาท  
เม่ือประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เม่ือเปนเชนนี้ ฝูงเนือ้ฝูงท่ีสองนั้น  
ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเนื้อไปได ถากระไร เราตองซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญาท่ีปลูกไวของ       
พรานเนื้อนัน้ คร้ันซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญานั้นแลว เราจะไมเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพราน 
เนื้อนั้น จักไมลืมตัวกินหญาอยู เม่ือไมเขาไปแลว ไมลืมตัวกินหญาอยู ก็จักไมมัวเมา เม่ือไม       
มัวเมา กจ็ักไมประมาท เม่ือไมประมาท ก็จกัไมถูกพรานเนื้อทําไดตามชอบใจในปาหญานั้น.    
คร้ันคิดดังนี้แลว ฝูงเนื้อเหลานั้น ก็เขาไปซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อนั้น       
คร้ันเขาไปซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญานั้นแลวก็ไมเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อ ไมลืมตัว      
กินหญาอยู เม่ือไมเขาไปในปาหญานั้น ไมลืมตัวกินหญาอยู ก็ไมมัวเมา เม่ือไมมัวเมา ก็ไม   
ประมาท เม่ือไมประมาท ก็ไมถูกพรานเนื้อทําเอาตามชอบใจในปาหญานั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย     
ทีนั้น พรานเนือ้กับบริวารไดคิดวา ฝูงเนื้อฝูงท่ีสามน้ี คงเปนสัตวแกมโกงคลายกับมีฤทธ์ิ ไมใช 
สัตวธรรมดา จึงกินหญาท่ีปลูกไวนีไ้ด เราไมทราบทางมาทางไปของพวกมัน อยากระนั้นเลย    
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เราตองเอาตาขายขัดไมหลายๆ อัน ลอมปาหญาท่ีปลูกไวนี้ใหรอบไปท้ังปา บางทีเราจะพบที่อยู     
ของฝูงเนื้อฝูงท่ีสามในท่ีซ่ึงเราจะไปจับเอาได คร้ันคิดฉะนี้แลว พวกเขาก็ชวยกันเอาตาขายขัดไม  
เปนอันมากลอมปาหญาท่ีปลูกไวนั้นรอบไปท้ังปา พรานเนื้อกับบริวารก็ไดพบท่ีอยูของฝูงเนื้อฝูงท่ี       
สามในท่ีซ่ึงเขาไปจับเอาไดแลว เม่ือเปนเชนนี้ แมฝูงเนือ้ฝูงท่ีสามน้ัน ก็ไมรอดพนอํานาจของ    
พรานเนื้อไปได. 
         [๓๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฝูงเนื้อฝูงท่ีส่ี คิดเห็นรวมกันอยางนี้วา ฝูงเนื้อฝูงแรก 
เขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อ ลืมตัวกินหญาอยู เม่ือลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา เม่ือ  
มัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาทก็ถูกพรานเนือ้ทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เม่ือเปนเชนนี ้
เนื้อฝูงแรก กไ็มรอดพนอํานาจของพรานเนื้อได อนึ่ง ฝูงเนื้อฝูงท่ีสอง ก็คิดเหน็รวมกนัอยางนีว้า 
ฝูงเนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อ ลืมตัวกินหญาอยู เม่ือเขาไปแลวลืมตัวกิน 
หญาอยู ก็มัวเมา เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาตามชอบใจในปา     
หญานั้น เม่ือเปนเชนนี้ เนื้อฝูงแรกนั้น ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเนื้อไปได ถากระไร    
 
เราตองเวนจากการกินหญาเสียท้ังส้ิน เม่ือเวนจากการกนิหญาท่ีเปนภยัแลว ตองเขาไปอยูตามราว  
ปา คร้ันคิดดังนี้แลว จึงเวนจากการกินหญาเสียท้ังส้ิน เม่ือเวนจากการกนิหญาท่ีเปนภยัแลว    
ก็เขาไปอยูตามราวปา. คร้ันถึงเดือนทายฤดูคิมหันต เปนเวลาส้ินหญาและน้ํา ฝูงเนื้อเหลานั้นก็มี        
รางกายซูบผอม เมื่อมีรางกายซูบผอม กําลังเร่ียวแรงก็หมดไป เม่ือกําลังเร่ียวแรงหมดไปจึงพากัน       
กลับมาสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อนัน้อีก ฝูงเนื้อเหลานั้นพากันเขาไปในปาหญานั้น ลืมตัว  
กินหญาอยู เม่ือเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาท  
ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามใจชอบในปาหญานั้น เม่ือเปนเชนนี้ ฝูงเนือ้ฝูงท่ีสองนั้น ก็ไมรอดพน  
อํานาจของพรานเนื้อไปได อนึ่ง ฝูงเนื้อฝูงท่ีสาม ก็คิดเหน็รวมกนัอยางนี้วา ฝูงเนื้อฝูงแรก เขาไป        
สูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อ ลืมตัวกนิหญาอยู เม่ือเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู กมั็วเมา    
เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เม่ือเปน  
เชนนี้ เนื้อฝูงแรกน้ัน กไ็มรอดพนอํานาจของพรานเนื้อไปได อนึ่ง ฝูงเนื้อ ฝูงท่ีสอง ก็คิดเหน็    
รวมกันอยางนีว้า เนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อลืมตัวกินหญาอยู เม่ือเขาไป       
แลวลืมตัวกินหญาอยู ก็มัวเมา เม่ือมัวเมาก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาตาม   
ชอบใจในปาหญานั้น เม่ือเปนเชนนี้ ฝูงเนื้อฝูงแรก ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเนื้อไปได    
อนึ่ง ฝูงเนื้อฝูงท่ีสองก็คิดรวมกันอยางนี้วา ฝูงเนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อ      
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ลืมตัวกินหญาอยู เม่ือลืมตัวกินหญาอยู กมั็วเมา เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาทกถู็กพราน     
เนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เม่ือเปนเชนนี้ ฝูงเนื้อฝูงแรกก็ไมรอดพนอํานาจของพราน       
เนื้อไปได ถากระไร เราตองเวนจากการกนิหญาเสียท้ังส้ิน เม่ือเวนจากการกินหญาท่ีเปนภัยแลว   
ตองเขาไปอยูตามราวปาคร้ัน คิดดังนีแ้ลว จึงเวนจากการกินหญาเสียท้ังส้ิน เม่ือเวนจากการกนิหญา      
ท่ีเปนภยัแลว ก็เขาไปอยูตามราวปา คร้ันถึงเดือนทายฤดูคิมหันต เปนเวลาท่ีส้ินหญาและน้ํา ฝูงเนื้อ    
เหลานั้นก็มีรางกายซูบผอม เม่ือมีรางกายซูบผอม กําลังเร่ียวแรงก็หมดไป เม่ือกําลังเร่ียวแรงหมดไป  
จึงพากันกลับมาสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อนั้นอีก ฝูงเนื้อเหลานัน้พากันเขาไปสูปาหญานั้น        
ลืมตัวกินหญาอยู เม่ือเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยูก็มัวเมา เม่ือมัวเมา กป็ระมาท เม่ือประมาท     
ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น เม่ือเปนเชนนี้ ฝูงเนือ้ฝูงท่ีสองนั้น ก็ไมรอดพน  
อํานาจของพรานเนื้อไปได ถากระไร เราตองซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อนัน้     
คร้ันซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญานั้นแลว เราจะไมเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อนั้น จะไม        
ลืมตัวกินหญา เม่ือไมเขาไปแลว ไมลืมตัวกินหญาอยูก็จกัไมมัวเมา เม่ือไมมัวเมา กจ็กัไม     
ประมาท เม่ือไมประมาท ก็จกัไมถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น คร้ันคิดดังนีแ้ลว      
ฝูงเนื้อเหลานัน้ ก็เขาไปซุมอาศัยอยูใกลๆ ปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อนั้น คร้ันเขาไปซุมอาศัย     
อยูใกลๆ ปาหญานั้นแลว ก็ไมเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อนัน้ ไมลืมตัวกนิหญาอยู  
เม่ือไมเขาไปในปาหญานั้น ไมลืมตัวกินหญาอยู ก็ไมมัวเมา เม่ือไมมัวเมา ก็ไมประมาท เม่ือ   
ไมประมาท กไ็มถูกพรานเนือ้ทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทีนั้น พราน  
เนื้อกับบริวารไดคิดวา ฝูงเนือ้ฝูงท่ีสามน้ีคงเปนสัตวแกมโกง คลายกับมีฤทธ์ิ ไมใชสัตวธรรมดา 
จึงกินหญาท่ีปลูกไวนีไ้ด เราไมทราบทางมาทางไปของพวกมัน อยากระนั้นเลย เราตองเอาตาขาย        
ขัดไมหลายๆ อันลอมปาหญาท่ีปลูกไวนีใ้หรอบไปท้ังปา บางทีเราจะพบท่ีอยูของฝูงเนื้อฝูงท่ีสาม  
ในท่ีซ่ึงเราจะไปจับเอาได คร้ันคิดดังนีแ้ลว พวกเขาก็ชวยกันเอาตาขายขัดไมเปนอันมากลอมปา    
หญาท่ีปลูกไวนั้นรอบไปท้ังปา พรานเนื้อกับบริวารก็ไดพบท่ีอยูของฝูงเนื้อฝูงท่ีสาม ในท่ีซ่ึงเขาจะ      
ไปจับเอาได เม่ือเปนเชนนี้ แมฝูงเนื้อฝูงท่ีสามน้ัน ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเนื้อไปได 
ถากระไร เราตองอาศัยอยูในท่ีซ่ึงพรานเนื้อกับบริวารไปไมถึง คร้ันอาศัยอยูในท่ีนั้นแลว ตองไม        
เขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อนัน้ เม่ือไมลืมตัวกนิหญา ก็จะไมมัวเมา เม่ือไมมัวเมาก ็
จะไมประมาท เม่ือไมประมาท ก็จะไมถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญานัน้ คร้ันคิด     
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ดังนี้แลว ฝูงเนือ้เหลานั้น กพ็ากันอาศัยอยูในท่ีซ่ึงพรานเนื้อกับบริวารไปไมถึง คร้ันอาศัยอยูในท่ี    
นั้นแลว ก็ไมเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อนัน้ ไมลืมตัวกินหญาอยู เม่ือไมเขาไปในปา       
หญานั้น ไมลืมตัวกินหญาอยู ก็ไมมัวเมา เม่ือไมมัวเมากไ็มประมาท เม่ือไมประมาท ก็ไมถูก     
พรานเนื้อทําเอาตามชอบใจในปาหญานัน้. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทีนั้น พรานเน้ือกับบริวารคิดเหน็ 
วา ฝูงเนื้อฝูงท่ีส่ีนี้คงจะเปนสัตวแกมโกง คลายกับมีฤทธ์ิ ไมใชสัตวธรรมดา จึงกินหญาท่ีปลูก 
ไวนี้ได อนึ่ง เราก็ไมทราบทางมาทางไปของพวกมัน อยากระนั้นเลย เราตองเอาตาขายขัดไม   
หลายๆ อัน ลอมปาหญาท่ีปลูกนี้ไวใหรอบไปท้ังปา บางทีเราจะพบทีอ่ยูของฝูงเนื้อฝูงท่ีส่ีในท่ีซ่ึง      
เราจะไปจับเอาได คร้ันคิดดงันั้นแลว พวกเขาจึงเอาตาขายขัดไมเปนอันมาก ลอมปาหญาท่ีปลูก      
ไวนัน้รอบไปท้ังปา แตก็หาไดพบท่ีอยูของฝูงเนื้อฝูงท่ีส่ีในท่ีซ่ึงตนจะไปจับเอาไดไม. ทีนั้นพราน      
เนื้อกับบริวารจึงคิดตกลงใจวา ถาเราขืนรบกวนฝูงเนื้อฝูงท่ีส่ีใหตกใจแลว ก็จะพลอยทําใหฝูง       
เนื้ออ่ืนๆ ตกใจไปดวย ฝูงเนือ้ท้ังหลายคงไปจากปาหญาท่ีปลูกไวหมดส้ิน อยากระนัน้เลยเรา 
เพิกเฉยฝูงเนื้อฝูงท่ีส่ีเสียเถิด. คร้ันคิดดังนี้แลว พรานเนื้อกับบริวารก็เพกิเฉยฝูงเนื้อฝูงท่ีส่ีเสีย   
เม่ือเปนเชนนี้ ฝูงเนื้อฝูงท่ีส่ี ก็รอดพนจากอํานาจของพรานเนื้อไปได.   
         [๓๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอุปมาใหฟง เพื่อใหเขาใจเนื้อความไดชัดข้ึน ในคําอุปมา 
นั้น มีอธิบายดังนี้:- คําวา ปาหญา เปนช่ือของปญจกามคุณ. คําวา พรานเน้ือ เปนช่ือของมาร       
ผูมีบาปธรรม คําวา บริวารของพรานเนื้อ เปนช่ือของบริวารของมาร. คําวา ฝูงเนื้อ เปนช่ือของ       
สมณพราหมณท้ังหลาย.     
                    อุปมาสมณพราหมณกับฝูงเนือ้  
         [๓๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณพวกท่ีหนึง่ เขา   
ไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ เม่ือเธอเหลานั้น       
เขาไปในปญจกามคุณนัน้ ลืมตัวบริโภคปญจกามคุณก็มัวเมา เม่ือมัวเมาก็ประมาท เม่ือประมาท   
ก็ถูกมารทําเอาไดตามใจชอบในปญจกามคุณนั้น เม่ือเปนเชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีหนึ่งนัน้     
ก็ไมพนอํานาจของมารไปได. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวสมณพราหมณพวกท่ีหนึง่นี้วา เปรียบ  
เหมือนเนื้อฝูงท่ีหนึ่งน้ัน.     
         [๓๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกท่ีสองคิดเห็นรวมกันอยางนี้วา สมณ  
พราหมณพวกท่ีหนึ่งเขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ  
เม่ือเธอเหลานัน้เขาไปในปญจกามคุณนัน้ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา เม่ือมัวเมา    
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ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนัน้ เม่ือเปนเชนนี้ สมณ     
พราหมณพวกท่ีหนึ่งนัน้ ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได ถากระไร เราตองงดเวนจากการบริโภค 
ปญจกามคุณอันเปนโลกามิสเสียท้ังส้ิน เม่ืองดเวนจากการบริโภคท่ีเปนภัยแลว ตองเขาไปอาศัย      
อยูตามราวปา คร้ันคิดดังนี้แลว จึงงดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณอันเปนโลกามิสเสียท้ังส้ิน      
เม่ืองดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณอันเปนโลกามิสเสียท้ังส้ิน งดเวนจากการบริโภคท่ีเปนภยั        
แลว ก็เขาไปอาศัยอยูตามราวปา เธอเหลานั้นมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง       
มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภกัษาบาง มีขาว  
ตังเปนภกัษาบาง มีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภกัษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาไมและ     
ผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลน เยียวยาอัตภาพอยูในราวปานั้น คร้ันถึงเดอืนทายฤด ู
คิมหันต เปนเวลาท่ีส้ินหญาและน้ํา เธอเหลานั้นก็มีรางกายซูบผอม เมื่อรางกายซูบผอม กําลัง      
เร่ียวแรงก็หมดไป เม่ือกําลังเร่ียวแรงหมดไป เจโตวิมุตกิเ็ส่ือม เม่ือเจโตวิมุติก็เส่ือมแลว พวกเธอ 
ก็กลับหันเขาสูปญจกามคุณอันเปนโลกามิสนั้นอีก เม่ือเขาไปแลว ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ 
ก็มัวเมา เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น      
เม่ือเปนเชนนี้ แมสมณพราหมณพวกท่ีสองนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได. ดูกรภิกษุ     
ท้ังหลาย เรากลาวสมณพราหมณพวกท่ีสองนี้วาเปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงท่ีสองนั้น.    
         [๓๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกท่ีสามคิดเห็นรวมกนัอยางนีว้า สมณ  
พราหมณพวกท่ีหนึ่ง เขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัว บริโภคปญจกาม   
คุณ เม่ือเธอเหลานั้นเขาไปในปญจกามคุณนั้นลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา เม่ือมัวเมา        
ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกมารทําเอาตามชอบใจในปญจกามนั้น เม่ือเปนเชนนี้ สมณพราหมณ     
พวกท่ีหนึ่งนัน้ ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได สวนสมณพราหมณพวกท่ีสองคิดเห็นรวมกัน      
อยางนี้วา สมณพราหมณพวกท่ีหนึ่ง เขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัว    
บริโภคปญจกามคุณ เม่ือเธอเหลานั้นเขาไปในปญจกามคุณนั้นลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา        
เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น เม่ือเปน     
เชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีหนึ่งนัน้ ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได ถากระไร เราตองงดเวน   
จากการบริโภคปญจกามคุณอันเปนโลกามิสเสียท้ังส้ิน เม่ืองดเวนจากการบริโภคท่ีเปนภัยแลวตอง      
เขาไปอาศัยอยูตามราวปา คร้ันคิดดังนัน้แลว จึงงดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณอันเปนโลกามิส      
เสียท้ังส้ิน เม่ืองดเวนจากการบริโภคท่ีเปนภัยแลวกเ็ขาไปอยูตามราวปา เธอเหลานั้นมีผักดองเปน     
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ภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดอืยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มีสาหราย      
เปนภกัษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภกัษาบาง มีหญาเปนภกัษา     
บาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาไมและผลไมในปาเปนอาหารบาง บริโภคผลไมหลน เยียวยา   
อัตภาพอยูในราวปานั้น คร้ันถึงเดือนทายฤดูคิมหันต เปนเวลาท่ีส้ินหญาและน้ํา เธอเหลานั้นก็    
มีรางกายซูบผอม เมื่อมีรางกายซูบผอม กําลังเร่ียวแรงก็หมดไป เม่ือกําลังเร่ียวแรงหมด เจโต 
วิมุติก็เส่ือม เม่ือเจโตวิมุติเส่ือมแลว พวกเธอก็กลับหันเขาสูปญจกามคุณอันเปนโลกามิสนั้นอีก 
เม่ือเขาไปแลว ลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูก  
มารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนัน้ เม่ือเปนเชนนี ้แมสมณพราหมณพวกท่ีสองนั้น 
ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได ถากระไร เราจะตองอาศัยอยูใกลๆ ปญจกามคุณของมารอันเปน   
โลกามิสนั้น คร้ันอาศัยอยูในท่ีนั้นแลว ก็ไมเขาไปหาปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิส ไมลืม      
ตัวบริโภคปญจกามคุณ เม่ือไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ ก็จะไมมัวเมา เม่ือไมมัวเมา ก็จะไม 
ประมาท เม่ือไมประมาท ก็จะไมถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น คร้ันคิดฉะน้ีแลว   
สมณพราหมณเหลานัน้ ก็อาศัยอยูใกลๆ ปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้น. คร้ันอาศัยอยู 
ในท่ีนั้นแลว กไ็มเขาไปหาปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิส เม่ือไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ        
ก็ไมมัวเมา เม่ือไมมัวเมา กไ็มประมาท เม่ือไมประมาท ก็ไมถูกมารทําเอาไดตามชอบใจใน     
ปญจกามคุณนัน้. แตวา สมณพราหมณเหลานั้นมีความเหน็อยางนีว้าโลกเท่ียง โลกไมเท่ียง โลก       
มีท่ีสุด โลกไมมีท่ีสุด ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง สัตวตายแลว  
เกิด สัตวตายแลวไมเกดิ สัตวตายแลวเกิดกมี็ ไมเกิดก็มี สัตวตายแลว เกดิก็มิใช ไมเกิด      
ก็มิใช เม่ือเปนเชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีสามนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได. ดูกรภิกษุ        
ท้ังหลาย เรากลาวสมณพราหมณพวกท่ีสามน้ีวา เปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงท่ีสามน้ันฯ   
         [๓๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกท่ีส่ี คิดเห็นรวมกนัอยางนี้วา สมณพราหมณ   
พวกท่ีหนึ่ง เขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ เม่ือเธอ 
เหลานั้นเขาไปในปญจกามคุณนั้น ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา เม่ือมัวเมา กป็ระมาท   
เม่ือประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น เม่ือเปนเชนนี้ สมณพราหมณ        
พวกท่ีหนึ่งนัน้ ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได สวนสมณพราหมณพวกท่ีสอง คิดเห็นรวมกัน     
อยางนี้วา สมณพราหมณพวกท่ีหนึ่ง เขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัว    
บริโภคปญจกามคุณ เม่ือเธอเหลานั้นเขาไปในปญจกามคุณนั้น ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ      
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ก็มัวเมา เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น      
เม่ือเปนเชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีหนึ่งนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได ถากระไร เราตอง        
งดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณอันเปนโลกามิสเสียท้ังส้ิน เม่ืองดเวนจากการบริโภคท่ีเปนภัย        
แลว ตองเขาไปอาศัยอยูตามราวปา ฯลฯ เธอเหลานั้นมีผักดองเปนภกัษาบาง มีขาวฟางเปนภกัษา     
บาง มีลูกเดือยเปนภกัษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษา        
บาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปนภกัษาบาง มีหญาเปนภกัษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง       
มีเงาไมและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยยีวยาอัตภาพอยูในราวปานั้น คร้ันถึงเดือน      
ทายฤดูคิมหันต เปนเวลาที่ส้ินหญาและน้ํา เธอเหลานั้นกมี็รางกายซูบผอม เมื่อมีรางกายซูบผอม    
กําลังเร่ียวแรงก็หมดไป เม่ือกําลังเร่ียวแรงหมดไป เจโตวิมุติก็เส่ือม เม่ือเจโตวิมุติเส่ือมแลว     
พวกเธอก็กลับหันเขาสูปญจกามคุณอันเปนโลกามิสนั้นอีก เม่ือเขาไปแลว ลืมตัวบริโภคปญจ 
กามคุณ ก็มัวเมา เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกาม     
คุณนั้น เม่ือเปนเชนนี้ แมสมณพราหมณพวกท่ีสองนั้น กไ็มหลุดพนอํานาจของมารไปได สวน   
สมณพราหมณพวกท่ีสาม คิดเห็นรวมกนัอยางนีว้า สมณพราหมณพวกท่ีหนึ่ง เขาไปสูปญจกาม   
คุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ เม่ือเธอเหลานั้นเขาไปปญจกามคุณ  
นั้น ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาทก็ถูกมารทําเอาได  
ตามชอบใจในปญจกามคุณนัน้ เม่ือเปนเชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีหนึง่นั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจ   
ของมารไปได. สวนสมณพราหมณพวกท่ีสองคิดเห็นรวมกันอยางนี้วา สมณพราหมณพวกท่ีหนึ่ง     
เขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ เม่ือเธอเหลานั้น   
เขาไปในปญจกามคุณนัน้ ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ กมั็วเมา เม่ือมัวเมา ก็ประมาท เม่ือ      
ประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนัน้ เม่ือเปนเชนนี ้สมณพราหมณพวกท่ีหนึ่ง  
นั้นก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได ถากระไร เราตองงดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณอันเปน    
โลกามิสเสียท้ังส้ิน เม่ืองดเวนจากการบริโภคท่ีเปนภัยแลว ตองเขาไปอาศัยอยูตามราวปา ฯลฯ      
เธอเหลานั้นมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภกัษาบาง มีลูกเดือยเปนภกัษาบาง มีกากขาว     
เปนภกัษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภกัษาบาง มีขาวตังเปนภกัษาบาง มีกํายานเปน       
ภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาไมและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภค    
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ผลไมหลน เยยีวยาอัตภาพอยูในราวปานั้น คร้ันถึงเดือนทายฤดูคิมหันต เปนเวลาที่ส้ินหญา        
และนํ้า เธอเหลานั้นก็มีรางกายซูบผอม เมื่อมีรางกายซูบผอม กําลังเร่ียวแรงกห็มดไป 
เม่ือกําลังเร่ียวแรงหมดไป เจโตวิมุติก็เส่ือม เม่ือเจโตวิมุติเส่ือมแลว พวกเธอก็กลับหันเขาสู    
ปญจกามคุณอันเปนโลกามิสนั้นอีก เม่ือเขาไปแลว ลืมตัว บริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา เม่ือ  
มัวเมา ก็ประมาท เม่ือประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนั้น เม่ือเปนเชนนี้   
แมสมณพราหมณพวกท่ีสองนั้น ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได ถากระไร เราจะตองอาศัยอยู     
ใกลๆ ปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้น คร้ันอาศัยอยูในท่ีนั้นแลว กไ็มเขาไปหาปญจกาม      
คุณของมารอันเปนโลกามิส เม่ือไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ ก็จะไมมัวเมา เม่ือไมมัวเมา กจ็ะ       
ไมประมาท เม่ือไมประมาท ก็จะไมถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณนัน้. คร้ันคิดดังนี้  
แลว สมณพราหมณเหลานั้นก็อาศัยอยูใกลๆ  ปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้น คร้ันอาศัย  
อยูในท่ีนั้นแลว ก็ไมเขาไปหาปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิส เม่ือไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ    
ก็ไมมัวเมา เม่ือไมมัวเมา กไ็มประมาท เม่ือไมประมาท ก็ไมถูกมารทําเอาไดตามใจชอบในปญจ        
กามคุณนัน้. แตวาสมณพราหมณเหลานั้น มีความเหน็อยางนี้วา โลกเท่ียง โลกไมเท่ียง โลก 
มีท่ีสุด โลกไมมีท่ีสุด ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง สัตวตาย      
แลวเกดิ สัตวตายแลวไมเกดิ สัตวตายแลวเกดิก็มี ไมเกดิก็มี สัตวตายแลว เกดิก็มิใช ไมเกิด  
ก็มิใช เม่ือเปนเชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีสามนั้นก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได อยากระนั้น        
เลย เราตองอาศัยอยูในท่ีซ่ึงมารและบริวารของมารไปไมถึง คร้ันอาศัยในท่ีนั้นแลว ก็ไมเขาไป     
หาปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้น จะไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ เม่ือไมเขาไปหา ไม   
ลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ ก็จะไมมัวเมา เม่ือไมมัวเมา ก็จะไมประมาท เม่ือไมประมาท ก็จะ   
ไมถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญกามคุณนั้น คร้ันคิดดังนี้แลว สมณพราหมณเหลานั้น ก็อาศัย 
อยูในท่ีซ่ึงมารและบริวารของมารไปไมถึง เม่ืออาศัยในท่ีนั้นแลว ก็ไมเขาไปหาปญจกามคุณของ      
มารอันเปนโลกามิสนั้น ไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ เม่ือไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ ก็ไม    
มัวเมา เม่ือไมมัวเมา กไ็มประมาท เม่ือไมประมาท ก็ไมถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกาม   
คุณนั้น เม่ือเปนเชนนี้ สมณพราหมณพวกท่ีส่ีนั้น ก็หลุดพนอํานาจของมารไปได. ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย เรากลาวสมณพราหมณพวกท่ีส่ีนี้วา เปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงท่ีส่ีนั้น.    
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                 ท่ีซ่ึงมารและบริวารของมารไปไมถึง      
         [๓๑๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ท่ีซ่ึงมารและบริวารของมารไปไมถึง เปนอยางไร?   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน      
มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข เกิดแตวิเวกอยู ดูกรภกิษุท้ังหลายน้ี เรากลาววา ภิกษุไดทํามารให  
ตาบอด คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอยถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภกิษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตภายใน   
เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวติกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิอยู        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรากลาววา ภิกษุไดทํามารใหตาบอด คือทําลายจกัษุของมารใหไมเห็นรองรอย     
ถึงความไมเหน็ของมารผูมีบาปธรรม.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภกิษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนาม  
กาย เพราะปตส้ิินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนีเ้ปนผูมีอุเบกขา    
มีสติอยูเปนสุข ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรากลาววา ภิกษุไดทํามารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมาร     
ใหไมเห็นรองรอยถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม.      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ  
ละสุขละทุกข และดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย นี้เรากลาววา ภิกษุไดทํามารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอย ถึงความ      
ไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม.      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภกิษุไดบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ซ่ึงมี 
บริกรรมวา อากาศหาท่ีสุดมิไดอยู เพราะเพิกรูปสัญญาเสียท้ังส้ิน เพราะปฏิฆสัญญาไมตั้งอยู       
เพราะไมมีมนสิการนานัตตสัญญาอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรากลาววา ภิกษไุดทํามารใหตาบอด 
คือทําลายจักษขุองมารใหไมเห็นรองรอยถึงความไมเหน็ของมารผูมีบาปธรรม.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภกิษุลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง    
เสียแลว ไดบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ซ่ึงมีบริกรรมวา วิญญาณหาท่ีสุดมิไดอยู ดกูรภิกษุ    
ท้ังหลาย นี้เรากลาววา ภิกษุไดทํามารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอย ถึง  
ความไมเหน็ของมารผูมีบาปธรรม.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือภกิษุลวงวิญญาณญัจายตนฌานโดยประการท้ังปวง      
เสียแลว ไดบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ซ่ึงมีบริกรรมวา อะไรหนอยหนึ่งไมมีอยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย     
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นี้เรากลาววา ภิกษไุดทํามารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมารใหไมเหน็รองรอย ถึงความไมเหน็        
ของมารผูมีบาปธรรม.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภกิษุลวงอากิญจญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง     
เสียแลว ไดบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู ดกูรภกิษุท้ังหลาย นีเ้รากลาววา ภกิษุไดทํา  
มารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอย ถึงความไมเหน็ของมารผูมีบาปธรรม.      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือภกิษุลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการ        
ท้ังปวงเสียแลว ไดบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู ก็และเพราะเหน็ดวยปญญา เธอยอมมีอาสวะส้ิน 
ไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรากลาววา ภิกษไุดทํามารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมารใหไมเหน็ 
รองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม เปนผูขามพนตัณหาอันของอยูในอารมณตางๆ    
ในโลกเสียได.   
     พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนีจ้บลงแลว ภิกษุเหลานั้นมีความยินดีช่ืนชมภาษิตของ   
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.        
                       จบ นิวาปสูตร ท่ี ๕       
                      ____________________________  
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                ๖. ปาสราสิสูตร  
                      อุปมากองบวงดักสัตว      
         [๓๑๒] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวหิารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก        
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงสบงถือบาตรจีวร     
เสด็จเขาไปยังกรุงสาวัตถีเพือ่บิณฑบาต คร้ังนั้นแล ภกิษหุลายรูปเขาไปหาทานอานนทถึงท่ีพัก       
กลาวดังน้ีวา ดกูรอานนท พวกขาพเจาไดสดับธรรมีกถา เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเปน   
เวลานานมาแลว ขอใหพวกขาพเจาไดสดบัธรรมีกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเถิด.  
     พระอานนทกลาววา ถาเชนนั้น ขอพวกทานจงไปสูอาศรมของพราหมณช่ือรัมมกะ จึงจะ      
ไดสดับธรรมีกถาเฉพาะพกัตรพระผูมีพระภาค ภิกษเุหลานั้นไดรับคําทานพระอานนทแลว,       
     คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปบิณฑบาตท่ีกรุงสาวัตถี กลับจากบิณฑบาตในเวลา    
ปจฉาภัตแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสชวนวา ดูกรอานนท เราจะไปพักผอนกลางวันท่ี     
ปราสาทแหงมิคารมารดา [นางวิสาขา] ท่ีบุพพาราม พระอานนทไดทูลรับพระดํารัสแลว พระผูมี    
พระภาคกับทานพระอานนท ไดเสด็จไปพักผอนกลางวันท่ีปราสาทแหงมิคารมารดาท่ีบุพพาราม       
คร้ันเวลาเยน็เสด็จออกจากที่พักผอนแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสชวนวา ดูกรอานนท    
เรามาไปสรงน้ําท่ีทาบุพพโกฏฐกะ  พระอานนทไดทูลรับพระดํารัสแลว พระผูมีพระภาคกับทาน   
พระอานนทไดเสด็จไปสรงน้ําท่ีทาบุพพโกฏฐกะ สรงเสร็จแลว จึงกลับข้ึนมาทรงจีวรผืนเดียว     
ประทับยืนผ่ึงพระองคอยู ทานพระอานนทกราบทูลวา พระเจาขา อาศรมของพราหมณช่ือรัมมกะ   
อยูไมไกล เปนท่ีร่ืนรมย นาเล่ือมใส ขอจงเสด็จไปที่นัน้เพื่อทรงอนุเคราะหเถิด พระผูมีพระภาค  
ทรงรับโดยดุษณีภาพ แลวจึงเสด็จไปที่อาศรมของพราหมณช่ือรัมมกะ สมัยนั้น ภิกษหุลายรูป      
นั่งสนทนาธรรมีกถากันอยูท่ีนั้น พระผูมีพระภาคจึงประทับยืนอยูท่ีซุมประตูขางนอก คอยใหภกิษ ุ  
เหลานั้นสนทนากันจบ.     
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                       การแสวง ๒ อยาง  
         [๓๑๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา ภิกษุเหลานั้นสนทนากันจบแลว      
จึงทรงกระแอมแลวเคาะบานประตู ภกิษุเหลานั้นไดเปดประตูรับ พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปท่ี 
อาศรมของพราหมณช่ือรัมมกะ ประทับนั่งบนอาสนะท่ีไดจัดไว แลวจึงตรัสถามภิกษท้ัุงหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนาเร่ืองอะไรกนั และเร่ืองอะไรท่ีพวกเธอสนทนากัน    
คางไว? ภิกษุเหลานั้นทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมีกถาปรารภถึงพระผูมีพระภาคนั้นแล 
พวกขาพระองคพูดกันคางอยู ก็พอดีพระผูมีพระภาคเสดจ็มาถึง พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา ดีละ       
ภิกษุท้ังหลาย การท่ีพวกเธอผูเปนกุลบุตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา นั่งสนทนา  
ธรรมีกถากัน เปนการสมควร พวกเธอเม่ือนั่งประชุมกัน ควรทํากิจสองอยาง คือสนทนาธรรม 
กัน หรือนั่งนิ่งตามแบบพระอริยะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย การแสวงหามีสองอยาง คือ การแสวงหา      
ท่ีไมประเสริฐอยางหนึ่ง การแสวงหาท่ีประเสริฐอยางหนึง่.        
         [๓๑๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การแสวงหาที่ไมประเสริฐเปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
คนบางคนในโลกน้ี โดยตนเองเปนผูมีชาติเปนธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมีชาติเปนธรรมดาอยูนั่น        
แหละ เปนผูมีชราเปนธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมีชราเปนธรรมดาอยูนัน่แหละ เปนผูมีพยาธิเปน      
ธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดาอยูนัน่แหละ เปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ยังแสวงหา   
ส่ิงมีมรณะเปนธรรมดาอยูนัน่แหละ เปนผูมีโศกเปนธรรมดา ยังแสวงหาส่ิงมีโศกเปนธรรมดา    
อยูนั่นแหละ เปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา ยังแสวงหาส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ  
ก็อะไรเรียกวา ส่ิงมีชาติเปนธรรมดา บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค  
มา ลา ทอง เงิน เรียกวา ส่ิงมีชาติเปนธรรมดา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ส่ิงมีชาติเปนธรรมดาเหลานั้น   
เปนอุปธิ ผูท่ีติดพัน ลุมหลง เกี่ยวของในส่ิงมีชาติเปนธรรมดาเหลานั้น ช่ือวาโดยตนเองเปน    
ผูมีชาติเปนธรรมดา ยังแสวงหาส่ิงมีชาติเปนธรรมดา อยูนั่นแหละ ก็อะไรเลาเรียกวาส่ิงมีชรา      
เปนธรรมดา บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย แพะ แกะ ไกสุกร ชาง โค มา ลา ทอง เงิน    
เรียกวาส่ิงมีชราเปนธรรมดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงมีชราเปนธรรมดาเหลานั้น เปนอุปธิ ผูท่ีติดพัน       
ลุมหลง เกี่ยวของ ในส่ิงมีชราเปนธรรมดาเหลานั้น ช่ือวาโดยตนเองเปนผูมีชราเปนธรรมดา 
ยังแสวงหาส่ิงมีชราเปนธรรมดาอยูนัน่แหละ ก็อะไรเลา เรียกวา ส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดา? บุตร        
ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา ทอง เงิน เรียกวา  
ส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดาเหลานั้น เปนอุปธิ ผูท่ีติดพัน   
ลุมหลงเกี่ยวของ ในส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดาเหลานั้น ช่ือวาโดยตนเองเปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา    
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ยังแสดงหาส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ ก็อะไรเลา เรียกวา ส่ิงมีมรณะเปนธรรมดา?    
บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา ทอง เงิน      
เรียกวา ส่ิงมีมรณะเปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงมีมรณะเปนธรรมดาเหลานั้น เปนอุปธิ 
ผูท่ีติดพัน ลุมหลง เกี่ยวของ ในส่ิงมีมรณะเปนธรรมดาเหลานั้น ช่ือวาโดยตนเองเปนผูมีมรณะ    
เปนธรรมดา ยงัแสวงหาส่ิงมีมรณะเปนธรรมดาอยูนัน่แหละ ก็อะไรเลา เรียกวา ส่ิงมีความโศก  
เปนธรรมดา? บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา   
ทอง เงิน เรียกวา ส่ิงมีความโศกเปนธรรมดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงมีความโศกเปนธรรมดา     
เหลานั้น เปนอุปธิ ผูท่ีติดพัน ลุมหลง เกี่ยวของ ในส่ิงมีความโศกเปนธรรมดาเหลานั้น  
ช่ือวาโดยตนเองเปนผูมีความโศกเปนธรรมดา ยังแสวงหาส่ิงมีความโศกเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ  
ก็อะไรเลา เรียกวา ส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดา? บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย แพะ แกะ 
ไก สุกร ชาง โค มา ลา ทอง เงิน เรียกวา ส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย    
ส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดา เหลานั้น เปนอุปธิ ผูท่ีติดพัน ลุมหลง เกี่ยวของ ในส่ิงมีสังกิเลสเปน       
ธรรมดา เหลานั้น ช่ือวาโดยตนเองเปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา ยังแสวงหาส่ิงมีสังกิเลสเปน 
ธรรมดาอยูนั่นแหละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้คือการแสดงหาท่ีไมประเสริฐ.     
         [๓๑๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การแสวงหาที่ประเสริฐเปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย     
คนบางคนในโลกน้ี โดยตนเองเปนผูมีชาติเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีชาติเปนธรรมดา        
ยอมแสวงหาพระนิพพาน ท่ีไมเกิด หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ โดยตนเองเปนผูมี   
ชราเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีชราเปนธรรมดา ยอมแสวงหาพระนิพพาน ท่ีไมแก    
หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิไดเกษมจากโยคะ โดยตนเองเปนผูพยาธิเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมี    
พยาธิเปนธรรมดา ยอมแสวงหาพระนิพพาน หาพยาธิมิได หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ    
โดยตนเองเปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีมรณะเปนธรรมดา ยอมแสวงหาพระ 
นิพพาน ท่ีไมตาย หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามีได เกษมจากโยคะ โดยตนเองเปนผูมีโศกเปนธรรมดา    
ทราบชัดโทษในส่ิงมีโศกเปนธรรมดา ยอมแสวงหานิพพาน ท่ีหาโศกมิได หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  
เกษมจากโยคะ โดยตนเองเปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดา    
ยอมแสวงหาพระนิพพาน ท่ีไมเศราหมอง หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย       
นี้แล คือการแสวงหาท่ีประเสริฐ.  
         [๓๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมเรากอนตรัสรู ยังไมไดตรัสรู เปนโพธิสัตวอยูทีเดยีว        
โดยตนเองเปนผูมีชาติเปนธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมีชาติเปนธรรมดานัน่แล เปนผูมีชราเปน  
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ธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมีชราเปนธรรมดานั่นแล เปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมี 
พยาธิเปนธรรมดานั่นแล เปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ก็ยงัแสดงหาส่ิงมีมรณะเปนธรรมดานั่นแล     
เปนผูมีโศกเปนธรรมดา ก็ยงัแสวงหาส่ิงมีความโศกเปนธรรมดานั่นแล เปนผูมีสังกิเลสเปน   
ธรรมดา ก็ยังแสวงหาส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดานั้นแล เราจึงคิดดังนีว้า เราเปนผูมีชาติเปนธรรมดา  
ไฉนจึงยังแสวงหาส่ิงมีชาติเปนธรรมดาอยูเลา เปนผูมีชราเปนธรรมดา ไฉนจึงยังแสวงหาส่ิงมีชรา     
เปนธรรมดาอยูเลา เปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา ไฉนจึงยังแสวงหาส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดาอยูเลา        
เปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ไฉนจึงยังแสวงหาส่ิงมีมรณะเปนธรรมดาอยูเลา เปนผูมีโศกเปนธรรมดา      
ไฉนจึงยังแสวงหาส่ิงมีโศกเปนธรรมดาอยูเลา เปนผูมีสังกเิลสเปนธรรมดา ไฉนจึงยังแสวงหา  
ส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดาอยูเลา ไฉนหนอ เราเม่ือเปนผูมีชาติเปนธรรมดา ก็ควรทราบชัด    
โทษในส่ิงมีชาติเปนธรรมดา แลวแสวงหาพระนิพพาน ท่ีไมเกิด หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจาก        
โยคะ เม่ือเปนผูมีชราเปนธรรมดา ก็ควรทราบชัดโทษในส่ิงมีชราเปนธรรมดา แลวแสวงหา        
พระนิพพาน ท่ีไมแก หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เม่ือเปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา ก็ควร     
ทราบชัดโทษในส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดา แลวแสวงหาพระนิพพานท่ีหายพยาธิมิได หาธรรมอ่ืน        
ยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เม่ือเปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ก็ควรทราบชัดโทษในส่ิงมีมรณะเปน  
ธรรมดา แลวแสวงหาพระนพิพาน ท่ีไมตาย หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เม่ือเปน      
ผูมีโศกเปนธรรมดา ก็ควรทราบชัดโทษในส่ิงมีโศกเปนธรรมดา แลวแสวงหาพระนิพพาน ท่ีหา       
โศกไมได หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เม่ือเปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา ก็ควรทราบ        
ชัดโทษในส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดา แลวแสวงหาพระนพิพานท่ีไมเศราหมอง หาธรรมอ่ืนยิ่งกวา  
มิได เกษมจากโยคะ.      
                       สํานักอาฬารดาบส   
         [๓๑๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยตอมา เรากําลังรุนหนุม แข็งแรงมีเกศาดําสนิท    
ยังหนุมแนน ตั้งอยูในปฐมวยั เม่ือพระมารดาและพระบิดาไมทรงปรารถนาจะใหบวช มีพระพักตร  
อาบดวยน้ําพระเนตร ทรงกรรแสงอยู จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวช    
เปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว กเ็สาะหาวากุศลเปนอยางไร ขณะท่ีแสวงหาทางสงบระงับอันประ      
เสริฐซ่ึงหาทางอ่ืนยิ่งกวามิได ไดเขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลว กลาววา ทานกาลามะ 
ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติหมจรรย ในธรรมวินัยนี้ เม่ือเรากลาวอยางนี้ อาฬารดาบสกาลามโคตร  
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จึงกลาวกะเราดังนี้วา เชิญอยูกอน ธรรมท่ีวญิูชนพึงบรรลุอยู เพราะทําใหแจงดวยความรูยิ่งเอง 
ตามแบบอาจารยของตน ตอกาลไมนาน นีก้็เชนเดยีวกัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอมาไมนาน เรา     
เรียนธรรมนั้นไดรวดเร็ว ช่ัวขณะหุบปากเจรจาปราศรัยเทานั้น เรากก็ลาวญาณวาทและเถรวาท     
ได และท้ังเราท้ังผูอ่ืน ก็ทราบชัดวา เรารู เราเห็น เราจึงคิดวา อาฬารดาบส กาลามโคตร  
ยอมบอกธรรม นี้โดยเหตุเพยีงความเช่ืออยางเดียววา เรากระทําใหแจงเขาถึงอยูได เพราะรูยิ่งโดย 
ตนเอง ก็หามิได โดยท่ีแท อาฬารดาบส กาลามโคตร ก็รูเห็นธรรมน้ีอยู ตอนั้น เราจึงเขาไป 
หาอาฬารดาบส กาลามโคตร แลวถามวา ขาแตทานกาลามะ ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึง   
บอกได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ดวยเหตุเพียงเทาใด?        
     เม่ือเราถามเชนนี้ อาฬารดาบส กาลามโคตร จึงบอกอากิญจัญญายตนสมาบัติแกเรา    
เราจึงคิดวามิใชแตอาฬารดาบส กาลามโคตรเทานั้น ท่ีมีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา แมเรา       
ก็มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา เหมือนกัน มิฉะนั้น เราตองเร่ิมบําเพ็ญเพื่อทําใหแจงซ่ึง       
ธรรมท่ีอาฬารดาบส กาลามโคตรบอกวา กระทําใหแจง เขาถึงอยูได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอมาไมนานนัก เราก็กระทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้น เขาถึงอยูได เพราะรูยิ่งโดย   
ตนเอง ตอน้ัน เราจึงเขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตร แลวถามวา ขาแตทานกาลามะ ทานกระทํา   
ใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึง บอกได เพราะรูยิง่โดยตนเอง ดวยเหตุเพยีงเทานี้หรือ?        
     อา. ดูกรผูมีอายุ แมขาพเจากระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึง บอกได เพราะรูยิ่งโดย        
ตนเอง ดวยตนเหตุเพียงเทานี้แหละ.       
     พ. ขาแตทานกาลามะ แมขาพเจากก็ระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึงอยูได เพราะรูยิง่       
โดยตนเอง ดวยเหตุเพียงเทานี้เหมือนกัน. 
     อา. เปนลาภของพวกขาพเจา พวกขาพเจาไดดแีลว ท่ีไดเหน็สพรหมจารีผูเชนทาน      
เพราะขาพเจากระทําใหแจงซ่ึงธรรมใด เขาถึง บอกได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ทานกก็ระทําให  
แจงซ่ึงธรรมนั้น เขาถึงอยูได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมใด เขาถึงอยูได  
ขาพเจากก็ระทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้น เขาถึง บอกได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ขาพเจาทราบธรรมใด       
ทานก็ทราบธรรมนั้น ทานทราบธรรมใด ขาพเจาก็ทราบธรรมนั้น เปนอันวา ขาพเจาเปนเชนใด  
ทานก็เปนเชนนั้น ทานเปนเชนใด ขาพเจาเปนเชนนัน้ มาเถิด บัดนี้ เราทั้งสองจะอยูรวมกัน    
บริหารคณะน้ี ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาฬารดาบส กาลามโคตร ท้ังท่ีเปนอาจารยของเรา ก็ยกยอง    
เราผูเปนศิษยใหสมํ่าเสมอกับตน และบูชาเราอยางโอฬาร ดวยประการฉะนี้ แตเราคิดวา ธรรมน้ี     
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ไมเปนไปเพื่อนิพพิทา วิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ และนิพพาน เพียงเปน   
ไปเพื่อเขาถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติเทานัน้ เราไมพอใจ เบ่ือหนายธรรมนั้น จึงลาจากไป.    
                สํานักอุทกดาบส   
         [๓๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราน้ันเปนผูเสาะหาวากุศลเปนอยางไร ขณะท่ีแสวงหาทาง     
สงบระงับอันประเสริฐ ซ่ึงหาทางอ่ืนยิ่งกวามิได ไดเขาไปหาอุททกดาบส รามบุตร แลวกลาววา        
ทานรามะ ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ เม่ือเรากลาวอยางนี้ อุททกดาบส        
รามบุตร จึงกลาวกะเราดังนีว้า เชิญอยูกอน ธรรมท่ีวิญูชนพึงบรรลุอยู เพราะทําใหแจงดวย       
ความรูยิ่งเอง ตามแบบอาจารยของตน ตอกาลไมนาน นีก้็เชนเดยีวกัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย      
ตอมาไมนาน เราเรียนธรรมนั้นไดโดยรวดเร็ว ช่ัวขณะหุบปาก เจรจาปราศรัยเทานัน้เราก็กลาว  
ญาณวาท และเถรวาทได และท้ังเราท้ังผูอ่ืนก็ทราบชัดวา เรารู เราเห็นเรานั้น จึงคิดวา รามบุตร   
ยอมบอกธรรมนี้ โดยเหตุเพยีงความเช่ืออยางเดียววา เรากระทําใหแจง เขาถึงอยูได เพราะรูยิ่ง   
โดยตนเอง กห็ามิได โดยท่ีแท รามบุตรกรู็เห็นธรรมนี้อยู ตอน้ัน เราจงึเขาไปหาอุททกดาบส        
รามบุตร แลวถามวา ดูกรทานรามะ ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึง บอกได เพราะรูยิ่ง 
โดยตนเอง ดวยเหตุเพียงเทาใด?   
     เม่ือเราถามอยางนี้ อุททกดาบส รามบุตร จึงบอกเนวสัญญานาสัญญายาตนสมาบัติแก  
เรา เราจึงคิดวา มิใชแตเพยีงอุททกดาบส รามบุตรเทาน้ัน ท่ีมีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา      
แมเราก็มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา เหมือนกัน ผิฉะนั้น เราตองเร่ิมบําเพ็ญเพียร      
เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีอุททกดาบส รามบุตรบอกวา กระทําใหแจงเขาถึงอยูได เพราะรูยิ่งโดย     
ตนเอง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอมาไมนานนกั เราก็ไดกระทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้น เขาถึงอยูได  
เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ตอนั้น เราจึงเขาไปหาอุททกดาบส รามบุตร แลวถามวา ดูกรทานรามะ    
ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึง บอกได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ดวยเหตุเพยีงเทานีห้รือ?       
     อุ. ดูกรผูมีอายุ แมขาพเจาก็กระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึง บอกไดเพราะรูยิ่งโดย       
ตนเอง โดยเหตุเพียงเทานี้แหละ.  
     พ. ดูกรทานรามะ แมขาพเจากก็ระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ เขาถึงอยูไดเพราะรูยิ่งดวยตน      
เอง ดวยเหตุเทานี้เหมือนกัน.   
     อุ. เปนลาภของพวกขาพเจา พวกขาพเจาไดดีแลว ท่ีไดเห็นพรหมจารีผูเชนทาน เพราะ 
ทานรามะกระทําใหแจงซ่ึงธรรมใด เขาถึง บอกได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ทานก็กระทําใหแจง    
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ซ่ึงธรรมนั้น เขาถึง บอกได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมใด เขาถึงอยูได      
เพราะรูยิ่งโดยตนเอง ทานรามะก็กระทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้น เขาถึงบอกได เพราะรูยิ่งโดยตนเอง      
ทานรามะไดทราบธรรมใด ทานก็ทราบธรรมนั้น ทานทราบธรรมใด ทานรามะก็ไดทราบธรรมนั้น       
เปนอันวา ทานรามะเปนเชนใด ทานก็ไดเปนเชนนัน้ ทานเปนเชนใด ทานรามะก็ไดเปนเชนนัน้    
มาเถิด บัดนี้ เราท้ังสองจะอยูรวมกัน บริหารคณะน้ี ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุททกดาบส รามบุตร  
ท้ังท่ีเปนสพรหมจารีของเรา ก็ยกยองไวในฐานะอาจารย และบูชาเราอยางโอฬารดวยประการฉะน้ี.        
แตเราคิดวา ธรรมนี้ไมเปนไปเพื่อนิพพิทา วิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ และ       
นิพพาน เพียงเปนไปเพื่อเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเทานั้น. เราไมพอใจ เบ่ือหนาย  
ธรรมนั้น จึงลาจากไป.    
                 ตรัสรูสัจธรรม 
         [๓๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราน้ันเปนผูชอบเสาะหาวากุศลเปนอยางไร ขณะท่ีแสวงหา     
ทางสงบระงับอันประเสริฐ ซ่ึงหาทางอ่ืนยิง่กวามิได เม่ือเท่ียวจาริกไปในมคธชนบทโดยลําดับ   
ไดไปถึงตําบลอุรุเวลาเสนานคิม ไดเหน็ภูมิภาคท่ีนาร่ืนรมย มีราวปาเปนท่ีเพลินใจ มีแมน้ําไหล    
ไมขาดสาย มีทาน้ําสะอาดด ีนาร่ืนรมย มีโคจรคามต้ังอยูโดยรอบ. เราจงึคิดวา ภูมิภาคเปนท่ีนา   
ร่ืนรมยหนอ มีราวปาเปนท่ีเพลินใจ มีแมน้าํไหลไมขาดสาย มีทาน้ําสะอาดดีนาร่ืนรมย มีโคจรคาม    
ตั้งอยูโดยรอบ เปนท่ีสมควรเร่ิมบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูตองการจะบําเพ็ญเพยีร. เราจงึนั่ง ณ ท่ี  
นั้นดวยคิดวา ท่ีนี้เหมาะแกการบําเพ็ญเพียร.    
         [๓๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราโดยตนเอง เปนผูมีชาติเปนธรรมดาทราบชัดโทษในส่ิง        
มีชาติเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนพิพาน ท่ีไมเกดิหาธรรมอ่ืนยิง่กวามิได เกษมจากโยคะ   
เปนผูมีชราเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีชราเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน ท่ีไมแก 
หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีพยาธิ    
เปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพานที่หาพยาธิมิได หาธรรมอ่ืนยิง่กวามิไดเกษมจากโยคะ     
เปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีมรณะเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน 
ท่ีไมตาย หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เปนผูมีโศกเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมี 
โศกเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพานท่ีหาโศกมิได หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจาก    
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โยคะ เปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดา แสวงหาจนได       
บรรลุนิพพาน ท่ีไมเศราหมอง หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ และญาณทัสสนะไดเกิด     
แกเราวา วิมุตขิองเราไมกําเริบ ชาตินี้มีในท่ีสุด ไมมีภพใหมตอไป.     
         [๓๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไดมีความดําริดังนีว้า ธรรมท่ีเราไดบรรลุนี้แล ลึก เห็น 
ไดโดยยาก รูตามไดโดยยาก เปนธรรมสงบ ประณีต อันความตรึกหยั่งไมถึง ละเอียด รูได      
แตบัณฑติ สวนประชาชนน้ี เปนผูยินดี เพลิดเพลินใจในอาลัย เปนผูเหน็ปฏิจจสมุปบาทท่ีเปน        
ปจจัยแหงธรรมเหลานี้ไดโดยยาก และเห็นไดโดยยากซ่ึงธรรมท่ีสงบสังขารท้ังปวง สลัดอุปธิ   
ท้ังปวง เปนท่ีส้ินตัณหาเปนท่ีสํารอก เปนท่ีดับ เปนท่ีออกจากตัณหา กถ็าเราพึงแสดงธรรม  
และคนอ่ืนไมรูตามธรรมของเรา ก็จะเปนความลําบาก เหน็ดเหน่ือยแกเราเปลา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย       
ท้ังคาถาท่ีเปนอัศจรรยยิ่งนกั ไมเคยไดสดบัมาแตกอน กไ็ดแจมแจงแกเราดังนี ้
     ธรรมนี้เราบรรลุไดโดยยาก บัดนี้ ไมควรประกาศ ธรรมนี้ไมเปนธรรมท่ีชน       
     ผูมีราคะโทสะหนาแนนตรัสรูไดโดยงาย ชนผูมีราคะกลา ถูกกองความมืดหุมหอ 
     ไว ยอมไมเห็นธรรมท่ียังสัตวใหถึงท่ีทวนกระแสโลก ละเอียด ลึก เห็นได     
     โดยยากเปนอณู.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเราคิดเห็นเชนนี้ ก็มีจิตนอมไปเพื่อความเปนผูขวนขวายนอย  
ไมนอมไปเพือ่แสดงธรรม. 
         [๓๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้น สหัมบดีพรหม ทราบความดําริของเรา จึงไดมี  
ความปริวิตกวา โอ โลกจะฉิบหาย แหลกลาญเสียแลวหนอ เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมา      
สัมพุทธเจา มีพระทัยนอมไปเพ่ือความเปนผูขวนขวายนอย ไมนอมไปเพ่ือทรงแสดงธรรม        
สหัมบดีพรหมจึงอันตรธานจากพรหมโลก มาปรากฏตัวตรงหนาเรา คลายกับบุรุษผูมีกําลัง   
เหยยีดแขนท่ีงอออก หรืองอแขนท่ีเหยียดเขา ฉะนั้น แลวจึงเฉวียงผาอุตราสงค ประคองอัญชลี  
มาทางเรา กราบทูลดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรม ขอพระ    
สุคตจงทรงแสดงธรรม สัตวผูมีกิเลสดุจธุลีท่ีดวงตานอยเปนปรกติมีอยู เพราะไมไดสดับธรรม        
สัตวเหลานั้นจงึเส่ือม ผูท่ีรูธรรมจักมีอยู คร้ันสหัมมดีพรหมกลาวดังนีแ้ลวจึงกลาวคาถาประพันธ      
ตอไปดังนีว้า   
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     แตกอน ในแคลวมคธ ไดปรากฏมีธรรมท่ีไมบริสุทธ์ิ ซ่ึงชนพวกที่มีความ        
     เศราหมองคิดไว ขอพระองคจงทรงเปดประตูอมฤตธรรม ขอสัตวท้ังหลาย    
     จงไดสดับธรรมท่ีพระองคผูทรงหมดมลทินไดตรัสรู ชนผูอยูบนยอดเขาศิลา      
     พึงเห็นประชุมชนไดโดยรอบ ฉันใด ขาแตพระองคผูมีพระปรีชา มีพระเนตร        
     คือปญญาโดยรอบ ขอพระองคผูหมดโศก จงเสด็จข้ึนปราสาทคือพระปญญาท่ี  
     สําเร็จดวยธรรม ซ่ึงเปรียบดวยยอดเขาศิลาแลว จึงทรงตรวจดูประชุมชนผูระทม    
     ดวยความโศก ถูกชาติชราครอบงํา ฉันนั้น ขาแตพระองคผูทรงความเพียร  
     ทรงชนะสงคราม ผูนําหมูสัตว ผูหากิเลสมิได ขอพระองคจงเสด็จเท่ียวไป       
     โปรดสัตวโลก ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรม ผูรูตามจักมีอยู.     
                  สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม    
         [๓๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะทราบการอาราธนาของสหัมบดีพรหม และเพราะอาศัย    
ความกรุณาในสัตวท้ังหลาย เราจึงไดตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ กไ็ดเหน็เหลาสัตวผูมีกิเลสดุจธุลี   
ในดวงตานอยก็มี ผูมีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากก็มี ผูมีอินทรียกลาก็มี ผูมีอินทรียออนก็มี ผูมี       
อาการดีก็มี ผูมีอาการชั่วก็มี ผูพอจะพึงสอนใหรูไดงายกมี็ ผูจะพงึสอนใหรูไดยากก็มี บางพวก        
มีปกติเหน็โทษและภัยในปรโลก มีอธิบายเปนคําเปรียบวา ในกออุบล ในกอปทุม หรือในกอ   
บุณฑริก ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกเกิดในนํ้า เจริญในน้ํา อยูกับน้ํายงัจม   
อยูภายในน้ํา อันน้ําหลอเล้ียงไว บางดอกเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา อยูกับน้ํา ตั้งอยูเสมอกับน้ํา       
บางดอกเกดิในนํ้า เจริญในน้ํา โผลพนน้ําข้ึนมาแลวตั้งอยู น้ํากําซาบเขาไปไมได ฉันใด เราขณะ       
ท่ีตรวจดูโลกดวยพุทธจกัษุ กไ็ดเหน็เหลาสัตว ฉันนัน้ คือ บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย       
บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตามาก บางพวกมีอินทรียกลา บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมี       
อาการดี บางพวกมีอาการช่ัว บางพวกพอจะสอนใหรูไดงาย บางพวกสอนใหรูไดยาก บางพวก       
มีปรกติเห็นโทษและภัยในปรโลก. เราจึงไดกลาวคาถาตอบสหัมบดพีรหมวา        
     เราไดเปดประตูอมฤตธรรมรับชนผูชอบสดับ ซ่ึงยื่นศรัทธาภาชนะออกรับ   
     ดูกรพรหมเรานึกถึงความลําบาก จึงไมไดแสดงธรรมท่ีประณีตซ่ึงเราชํานาญดี        
     ในหมูมนุษย.      
     เม่ือสหัมบดีพรหมทราบวา พระผูมีพระภาคทรงประทานโอกาส เพื่อแสดงธรรมแลว     
จึงอภิวาทเรา กระทําประทักษิณ อันตรธานไปในท่ีนั้น.      
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                     ทรงรําพึงถึงปฐมเทศนา        
         [๓๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจึงคิดดังนี้วา เราจะพึงแสดงธรรมเปนคร้ังแรกแกใคร      
หนอ ใครจกัทราบชัดธรรมนี้ไดโดยเร็ว. เราจึงคิดดังนีว้า อาฬารดาบส กาลามโคตรนี้แล เปน    
บัณฑิต ฉลาด มีปญญา มีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยมานาน ถาไฉน เราพึงแสดงธรรมเปน    
คร้ังแรกแกเธอ เธอจักทราบชัดธรรมนี้ไดโดยเร็ว. คร้ังนัน้ เทวดาตนหน่ึงเขามาหาเราแลวทูล 
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ อาฬารดาบส กาลามโคตร ตายไปแลวได ๗ วัน. อนึ่ง เราก็     
เกิดญาณทัสสนะวา อาฬารดาบส กาลามโคตร ตายไปแลวได ๗ วัน. เราจึงคิดดังนีว้า     
อาฬารดาบส กาลามโคตร เปนผูเส่ือมจากคุณอันยิ่งใหญเสียแลวหนอ เพราะถาเธอพึงได 
สดับธรรมนี้ไซร ก็จะพึงทราบชัดไดโดยเร็ว. เราจึงคิดดงันี้วา เราจะพึงแสดงธรรมเปนคร้ังแรก       
แกใครหนอ ใครจักทราบชัดธรรมนี้ไดโดยเร็ว. เราจึงคิดดังนี้วา อุททกดาบส รามบุตรน้ีแลเปน 
บัณฑิต ฉลาด มีปญญา มีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยมานาน ถาไฉน เราพึงแสดงธรรมเปน    
คร้ังแรกแกเธอ เธอจักทราบชัดธรรมนี้ไดโดยเร็ว. คร้ังนัน้ เทวดาตนหน่ึงเขามาหาเราแลวทูลวา      
ขาแตพระองคผูเจริญอุททกดาบส รามบุตร ไดตายไปเสียแลวเม่ือเยน็วานนี้. อนึ่ง เราก็เกิด 
ญาณทัสสนะวา อุททกดาบส รามบุตร ไดตายไปเสียแลวเม่ือเยน็วานนี้. เราจึงคิดดังนี้วา      
อุททกดาบส รามบุตร เปนผูเส่ือมจากคุณอันยิ่งใหญเสียแลวหนอ เพราะถาเธอพึงไดสดับธรรม   
นี้ไซร ก็พึงทราบชัดไดโดยเร็ว. เราจึงคิดดงันี้วา เราจะพึงแสดงธรรมเปนคร้ังแรกแกใครหนอ        
ใครจักทราบชัดธรรมนี้โดยเร็ว. เราจึงคิดดงันี้วา ภิกษุปญจวัคคียไดอุปฏฐากเรา ผูกําลังบําเพ็ญ   
เพียรอยู เปนผูมีอุปการะแกเรามากนัก ถาไฉน เราพึงแสดงธรรมเปนคร้ังแรกแกพวกเธอ. เรา  
จึงคิดดังนีว้า บัดนี้ ภกิษุปญจวัคคียอยูท่ีไหนหนอ. เรากรู็ไดวา ภิกษุปญจวัคคียอยูในปาอิสิป    
ตนมฤคทายวนั เขตพระนครพาราณสี ดวยทิพยจักษุท่ีบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย. คร้ันเราอยู        
ท่ีตําบลอุรุเวลาพอสมควรแลว จึงไดออกจาริกไปเมืองพาราณสี.        
         [๓๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาชีวกชื่ออุปกะไดเหน็เราผูกําลังเดินทางไกลท่ีระหวางแมน้ํา        
คยาและตนมหาโพธิ จึงถามเราวา ดูกรอาวุโส อินทรียของทานผองใสนัก ฉววีรรณของทาน        
บริสุทธ์ิ ผุดผอง ทานไดบรรพชาเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของ        
ใคร. เม่ืออุปกะอาชีวกถามอยางนี้ เราจึงไดกลาวคาถาตอบวา       
     เราเปนผูครอบงําธรรมท้ังปวง รูแจงธรรมท้ังปวง อันตัณหาใหติดไมไดใน       
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     ธรรมท้ังปวง ละเวนธรรมท้ังปวง พน (นอมใจ) ไปในธรรมเปนท่ีส้ินตัณหา        
     เพราะรูยิ่งดวยตนเองเราจะพึงแสดงใครเลาวา เปนอาจารย อาจารยของเราไมมี 
     ผูท่ีดีเหมือนเราไมมี ผูท่ีเทียมเสมอเราไมมี ในโลกท้ังเทวโลก เพราะเราเปน        
     พระอรหันต เปนศาสดาผูยอดเยี่ยม เปนสัมมาสัมพุทธองคเอก เปนผูเย็น       
     ดับกิเลสไดแลว เราจะไปบุรีของชาวกาสีเพื่อแสดงธรรมจักร โดยหมายจะ   
     บันลือกลองอมฤตธรรม ในโลกท่ีมืดมน.  
     อุปกะอาชวีกถามเราวา เหตุใด ทานจึงปฏิญาณวา เปนอรหันตอนนัตะชินะ? เราจงึ 
กลาวคาถาตอบวา 
     ผูท่ีถึงอาสวักขัยเชนเรา ยอมเปนผูมีนามวา ชินะเพราะบาปธรรมท้ังหลายเราได       
     ชนะแลว ฉะนั้น เราจึงมีนามวา ชินะ.        
     เม่ือเรากลาวตอบอยางนี้ อุปกะอาชีวกนั้นไดกลาววา พึงเปนเชนนัน้หรือ ทาน ส่ัน  
ศีรษะ แลวหลีกทางไป.    
                      ทรงโปรดเบญจวัคคีย        
         [๓๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจึงออกเดินทางตอไปโดยลําดับ จนถึงพวกภิกษุปญจวัคคีย     
ท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตเมืองพาราณสี. พวกภิกษุปญจวัคคียไดเห็นเราเดินทางมาแตไกล    
จึงไดนดัหมายกันวา ทานพระสมณโคดม พระองคนี้ ท่ีเปนผูมักมาก คลายความเพียร เวียน      
มาเพื่อความเปนผูมักมาก กําลังเสด็จมา พวกเราไมตองไหว ไมตองลุกข้ึนยืนรับ ไมตองรับ 
บาตรจีวร แตวาตองปูอาสนะไว ถาทรงปรารถนา ก็จักประทับนั่ง. เม่ือเราเขาไปใกล พวก     
ภิกษุปญจวัคคีย ก็ไมสามารถดํารงอยูในขอนัดหมายกัน คือ บางรูปลุกข้ึนรับบาตรจีวร บางรูป 
ปูอาสนะ บางรูปต้ังน้ําลางเทา แตพูดกับเราโดยระบุนาม และใชคําพดูวา "อาวุโส" เราจึง     
บอกภิกษุปญจวัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธออยาไดพูดกับตถาคตโดยระบุนาม และใชคํา    
พูดวา "อาวุโส" ตถาคตไดเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธ พวกเธอจงเง่ียโสตลงสดับ เราจะสอน  
อมฤตธรรมท่ีเราไดบรรลุ เราจะแสดงธรรม เม่ือพวกเธอปฏิบัติตามท่ีเราสอน ไมนานนัก ก็จกั     
กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อันเปนคุณยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรผูออกบรรพชาโดยชอบ มุง   
หมาย ในปจจบัุนเขาถึงอยู เพราะรูยิ่งดวยตนเอง. เม่ือเรากลาวอยางนีแ้ลว พวกภิกษปุญจวัคคีย 
ไดกลาวกับเราวา ดูกรอาวุโส โคดม แมเพราะการประพฤติอยางนั้น เพราะการปฏิบัติอยางนั้น   
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เพราะการบําเพ็ญทุกกรกิริยาอยางนั้น ทานก็ไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรม ท่ีเปนอริยญาณทัสสนะ        
ช้ันพิเศษอยางเพียงพอ ก็บัดนี้ ไฉนเลา ทานผูเปนคนมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือ   
ความเปนคนมักมาก จกับรรลุอุตตริมนุสสธรรม ท่ีเปนอริยญาณทัสสนะช้ันพิเศษอยางเพียงพอ      
ได เม่ือพวกภกิษุปญจวัคคียกลาวอยางนี้แลว เราจึงไดกลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตมิได    
เปนคนมักมาก มิไดคลายความเพียร เวยีนมาเพ่ือความเปนคนมักมาก ตถาคตไดเปนอรหันต 
สัมมาสัมพุทธ พวกเธอจงเง่ียโสตลงสดับ เราจะสอนอมฤตธรรมท่ีเราไดบรรลุแลว เราจะ    
แสดงธรรม เม่ือพวกเธอปฏิบัติตามท่ีเราสอน ไมนานนกั ก็จกักระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย  
อันเปนคุณยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรผูออกบรรพชาโดยชอบ มุงหมาย ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะ  
รูยิ่งดวยตนเอง. พวกภิกษุปญจวัคคียไดกลาวคัดคานกะเราเปนคร้ังท่ีสอง เปนคร้ังท่ีสาม เม่ือ  
พวกภิกษุปญจวัคคียกลาวคัดคานอยูอยางนี ้เราจึงไดกลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย     
จําไดหรือไมวา คําอยางนี้ เราไดเคยพูดมาแลวแตกอน. พวกภิกษุปญจวัคคียกลาววา ขาแต        
พระองคผูเจริญ คําอยางนี้พระองคมิไดเคยตรัสเลย. เราจึงกลาววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคต        
มิไดเปนคนมักมาก มิไดคลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเปนคนมักมาก ตถาคตไดเปนอรหันต   
สัมมาสัมพุทธ พวกเธอจงเง่ียโสตลงสดับ เราจะสอนอมฤตธรรมท่ีเราไดบรรลุแลว เราจะแสดง       
ธรรม เม่ือพวกเธอปฏิบัติตามท่ีเราสอน ไมนานนัก ก็จกักระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อัน  
เปนคุณยอดเยีย่มท่ีกุลบุตรผูออกบรรพชาโดยชอบ มุงหมายในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะรูยิ่ง        
ดวยตนเอง. เราจึงไดสามารถใหพวกภกิษปุญจวัคคียยอมเขาใจตาม. เรากลาวสอนภกิษุสองรูป    
ภิกษุสามรูปกเ็ท่ียวไปบิณฑบาต เราท้ังหกคนฉันบิณฑบาตท่ีภิกษุสามรูปนํามา. เรากลาวสอน       
ภิกษุสามรูป ภกิษุสองรูปก็เท่ียวไปบิณฑบาต เราท้ังหกคนฉันบิณฑบาตที่ภิกษุสองรูปนํามา คร้ัง  
นั้น พวกภิกษปุญจวัคคียอันเราโอวาทอนศุาสนอยูอยางนี้ โดยตนเองเปนผูมีชาติเปนธรรมดา 
ทราบชัดโทษในส่ิงมีชาติเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน ท่ีไมเกิด หาธรรมอ่ืนยิ่งกวา   
มิได เกษมจากโยคะ เปนผูมีชราเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงท่ีมีชราเปนธรรมดา แสวง        
หาจนไดบรรลุนิพพาน ท่ีไมแก หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เปนผูมีพยาธิเปน     
ธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน ท่ีหาพยาธิมิได 
หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีมรณะ      
เปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพานที่ไมตาย หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เปน    
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ผูมีโศกเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีโศกเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน ท่ีหา 
โศกมิได หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได เกษมจากโยคะ เปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา ทราบชัดโทษใน   
ส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน ท่ีไมเศราหมอง หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได 
เกษมจากโยคะ และพวกภกิษุปญจวัคคียเหลานั้น ไดเกดิญาณทัสสนะข้ึนมาวา วิมุติของพวก      
เราไมกําเริบ ชาตินี้มีในท่ีสุด ไมมีภพใหมตอไป.        
         [๓๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กามคุณเหลานี้มี ๕. กามคุณ ๕ เปนไฉน? คือ รูปท่ีพึง        
ทราบชัดไดดวยจักษุ ซ่ึงเปนท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารักประกอบดวยกาม เปนท่ี  
ตั้งแหงความกาํหนัด เสียงท่ีพึงทราบชัดไดดวยโสต ... กล่ินท่ีพึงทราบชัดไดดวยฆานะ ... รสท่ีพงึ  
ทราบชัดไดดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะท่ีพึงทราบชัดไดดวยกาย ซ่ึงเปนท่ีนาปรารถนา นาใคร นา       
ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ดูกรภิกษท้ัุงหลาย กามคุณ ๕ 
เหลานี้แล. สมณพราหมณพวกใดพวกหนึง่ใฝฝน ลุมหลง ติดพัน ไมเหน็โทษ ไมมีปญญาท่ี       
จะคิดนําตนออก ยอมบริโภคกามคุณ ๕ เหลานี้  สมณพราหมณพวกนัน้ บัณฑิตพึงทราบวา    
เปนผูถึงความเส่ือมความพินาศ ถูกมารผูใจบาปกระทําไดตามตองการ. 
                    อุปมาสมณพราหมณกับฝูงเนือ้  
         [๓๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหมือนอยางวา เนื้อปาท่ีติดบวงนอนทับกองบวง พึงทราบ     
วา เปนสัตวท่ีถึงความเส่ือมความพินาศ ถูกพรานกระทําไดตามตองการ เม่ือพรานเดนิเขามา    
ก็หนีไปไมได ตามปรารถนา ฉันใด สมณพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ใฝฝน ลุมหลง ติดพัน    
ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาท่ีจะคิดนําตนออก ยอมบริโภคกามคุณ ๕ เหลานี้ สมณพราหมณพวกนัน้.     
บัณฑิตพึงทราบวา เปนผูถึงความเส่ือมความพินาศ ถูกมารผูใจบาปกระทําไดตามตองการ ฉันนั้น 
สมณพราหมณพวกใดพวกหน่ึงไมใฝฝน ไมลุมหลง ไมติดพัน เห็นโทษ มีปญญาท่ีจะคิดนําตน       
ออก ยอมบริโภคกามคุณ ๕ เหลานี้ สมณพราหมณพวกนัน้ บัณฑิตพึงทราบวา เปนผูไมถึงความ    
เส่ือมความพินาศไมถูกมารผูใจบาปกระทําไดตามตองการ. เหมือนอยางวา เนื้อปาท่ีไมติดบวง นอน    
ทับกองบวง พงึทราบวา เปนสัตวไมถึงความเส่ือมความพินาศ ไมถูกพรานกระทําไดตามตองการ   
เม่ือพรานเดินเขามา ก็หนีไปตามปรารถนา ฉันใด สมณพราหมณพวกใดพวกหนึ่งไมใฝฝน    
ไมลุมหลง ไมติดพัน เห็นโทษ มีปญญาท่ีจะคิดนําตนออก ยอมบริโภคกามคุณ ๕ เหลานี้  
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สมณพราหมณพวกนัน้ บัณฑิตพึงทราบวา เปนผูไมถึงความเส่ือมความพินาศ ไมถูกมารผูใจบาป   
กระทําไดตามตองการฉันนัน้.      
     อนึ่ง เหมือนอยางวา เนื้อปา เม่ือเท่ียวไปตามปาใหญ ยอมวางใจ เดนิ ยืน นั่ง นอน  
เพราะไมไดประสบพรานปา ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้น สงัดจากกาม จากอกุศลธรรม ยอมบรรลุ  
ปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ภิกษนุี้เรียกวา ไดทํามารใหตาบอด คือ        
ทําลายจักษุของมารไมใหเหน็รองรอย ถึงความไมเหน็ของมารผูมีบาปธรรม.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภกิษุบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน  
เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวติกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิอยู        
ภิกษนุี้เรียกวา ไดกระทํามารใหตาบอด คือทําลายจักษุของมารไมใหเหน็รองรอย ถึงความไมเหน็        
ของมารผูมีบาปธรรม.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง ภกิษุเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวย   
นามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมี        
อุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ภกิษุนี้เรียกวา ไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลายจักษุของมารไมใหเห็น       
รองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข      
ละทุกข และดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ภิกษุนี้เรียกวา       
ไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลายจักษุของมารไมใหเห็นรองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม.        
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภกิษุไดบรรลุอากาสานัญจายตนฌานซ่ึงมีบริกรรมวา        
อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะกาวลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญาไมมนสิการนานัตตสัญญาโดยประการ     
ท้ังปวงอยู ภิกษุนี้เรียกวา ไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลายจักษุของมารไมใหเห็นรองรอย ถึง 
ความไมเหน็ของมารผูมีบาปธรรม.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภกิษุลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียโดยประการ       
ท้ังปวง ไดบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ซ่ึงมีบริกรรมวา วิญญาณหาท่ีสุดมิไดอยู ภิกษุนี้เรียกวา      
ไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลายจักษุของมารไมใหเห็นรองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม.        
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภกิษุลวงวิญญาณญัจายตนฌานเสียโดยประการ        
ท้ังปวง ไดบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ซ่ึงมีบริกรรมวา อะไรหนอยหนึ่งไมมีอยู ภิกษุนี้เรียกวา      
ไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลายจักษุของมารไมใหเห็นรองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม.     
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภกิษุลวงอากิญจญัญายตนฌานเสียโดยประการ        
ท้ังปวง ไดบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู ภิกษนุี้เรียกวาไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลาย    
จักษุของมารไมใหเห็นรองรอย ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภกิษุลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเสียโดย 
ประการท้ังปวง ไดบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู ก็แลเพราะเหน็ดวยปญญา เธอยอมมีอาสวะส้ิน    
ไป ภิกษุนี้เรียกวา ไดทํามารใหตาบอด คือ ทําลายจักษุของมารไมใหเหน็รองรอย ถึงความ      
ไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม เปนผูขามพนตัณหาอันของอยูในอารมณตางๆ ในโลกเสียได ยอม 
วางใจ เดิน ยืน นั่ง นอน เพราะไมไดประสบมารผูมีบาปธรรม.        
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้จบลงแลว ภกิษุเหลานั้น ช่ืนชมยินดี พระภาษิต    
ของพระผูมีพระภาค แลวแล.       
                      จบ ปาสราสิสูตร ท่ี ๖      
                       ____________________________  
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                      ๗. จูฬหัตถิปโทปมสูตร      
                      อุปมาดวยรอยเทาชาง      
         [๓๒๙] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี       
เขตพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ชาณุโสณีพราหมณออกจากพระนครสาวัตถีดวย 
รถใหญเทียมดวยลา มีเคร่ืองประดับขาวทุกอยาง ในเวลาเท่ียงวนั ชาณโุสณีพราหมณ ไดเหน็    
ปโลติกปริพาชกเดินมาแตไกล คร้ันเห็นแลว ไดกลาวกะปโลติกปริพาชกดังนีว้า เออแนะ ทาน 
วัจฉายนะผูเจริญมาจากไหนแตเท่ียงวนัเทียว? ปโลติกปริพาชกตอบวา ทานผูเจริญ ขาพเจามา 
ในท่ีนี้จากสํานักของพระสมณโคดมน่ันแล ชาณุโสณีพราหมณถามวา ทานผูเจริญ บัณฑิตยอม       
สําคัญความเฉียบแหลมแหงปญญา ของพระสมณโคดมเปนอยางไร? ปโลติกปริพาชกตอบวา      
ทานผูเจริญ กไ็ฉนขาพเจาจกัรูความเฉียบแหลมแหงปญญาของพระสมณโคดมได แมผูท่ีจะพึงรู        
ความเฉียบแหลมแหงปญญาของพระสมณโคดมไดตองเปนเชนพระสมณโคดมแนแททีเดียว ชาณุ  
โสณีพราหมณกลาววา ทานวจัฉายนะผูเจริญ สรรเสริญพระสมณโคดมดวยการสรรเสริญอยางยิ่ง     
ปโลติกปริพาชกกลาววา ทานผูเจริญขาพเจาจักไมสรรเสริญพระสมณโคดมอยางไรเลา เพราะพระ        
สมณโคดมผูเจริญนั้น ใครๆ ก็สรรเสริญเยินยอแลวท้ังนัน้เทียว ทานเปนผูประเสริฐกวาเทวดา        
และมนุษยท้ังหลาย ชาณุโสณีพราหมณถามวา ทานวัจฉายนะผูเจริญเห็นอํานาจประโยชนอะไร       
เลา จึงเปนผูเล่ือมใสยิ่งในพระสมณโคดมถึงเพียงนี?้     
                  ปโลติกปริพาชกเห็นรองรอยท้ัง ๔       
         [๓๓๐] ปโลติกปริพาชกตอบวา ทานผูเจริญ ก็ไฉนขาพเจาจึงเปนผูเล่ือมใสยิ่งใน      
พระสมณโคดมถึงอยางนี้ ทานผูเจริญ เปรียบเหมือน หมอชางผูฉลาด พึงเขาไปในปาเปนท่ีอยู        
แหงชาง พึงเหน็รอยเทาชางอันใหญ ท้ังยาวโดยสวนยาว ท้ังกวางโดยสวนกวาง ในปาชาง    
เขาพึงสันนิษฐานไดวา ทานผูเจริญ ชางนี้ ใหญจริงหนอ ดังนี้ แมฉันใด ขาพเจาก็ฉันเหมือน      
กันแล เม่ือใดไดเห็นรองรอยทั้ง ๔ ในพระสมณโคดมแลว เม่ือนั้น ขาพเจาก็สันนษิฐานไดวา   
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พระผูมีพระภาคเปนพระอรหันตสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆ       
สาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี้ รองรอย ๔ เปนไฉน?     
     ทานผูเจริญ ขาพเจาเหน็ขัตติยบัณฑิตบางพวกในโลกนี้ ผูละเอียดลออ ผูมีวาทะของ     
ผูอ่ืนอันตนทําไดแลว ผูมีอาการปานประหนึ่งยิงขนทรายได ขัตติยบัณฑิตเหลานั้นประหน่ึงวา        
เท่ียวทําลายทิฏฐิท้ังหลาย (ของผูอ่ืน) ดวยปญญา (ของตน) ขัตติยบัณฑิตเหลานั้นไดฟงวา  
ทานผูเจริญ ไดยินวา พระสมณโคดมจักเสด็จเท่ียวไปสูบาน หรือนิคมช่ือโนน ขัตติยบัณฑิต  
เหลานั้น พากนัคิดผูกปญหา ดวยต้ังใจวา พวกเราจักเขาไปหาพระสมณโคดมแลวถามปญหานี้     
หากวา พระสมณโคดมน้ันอันพวกเราถามแลวอยางนี้ จกัพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราจักยกวาทะ    
อยางนี้แกพระองค แมหากวา พระสมณโคดมน้ันอันพวกเราถามแลวอยางนี้ จักพยากรณอยางนี้  
ไซร พวกเราจกัยกวาทะแมอยางนี้แกพระองค ดังนี้ ขัตติยบัณฑิตเหลานัน้ไดฟงวา ทานผูเจริญ    
ไดยินวา พระสมณโคดมไดเสด็จเท่ียวไปถึงบาน หรือนคิมช่ือโนนแลว ขัตติยบัณฑติเหลานั้น  
ก็พากันเขาไปเฝา ณ ท่ีซ่ึงพระสมณโคดมประทับอยู พระสมณโคดมก็ทรงช้ีแจงใหเหน็แจง ให    
สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา ขัตติยบัณฑิตเหลานั้น ผูอันพระสมณโคดมทรงช้ีแจง       
ทรงชักชวน ทรงใหอาจหาญ ทรงใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ก็ไมถามปญหากะพระสมณโคดม 
เลย แลวจักยกวาทะแกพระสมณโคดมท่ีไหนได ยอมสมควรเปนสาวกของพระสมณโคดมน่ัน     
แหละโดยแท ทานผูเจริญ เม่ือใด ขาพเจาไดเห็นรองรอยที่หนึ่งนีใ้นพระสมณโคดมแลว เม่ือนั้น    
ขาพเจาก็สันนษิฐานไดวา พระผูมีพระภาคเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมี        
พระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี้.       
     ทานผูเจริญ ยังอีกขอหนึ่ง ขาพเจาเหน็พราหมณบัณฑติบางพวกในโลกน้ีผูละเอียดลออ   
ผูมีวาทะของผูอ่ืนอันตนทําไดแลว ผูมีอาการปานประหนึ่งยิงขนทรายได พราหมณบัณฑิตเหลานัน้      
ประหนึ่งวาจะเท่ียวทําลายทิฏฐิท้ังหลาย (ของผูอ่ืน) ดวยปญญา (ของตน) พราหมณบัณฑิต      
เหลานั้น ไดฟงวา ทานผูเจริญ ไดยินวาพระสมณโคดมจกัเสด็จเท่ียวไปสูบาน หรือนิคมช่ือโนน    
พราหมณบัณฑิตเหลานั้นพากันคิดผูกปญหา ดวยต้ังใจวา พวกเราจักเขาไปหาพระสมณโคดมแลว    
ถามปญหานี้ หากวา พระสมณโคดมน้ันอันพวกเราถามแลวอยางนี้ จกัพยากรณอยางนี้ไซร พวก    
เราจักยกวาทะอยางนี้แกพระองค แมหากวา พระสมณโคดมน้ันอันพวกเราถามแลวอยางนี้ 
จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราจักยกวาทะแมอยางนี้แกพระองค ดังนี้ พราหมณบัณฑิตเหลานั้นได     
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ฟงวา ทานผูเจริญ ไดยินวา พระสมณโคดมไดเสด็จเท่ียวไปถึงบาน หรือนิคมช่ือโนนแลว    
พราหมณบัณฑิตเหลานั้น กพ็ากันเขาไปเฝา ณ ท่ีซ่ึงพระสมณโคดมประทับอยู พระสมณโคดม       
ก็ทรงช้ีแจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา พราหมณบัณฑิตเหลานั้น     
ผูอันสมณโคดมทรงช้ีแจง ทรงชักชวน ทรงใหอาจหาญ ทรงใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลว    
ก็ไมถามปญหากะพระสมณโคดมเลย แลวจักยกวาทะแกพระสมณโคดมท่ีไหนได ยอมสมควร      
เปนสาวกของพระสมณโคดมน่ันแหละโดยแท. ทานผูเจริญ เม่ือใด ขาพเจาไดเห็นรองรอย        
ท่ีสองนี้ในพระสมณโคดมแลว เม่ือนั้น ขาพเจาก็สันนิษฐานไดวา พระผูมีพระภาคเปนพระ     
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค     
เปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี้.    
     ทานผูเจริญ ยังอีกขอหนึ่ง ขาพเจาไดเห็นคฤหบดีบัณฑติบางพวกในโลกน้ี ผูละเอียดลออ        
มีวาทะของผูอ่ืนอันตนทําไดแลว ผูมีอาการปานประหนึ่ง ยิงขนทรายได คฤหบดีบัณฑติเหลานั้น 
ประหนึ่งวาจะเท่ียวทําลายทิฏฐิท้ังหลาย (ของผูอ่ืน) ดวยปญญา (ของตน) คฤหบดีบัณฑิต       
เหลานั้นไดฟงวา ทานผูเจริญ ไดยินวา พระสมณโคดมจักเสด็จเท่ียวไปสูบาน หรือนคิมโนน.       
คฤหบดีบัณฑติเหลานั้น พากันคิดผูกปญหา แลวตั้งใจวา พวกเราจักเขาไปหาพระสมณโคดม        
แลวถามปญหาน้ี หากวา พระสมณโคดมนัน้อันพวกเราถามแลวอยางนี้ จักพยากรณอยางนี้ไซร    
พวกเราจักยกวาทะอยางนี้แกพระองค แมหากวา พระสมณโคดมน้ัน อันพวกเราถามแลวอยางนี้     
จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราจักยกวาทะแมอยางนี้ แกพระองค ดังนี้. คฤหบดีบัณฑิต       
เหลานั้น ไดฟงวา ทานผูเจริญ ไดยินวา พระสมณโคดมไดเสด็จเท่ียวไปถึงบาน หรือนิคมช่ือ       
โนนแลว คฤหบดีบัณฑิตเหลานั้น ก็พากันไปเฝา ณ ท่ีซ่ึงพระสมณโคดมประทับอยู พระสมณ       
โคดมก็ทรงช้ีแจงใหเหน็แจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา คฤหบดีบัณฑิต   
เหลานั้น ผูอันพระสมณโคดมทรงช้ีแจง ทรงชักชวน ทรงใหอาจหาญ ทรงใหราเริง ดวยธรร       
มีกถาแลว กไ็มถามปญหากะพระสมณะโคดมเลย แลวจกัยกวาทะแกพระสมณโคดมท่ีไหนได    
ยอมสมควรเปนสาวกของพระสมณโคดมน่ันแหละโดยแท. ทานผูเจริญ เม่ือใด ขาพเจาได  
เห็นรองรอยท่ีสามนี้ในพระสมณโคดมแลว เม่ือนั้น ขาพเจาไดสันนิษฐานไดวา พระผูมีพระภาค        
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของ 
พระผูมีพระภาคเปนผูปฏิญัติดีแลว ดังนี้.       
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     ทานผูเจริญ ยังอีกขอหนึ่ง ขาพเจาไดเห็นสมณบัณฑิตบางพวกในโลกนี้ ผูละเอียดลออ   
ผูมีวาทะของผูอ่ืนอันตนทําไดแลว ผูมีอาการปานประหนึ่งยิง ขนทรายได สมณบัณฑิตเหลานั้น 
ประหนึ่งวาจะเท่ียวทําลายทิฏฐิท้ังหลาย (ของผูอ่ืน) ดวยปญญา (ของตน) สมณบัณฑติเหลานั้น 
ไดฟงวา ทานผูเจริญ ไดยินวา พระสมณโคดมจักเสดจ็เท่ียวไปสูบาน หรือนิคมช่ือโนน.    
สมณบัณฑิตเหลานั้น พากันคิดผูกปญหา ดวยต้ังใจวา พวกเราจกัเขาไปหาพระสมณโคดมแลว       
ถามปญหานี้ หากวา พระสมณโคดมน้ันอันพวกเราถามแลวอยางนี้ จกัพยากรณอยางนี้ไซร        
พวกเราจักยกวาทะอยางนี้แกพระองค แมหากวา พระสมณโคดมน้ันอันพวกเรา ถามแลว     
อยางนี้ จกัพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราจกัยกวาทะแมอยางนี้แกพระองค ดังนี้. สมณบัณฑิต  
เหลานั้น ไดฟงวา ทานผูเจริญไดยินวา พระสมณโคดมไดเสด็จเท่ียวไปถึงบาน หรือนิคมช่ือ        
โนนแลว สมณบัณฑติเหลานั้น ก็พากันเขาไปเฝา ณ ท่ีซ่ึงพระสมณโคดมประทับอยู พระสมณ      
โคดมก็ทรงช้ีแจงใหเหน็แจง ใหสมาทานอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา สมณบัณฑติ       
เหลานั้นผูอันพระสมณโคดมทรงช้ีแจง ใหเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมี      
กถาแลว กไ็มถามปญหากะพระสมณโคดมเลย แลวจักยกวาทะแกพระสมณโคดมน้ันท่ีไหนได   
ยอมพากนัทูลขอโอกาสกะพระสมณโคดมน้ันแหละเพือ่บรรพชา เปนผูไมมีกรรม เปนเคร่ือง 
เกื้อกูลแกเรือนจากเรือนโดยแท. พระสมณโคดมกย็ังสมณบัณฑติเหลานั้นใหบรรพชา สมณ  
บัณฑิตเหลานัน้ เปนผูอันพระสมณโคดมใหบรรพชาในอนาคาริยวินยันั้นแลว ผูหลีกออก (จากหมู)       
ไมประมาท มีความเพยีรเคร่ืองยังกิเลสใหเรารอน มีตนอันสงไปแลวอยู ไมนานนัก ก็ทําใหแจง      
ซ่ึงพระอรหัตผล เปนธรรมอันยอดเยี่ยม เปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ซ่ึงเปนประโยชนของกุลบุตร  
ท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง เขาถึงอยูปจจุบัน        
เทียว. สมณบัณฑิตเหลานั้น จึงพากันกลาวอยางนีว้า ทานผูเจริญ เราท้ังหลายเปนผูไมฉิบหาย     
สักหนอยหนอ  ทานผูเจริญ เราท้ังหลายเปนผูไมฉิบหายสักหนอยหนอ เพราะวา ในกาลกอน     
เราท้ังหลายไมเปนสมณะเลย ก็ปฏิญาณวา พวกเปนเปนสมณะ ไมเปนพราหมณเลย กป็ฏิญาณ        
วา พวกเราเปนพราหมณ ไมเปนพระอรหันตเลย ก็ปฏิญาณวา พวกเราเปนพระอรหันต บัดนี้แล    
พวกเราเปนสมณะแลว บัดนี้แล พวกเราเปนพราหมณแลว บัดนี้แล พวกเราเปนพระอรหันต 
แลว ดังนี้. ทานผูเจริญ เม่ือใด ขาพเจาไดเห็นรองรอยท่ีส่ีนี้ในพระสมณโคดมแลว เม่ือนั้น     
ขาพเจาก็สันนษิฐานไดวา พระผูมีพระภาคเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระ   
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เจาตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค. ผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี้.   
ทานผูเจริญ เม่ือใด ขาพเจาไดเห็นรองรอยทั้ง ๔ เหลานี้ ในพระสมณโคดมแลว เม่ือนั้น   
ขาพเจาก็สันนษิฐานไดวา พระผูมีพระภาคเปน พระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอัน       
พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี.้       
         [๓๓๑] เม่ือปโลติกปริพาชกกลาวอยางนี้แลว ชาณโุสณีพราหมณ ไดลงจากรถใหญอัน       
เทียมดวยลา มีเคร่ืองประดับขาวทุกอยางแลว ทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง ประนมอัญชลีไปทาง  
ไปทางทิศท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยูแลว เปลงอุทานวาจาสามคร้ังวา ขอนอมนอมแดพระผูมี  
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมา        
สัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     
ช่ือแมไฉน ในบางคร้ังในท่ีบางแหง เราพึงสมาคมกับพระสมณโคดมพระองคนั้น ช่ือไฉน การ       
สนทนาปราศรัยอยางนัน่แหละจะพึงมี. คร้ันนั้นแล ชาณโุสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมี      
พระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันผานถอยคําสนทนาปราศรัยเปนเหตุใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ    
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลเลาถอยคําสนทนาปราศรัยกับปโลติกปริพาชก ตาม    
ตามท่ีไดมาแลวท้ังหมดแดพระผูมีพระภาค.        
     เม่ือชาณุโสณีพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะชาณุโสณี    
พราหมณดังนีว้า ดูกรพราหมณ ดวยเหตุมีประมาณเทานี ้ขอความเปรียบดวยรอยเทาชาง       
ยังมิไดบริบูรณโดยพิสดาร ดูกรพราหมณ ก็แลทานจงฟงขอความเปรียบดวยรอยเทาชางโดย      
ประการท่ีบริบูรณโดยพิสดาร จงใสใจเปนอันดีเถิด เราจักกลาว. ชาณโุสณีพราหมณทูลรับ      
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว.  
                      อุปมาดวยรอยเทาชาง      
         [๓๓๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือน      
หมอชางพึงเขาไปสูปาชาง เขาพึงเห็นรอยเทาชางท่ีใหญ ท้ังยาวโดยสวนยาว ท้ังกวางโดย  
สวนกวางในปาชาง หมอชางซ่ึงเปนผูฉลาด ยอมไมถึงความตกลงใจกอนวา ทานผูเจริญ      
ชางนี้เปนชางใหญหนอ ดังนี้. ขอนั้น เปนเหตุแหงอะไร? ดูกรพราหมณ เพราะวาชางพัง    
ท้ังหลายช่ือวา วามนิกา (พังคอม) มีรอยเทาใหญ มีอยูในปาเปนท่ีอยูแหงชาง รอยเทานี้จะพงึ  
เปนรอยเทาชางพังวามนกิาเหลานั้น. หมอชางนั้นก็ตามรอยชางนั้นไป เขาตามรอยชางนั้นไปอยู    
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ก็จะเห็นรอยเทาชางใหญ ท้ังยาวโดยสวนยาว ท้ังกวางโดยสวนกวาง และท่ีซ่ึงถูกเสียดสีในท่ี       
สูง ในปาเปนท่ีอยูแหงชาง หมอชางซ่ึงเปนผูฉลาด ก็ยังไมถึงความตกลงใจกอนวา ทานผูเจริญ   
ชางนี้เปนชางใหญหนอ ดังนี้. ขอนั้น เปนเหตุแหงอะไร? ดูกรพราหมณ เพราะวา ชางพัง   
ท้ังหลายช่ือวาอุจจากฬาริกา มีรอยเทาใหญ มีอยูในปาเปนท่ีอยูแหงชาง รอยเทานี้จะพงึเปน    
รอยเทาชางพังเหลานั้น. หมอชางนั้นก็ตามรอยเทาชางนัน้ไป เขาตามรอยเทาชางนั้นไปอยู กจ็ะ     
เห็นรอยเทาชางใหญ ท้ังยาวโดยสวนยาว ท้ังกวางโดยสวนกวาง และท่ีซ่ึงถูกเสียดสีในท่ีสูง        
และท่ีซ่ึงงาท้ังหลายแซะขาดในท่ีสูง หมอชางซ่ึงเปนผูฉลาด ก็ยังไมถึงความตกลงใจกอนวา  
ทานผูเจริญ ชางนี้เปนชางใหญหนอ ดังนี้. ขอนั้น เปนเหตุแหงอะไร? ดูกรพราหมณ       
เพราะวา ชางพังท้ังหลายช่ือวา อุจจากเณรุกา มีรอยเทาใหญ มีอยูในปาเปนท่ีอยูแหงชาง       
รอยเทานี้จะพงึเปนรอยเทาชางพังเหลานั้น. หมอชางนั้นกต็ามรอยเทาชางนั้นไป เขาตามรอยเทา     
นั้นไปอยู ก็จะเห็นรอยเทาชางใหญ ทั้งยาวโดยสวนยาว ท้ังกวาง โดยสวนกวาง ท่ีซ่ึงถูก  
เบียดสีในท่ีสูง ท่ีซ่ึงงาท้ังหลายแซะขาดในที่สูง และก่ิงไมหักในท่ีสูง และเห็นชางนั้น   
ไปท่ีโคนตนไม ไปในท่ีแจง เดินอยู ยืนอยู หรือนอนแลว. เขายอมถึงความตกลงใจวา        
ชางนี้เองเปนชางใหญนั้น ดังนี้ แมฉันใด. ดกูรพราหมณ ขออุปไมยก็ฉันนั้นนั่น เทียวแล  
ตถาคตอุบัติในโลกน้ี เปนอรหันต รูเองโดยชอบ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะไปดีแลว       
เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและ  
มนุษยท้ังหลายเปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรมน้ัน ตถาคตนั้น ทําใหแจงซ่ึงโลกนี้ เปนไปกับ      
ดวยเทวดา มารโลก พรหมโลก ซ่ึงหมูสัตวเปนไปกับดวยสมณพราหมณ พรอมท้ังเทวดาและ 
มนุษย ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว สอนผูอ่ืนใหรูตามตถาคตน้ัน ยอมแสดงธรรมงามใน     
เบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ ท้ังพยัญชนะ   
บริสุทธ์ิ บริบูรณ ส้ินเชิง คฤหบดี คฤหบดบุีตร หรือผูท่ีเกิดแลวในสกลุใดสกุลหนึ่ง ยอมฟงคํานั้น 
คร้ันไดฟงธรรมนั้นแลว ยอมไดเฉพาะซ่ึงศรัทธาในตถาคต เขาประกอบดวยการไดเฉพาะซ่ึง      
ศรัทธา แมนั้น ยอมพิจารณาเห็นแมดังนีว้า ฆราวาสเปนท่ีคับแคบ เปนทางมาแหงกเิลส เพียง 
ดังธุลี บรรพชาเปนโอกาสอันปลอดโปรง การท่ีผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ     
ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียว ดจุสังขท่ีขัดแลวนี้ หาเปนกิจอันใครๆ กระทําไดโดยงายไม อยา 
กระน้ันเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.   
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ในสมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเคลือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด  
นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.        
                 ความเปนผูถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ      
         [๓๓๓] กุลบุตรนั้นบรรพชาแลวอยางนี้ เปนผูถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพของภิกษุ  
ท้ังหลาย ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ วางศาตรา มีความละอาย      
มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังผลประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู. ละการลักทรัพย เวนขาดจาก    
การลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผู     
สะอาดอยู. ละกรรมท่ีเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤตพิรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวน 
ขาดจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน. ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพดูเท็จ มีปกติพดูความจริง    
เช่ือมตอคําจริง มีคําพูดม่ันคง มีคําพูดท่ีควรเช่ือถือ ไมพูดใหคลาดเคล่ือนตอชาวโลก. ละคําสอเสียด 
เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกนั      
หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูนีแ้ตกราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกัน   
แลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกนัแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกนั ยินดีในคนผู        
พรอมเพรียงกนั เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกัน.      
ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนของ 
ชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ. ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล     
พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง       
มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร. เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.   
ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. เวนขาดจากการฟอนรําขับรอง 
ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล. เวนขาดจากการทัดทรงประดับ และ     
ตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและเคร่ืองประเทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว. เธอเวน     
ขาดจากการนอนบนท่ีนอนอันสูงใหญ. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน เธอเวนขาดจากการรับ       
ธัญญาหารดิบ เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดบิ เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี เธอเวนขาด     
จากการรับทาสีและทาส เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร  
เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา เธอเวนขาดจากการรับไรนาและท่ีดิน เธอเวนขาดจาก     
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การประกอบทูตกรรมและการรับใช เธอเวนขาดจากการซ้ือการขาย เธอเวนขาดจากการโกงดวย 
ตาช่ัง การโกงดวยของปลอมและการโกงดวยเคร่ืองตวงวัด เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง      
และการตลบแตลง เวนขาดจากการตัด การฆาการจองจํา การตีชิง การปลนการกรรโชก. ภิกษุ  
นั้นเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอไปทาง 
ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง. นกมีปกจะบินไปทิสาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไป ฉัน    
ใด ภกิษกุ็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริ        
หารทอง เธอจะไปทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธอันหาโทษมิไดนีแ้ลว        
ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน ภิกษนุั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือเอาโดยนิมิต ไม  
ถือเอาโดยอนพุยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุ 
ใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความ 
สํารวมในจกัขุนทรีย. ภกิษุฟงเสียงดวยโสต ... ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ิมรสดวยชิวหา ... ถูกตอง    
โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ 
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนนิทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ        
อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษามมินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประ 
กอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน. ภิกษ ุ
นั้นยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการ        
เหยยีดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในการฉัน การดื่ม การเค้ียว การล้ิม ในการ 
ถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การ      
พูด การนิ่ง.    
         [๓๓๔] ภิกษนุั้นเปนผูประกอบดวยศีลขันธ อันเปนอริยะนี้ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ        
และสันโดษ อันเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา    
ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง. ในเวลาภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว 
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา. ภกิษนุั้นละความเพงเล็งในโลก มีจิตปราศจาก       
ความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความเพงเล็งได. ละความประทุษรายคือพยาบาท   
ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความ  
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ประทุษรายคือความพยาบาทได ละถีนมิทธะไดแลว เปนผูปราศจาก ถีนมิทธะ มีความกําหนด        
หมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ. ละอุทธัจจกุก        
กุจจะไดแลว เปนผูไมฟุงซานมีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจ 
กุกกจุจะได. ละวิจกิิจฉาไดแลว เปนผูขามวิจิกจิฉา ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู   
ยอมชําระจิตใจใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉาได.       
                  รูปฌาน ๔      
         [๓๓๕] ภิกษนุั้นละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันเปนเคร่ืองเศราหมองแหงจิต อันเปนเหตุทํา    
ปญญาใหออนกําลังลงไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร       
มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวกอยู. ดูกรพราหมณ ขอนี้เราเรียกวา ตถาคตบท (รองรอยคือญาณ   
ของตถาคต) ดังนี้บาง วาตถาคตนิเสวิตะ (ฐานะอันสีขางคือญาณของตถาคตเสียดสีแลว) ดังนี้แลว       
วาตถาคตารัญชิตะ (ฐานะอันงาคือญาณของตถาคตแซะขาดแลว) ดังนีบ้าง. อริยสาวกก็ยังไมถึง    
ความตกลงใจกอนวา พระผูมีพระภาคเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมี        
พระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี้.       
     ดูกรพราหมณ ยังอีกขอหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน      
ธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวจิารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู 
ฯลฯ เธอมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ี       
พระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ฯลฯ เธอบรรลุ      
จตุตถฌานไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได เปนผูมี      
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ดูกรพราหมณ ขอนี้เราเรียกวา ตถาคตบทบาง ตถาคตนิเสวิตะ      
บาง ตถาคตารัญชิตะบาง ดังน้ี. อริยสาวกกย็ังไมถึงความตกลงใจกอนวา พระผูมีพระภาคเปน  
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวก        
ของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติ ดังนี้. 
         [๓๓๖] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิ      
เลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป เพื่อปุพเพนิ    
วาสานุสติญาณ. ภกิษุนัน้ ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สอง   
ชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง  
ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอัน  
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มากบาง ตลอดววิัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวฏักัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีช่ือ       
อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีอาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกข มีผิวพรรณอยางนัน้ๆ มีกํา    
หนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุตจิากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เรากไ็ดช่ือ  
อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ        
มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้. ภกิษุนั้น ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอม      
ท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี, ดูกรพราหมณ แมขอนี้ เราเรียกวา ตถาคตบทบาง ตถาคตนิเสวิตะ  
บาง ตถาคตารัญชิตะบาง. อริยสาวกก็ยังไมถึงความตกลงใจกอนวา พระผูมีพระภาคเปนพระ      
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระ     
ภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี.้ 
         [๓๓๗] ภิกษนุั้น มีจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน  
ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป เพื่อรูจุติและอุปบัติแหง 
สัตวท้ังหลาย ภิกษนุั้น ยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี       
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุมนุษย ยอมรูชัด ซ่ึงหมูสัตว    
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระ   
อริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขา      
ยอมเขาถึงอุบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโน 
สุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแต   
ตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ ภกิษุนั้น ยอมเหน็หมูสัตวท่ีกําลังจุติ     
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน  
บริสุทธ์ิ ลวงจักษุมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี ดูกรพราหมณ   
แมขอนี้เราเรียกวา ตถาคตบทบาง ตถาคตนิเสวิตะบาง ตถาคตารัญชิตะบาง อริยสาวก   
ก็ยังไมถึงความตกลงใจกอนวา พระผูมีพระภาคเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอัน     
พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดังนี.้       
                 อาสวักขยญาณ    
         [๓๓๘] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน       
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป เพื่ออาสวักขยญาณ ภกิษุนัน้ ยอม     
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รูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมทัุย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยอมรูชัดตาม     
ความเปนจริงวาเหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรพราหมณ    
แมขอนี้เรากลาววาตถาคตบทบาง ตถาคตนิเสวิตะบาง ตถาคตารัญชิตะบาง อริยสาวกก็ยังไมถึงความ     
ตกลงใจกอน อริยสาวกน้ัน ยอมจะถึงความตกลงใจวา พระผูมีพระภาคเปนพระอรหันตสัมมา        
สัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผู     
ปฏิบัติดีแลว ดงันี้.   
     เม่ือภิกษุนัน้รูเห็นอยางนัน้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามสวะ แมจากภวาสวะ    
แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว กมี็ญาณวา พนแลว ภิกษุนั้นยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว      
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลวกิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. 
     ดูกรพราหมณ แมขอนี้ เราเรียกวาตถาคตบทบาง ตถาคตนิเสวิตะบาง ตถาคตารัญชิตะ       
บาง ดังนี้. ดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ล ดูกรพราหมณ อริยสาวกยอมถึงความตกลงใจวา 
พระผูมีพระภาคเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระ      
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล ดูกรพราหมณ     
ขอความเปรียบเทียบดวยรอยเทาชาง เปนอันบริบูรณแลวโดยพิสดาร ดังนี้.  
         [๓๓๙] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชาณุโสณีพราหมณ ไดกราบทูลพระผูมี       
พระภาคดังนี้วา ขาแตพระโคดมผูเจริญพระธรรมเทศนาแจมแจงนกั ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคล        
พึงหงายของท่ีคว่ํา พึงเปดของท่ีปกปด พึงบอกทางแกคนหลงทาง หรือพึงสองประทีปท่ีโพลง      
ดวยน้ํามันในที่มืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจกัเห็นรูปท้ังหลายได ฉันใด พระโคดมผูเจริญ ไดทรงประ   
กาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระ 
ธรรมและพระสงฆวา เปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพเจาวา เปนอุบาสก ผูถึง       
พระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนันี้เปนตนไปเถิด.        
                    จบ จูฬหตัถิปโทปมสูตรท่ี ๗   
                      ____________________________  
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                     ๘. มหาหัตถิปโทปมสูตร       
                    อุปมาอริยสัจกบัรอยเทาชาง  
         [๓๔๐] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอานาถ      
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยนัน้แล ทานพระสารีบุตร เรียกภิกษุท้ังหลายมาวา       
ดูกรภกิษุท้ังหลายผูมีอายุ. ภกิษุเหลานั้นรับคําของทานพระสารีบุตรแลว.  
     พระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย รอยเทาเหลาใดเหลาหนึ่งแหงสัตว 
ท้ังหลายผูเท่ียวไปบนแผนดนิ รอยเทาเหลานั้นท้ังหมด ยอมถึงการประชุมลงในรอยเทาชาง    
รอยเทาชางชาวโลกยอมกลาววา เปนยอดของรอยเทาเหลานั้น เพราะรอยเทาชางเปนของใหญ    
แมฉันใด ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง กุศลธรรมเหลานั้นท้ังหมด   
ยอมถึงการสงเคราะหเขาในอริยสัจส่ี ฉันนัน้เห็นเหมือนกันแล. ในอริยสัจส่ีเหลาไหน? คือ ใน        
ทุกขอริยสัจ ในทุกขสมุทัยอริยสัจ ในทุกขนิโรธอริยสัจ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.      
         [๓๔๑] ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน? คือ แมความเกิดเปนทุกข     
แมความแกเปนทุกข แมความตายเปนทุกข แมความโศก ความรําพัน ความทุกขกาย ความ  
ทุกขใจ ความคับแคนใจ ก็เปนทุกข แมความที่ไมไดส่ิงท่ีตนอยากได ก็เปนทุกข โดยยอ   
อุปทานขันธ ๕ เปนทุกข. ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย ก็อุปทานขันธหาเปนไฉน? คืออุปทานขันธ      
คือ รูป อุปทานขันธคือเวทนา อุปทานขันธคือสัญญา อุปทานขันธคือสังขาร อุปทานขันธคือ     
วิญญาณ. ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็อุปทานขันธคือรูปเปนไฉน? คือ มหาภูตรูป ๔ และรูป    
ท่ีอาศัยมหาภตูรูป ๔ ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็มหาภูตรูป ๔ เปนไฉน? คือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ       
เตโชธาตุ วาโยธาตุ.      
                   ปฐวีธาตุ     
         [๓๔๒] ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ปฐวีธาตุเปนไฉน? คือ ปฐวีธาตุท่ีเปนไปภายใน        
ก็มี ปฐมวีธาตุท่ีเปนไปภายนอกก็มี. ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ก็ปฐวีธาตุ ท่ีเปนไปภายในเปน   
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ไฉน? คือ ส่ิงท่ีเปนอุปาทินนกรูปอันเปนภายใน เปนของเฉพาะตน เปนของแขนแข็ง เปน        
ของหยาบ คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม    
หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา กห็รือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง       
ซ่ึงเปนอุปาทินนกรูป อันเปนภายใน เปนของเฉพาะตน เปนของแขนแข็ง เปนของ        
หยาบอยางอ่ืน นี้เรียกวา ปฐวีธาตุ เปนไปภายใน. ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็ปฐวีธาตอัุนใด       
แล เปนไปภายใน และปฐวธีาตุอันใด เปนไปภายนอก นั่นเปนปฐวีธาตุแล. บัณฑิตพึงเห็น  
ปฐวีธาตุนั้น นัน่ ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา เราไมเปน 
นั่น นั่นไมเปนตนของเรา. บัณฑิตคร้ันเหน็ปฐวีธาตุนัน่ ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง    
อยางนี้แลว ยอมเบ่ือหนายในปฐวีธาตุ ยอมยังจิตใหคลายกําหนดัในปฐวีธาตุ. ดูกรทานผูมี  
อายุท้ังหลาย สมัยท่ีปฐวีธาตุท่ีเปนไปภายนอกกําเริบ ยอมจะมีไดแล ในสมัยนั้น ปฐวีธาตุ     
อันเปนภายนอกจะเปนของอันตรธานไป. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็ช่ือวาความท่ีแหง        
ปฐวีธาตุอันเปนไปภายนอกนั้น ซ่ึงใหญถึงเพียงนัน้ เปนของไมเท่ียง จกัปรากฏได ความเปน  
ของส้ินไปเปนธรรมดา จักปรากฏได ความเปนของเส่ือมไปเปนธรรมดา จักปรากฏได ความเปน      
ของแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักปรากฏได. ก็ไฉนความท่ีแหงกายอันตัณหาเขาไปถอืเอาแลว วาเรา  
วาของเรา วาเรามีอยู อันต้ังอยูตลอดกาลนิดหนอยนี้ เปนของไมเท่ียง เปนของมีความส้ินไปเปน   
ธรรมดา เปนของมีความเส่ือมไปเปนธรรมดา เปนของมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักไม  
ปรากฏเลา เม่ือเปนเชนนี้ ความยึดถือดวยสามารถตัณหามานะและทิฏฐิในปฐวีธาตุ อันเปนภายใน 
นั้นจะไมมีแกผูนั้นเลย. ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา ชนเหลาอ่ืนจะดา จะตัดเพอ กระทบ     
กระเทียบ จะเบียดเบียน ภิกษุนั้นไซร. ภกิษุนั้นยอมรูชัดอยางนี้วา ทุกขเวทนาอันเกดิแต 
โสตสัมผัสนี้เกิดข้ึนแลวแกเรา ก็แตวา ทุกขเวทนานัน้แล อาศัยเหตุจึงมีได ไมอาศัยเหตุจะมี      
ไมได ทุกขเวทนานี้ อาศัยอะไรจึงมีได ทุกขเวทนาอาศัยผัสสะจึงมีได. ภิกษนุั้น ยอมเห็นวา        
ผัสสะเปนของไมเท่ียง ยอมเห็นวา เวทนาเปนของไมเท่ียง ยอมเหน็วา สัญญาเปนของไมเท่ียง       
ยอมเห็นวา สังขารท้ังหลายเปนของไมเท่ียง ยอมเหน็วา วิญญาณเปนของไมเท่ียง จิตอันมี  
ธาตุเปนอารมณนั่นเทียวของภิกษนุั้น ยอมแลนไป ยอมเส่ือมใส ยอมต้ังอยูดวยดี ยอม     
หลุดพน. ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา ชนเหลาอ่ืนจะพยายามทํารายภกิษุนัน้ ดวยอาการ  
ท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ คือดวยการประหารดวยฝามือบาง ดวยการประหาร    
ดวยกอนดินบาง ดวยการประหารดวยทอนไมบาง ดวยการประหารดวยศาตราบาง. ภิกษนุั้นยอมรู      
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ชัดอยางนีว้า กายน้ีเปนสภาพเปนท่ีเปนไปแหงการประหารดวยฝามือบาง เปนท่ีเปนไปแหงการ      
ประหารกอนดินบาง เปนท่ีเปนไปแหงการประหารดวยทอนไมบาง เปนท่ีเปนไปแหงการประหาร  
ดวยศาตราบาง. อนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสไวในพระโอวาทอันเปรียบดวยเล่ือยดังนี้วา ดกูร        
ภิกษุท้ังหลาย แมหากวา พวกโจรผูมีความประพฤติต่ําชา พึงตัดทอนอวยัวะใหญนอยท้ังหลายดวย        
เล่ือยอันมีดามสองขางไซร ภิกษุผูท่ียังใจใหประทุษราย ในพวกโจร แมนั้น ยอมไมเปนผูเช่ือวา        
ทําตามคําส่ังสอนของเราดวยเหตุนั้น ดังนี้. อนึ่ง ความเพยีรอันเราปรารภแลว จักเปนคุณชาติ  
ไมยอหยอน สติอันเราเขาไปตั้งไวแลว จักเปนคุณชาติไมหลงลืม กายอันเราใหสงบแลว      
จักเปนสภาพไมกระวนกระวาย จิตอันเราใหตั้งม่ันแลว จกัเปนธรรมชาติมีอารมณเปนอยางเดยีว        
คราวนี้ การประหารดวยฝามือท้ังหลาย จงเปนไปในกายนี้ก็ดี การประหารดวยกอนดินท้ังหลาย   
จงเปนไปในกายนี้กด็ี การประหารดวยทอนไมท้ังหลาย จงเปนไปในกายนี้กด็ี การประหาร        
ดวยศาตราทั้งหลาย จงเปนไปในกายนี้กด็ี ตามทีเถิด คําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลายน้ี เราจะ       
ทําใหจงได ดังนี้. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา เม่ือภกิษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้       
ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม ยอมไม 
ตั้งอยูพรอมได. ภิกษนุั้นยอมสลดใจ ยอมถึงความสลดใจ เพราะเหตุนั้นวา ไมเปนลาภของเราหนอ      
ลาภไมมีแกเราหนอ เราไดไมดีแลวหนอ การไดดวยดไีมมีแกเราหนอ ท่ีเราระลึกถึงพระพุทธเจาอยู   
อยางนี้ ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม        
ไมตั้งอยูไดดวยดี ดังนี้. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หญิงสะใภเห็นพอผัวแลว ยอมสลดใจ ยอมถึง        
ความสลดใจ แมฉันใด ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา เม่ือภิกษนุั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี ้      
ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม ไมตั้งอยู     
ไดดวยดี. ภิกษนุั้นยอมสลดใจ ยอมถึงความสลดใจ เพราะเหตุนั้นวา ไมเปนลาภของเราหนอ     
ลาภของเราไมมีหนอ เราไดไมดีแลวหนอ การไดดวยดไีมมีแกเราหนอ ท่ีเราระลึกถึงพระพุทธเจา       
อยูอยางนี้ ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอันอาศัย    
กุศลธรรม ยอมไมตั้งอยูไดดวยดี ดังนี้. ฉันนั้นเหมือนกันแล. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา  
เม่ือภิกษุนั้นระลึกถึงพระพทุธเจาอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยู   
อยางนี้ อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม ยอมต้ังอยูไดดวยดีไซร. ภิกษนุั้น ยอมเปนผูปล้ืมใจ        
เพราะเหตุนั้น. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ดวยเหตุแมมีประมาณเทานีแ้ล คําสอนของพระผูมี  
พระภาคเปนอันภิกษุทําใหมากแลว.  
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                  อาโปธาตุ      
         [๓๔๓] ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็อาโปธาตุเปนไฉน? คือ อาโปธาตุท่ีเปนไปภายใน      
ก็มี อาโปธาตุท่ีเปนไปภายนอกก็มี. ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็อาโปธาตุท่ีเปนไปภายในเปน        
ไฉน? คือ ส่ิงท่ีเปนอุปาทินนกรูปอันเปนภายในเปนของเฉพาะตน เปนของเอิบอาบ ถึงความ       
เอิบอาบ  คือ ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้าํมูก       
ไขขอ น้ํามูตร ก็หรือ ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเปนอุปาทินนกรูปอันเปนภายใน เปนของเฉพาะตน    
เปนของเอิบอาบ ถึงความเปนของเอิบอาบอยางอ่ืน นี้เรียกวา อาโปธาตุเปนไปภายใน. ดูกร     
ทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็อาโปธาตุอันใดแล เปนไปภายใน และอาโปธาตุอันใด เปนไปภายนอก       
นั้นเปนอาโปธาตุแล. บัณฑติพึงเห็นอาโปธาตุนั้นนั่น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง        
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมเปนตนของเรา. คร้ันเห็นอาโปธาตุนั่น ดวย     
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีแ้ลว ยอมเบ่ือหนายในอาโปธาตุ ยอมยังจติใหคลาย       
กําหนดัในอาโปธาตุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยท่ีอาโปธาตุ ท่ีเปนไปภายนอกกําเริบ ยอม  
จะมีไดแล อาโปธาตุ อันเปนภายนอกน้ัน ยอมพัดเอาบานไปบาง พัดเอานิคมไปบาง พดัเอา       
เมืองไปบาง พดัเอาชนบทไปบาง ยอมพัดเอาประเทศแหงชนบทไปบาง. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  
สมัยท่ีน้ําในมหาสมุทรยอมลึกลงไปรอยโยชนบาง สองรอยโยชนบาง สามรอยโยชนบาง  
ส่ีรอยโยชนบาง หารอยโยชนบาง หกรอยโยชนบาง เจด็รอยโยชนบาง ยอมมีไดแล. ดูกร   
ทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยท่ีน้าํในมหาสมุทรขังอยูเจ็ดช่ัวลําตาลบาง หกช่ัวลําตาลบาง หาช่ัว      
ลําตาลบาง ส่ีช่ัวลําตาลบาง สามช่ัวลําตาลบาง สองช่ัวลําตาลบาง ช่ัวลําตาลหน่ึงบาง ยอมมี  
ไดแล. ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยท่ีน้ําในมหาสมุทรขังอยู ไดเจ็ดช่ัวบุรุษบาง หกช่ัวบุรุษ   
บาง หาช่ัวบุรุษบาง ส่ีช่ัวบุรุษบาง สามช่ัวบุรุษบาง สองช่ัวบุรุษบาง ประมาณช่ัวบุรุษหนึ่ง   
บาง ยอมมีไดแล. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็สมัยท่ีน้ําในมหาสมุทรขังอยู กึ่งช่ัวบุรุษบาง     
ประมาณเพียงสะเอวบาง ประมาณเพียงเขาบาง ประมาณเพียงขอเทาบาง ยอมมีไดแล. ดูกร       
ทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยท่ีน้าํแมประมาณพอเปยกขอนิ้วมือจะไมมีในมหาสมุทร ก็ยอมมีได 
แล. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็ช่ือวา ความท่ีแหงอาโปธาตุอันเปนไปภายนอกนั้น ซ่ึงมากถึง       
เพียงนัน้เปนของไมเท่ียง จกัปรากฏได ความเปนของส้ินไปเปนธรรมดา จักปรากฏได ความ      
เปนของเส่ือมไปเปนธรรมดา จักปรากฏได ความเปนของแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักปรากฏ    
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ได. ก็ไฉนความท่ีแหงกายอันตัณหาเขาไปถือเอาแลว วาเรา วาของเรา วาเรามีอยู อันตั้งอยู      
ตลอดกาลนิดหนอยนี้ เปนของไมเท่ียง เปนของมีความส้ินไปเปนธรรมดา เปนของมีความ 
เส่ือมไปเปนธรรมดา เปนของมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักไมปรากฏเลา เม่ือเปนเชนนี้    
ความยึดถือดวยสามารถตัณหามานะและทิฏฐิ ในอาโปธาตุอันเปนภายนอกนั้น จะไมมีแกผูนั้น     
เลย. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา เม่ือภิกษนุั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ ระลึกถึง    
พระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม ยอมต้ังอยูไดดวยดี   
ไซร ภิกษนุั้น ยอมเปนผูปล้ืมใจเพราะเหตุนั้น. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ดวยเหตุแมมีประมาณ   
เทานี้แล คําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอันภิกษุทําใหมากแลว.       
         [๓๔๔] ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็เตโชธาตุเปนไฉน? คือ เตโชธาตุท่ีเปนไปภายใน      
ก็มี เตโชธาตุท่ีเปนไปภายนอกก็มี. ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็เตโชธาตุท่ีเปนไปภายในเปน        
ไฉน? คือ ส่ิงท่ีเปนอุปาทินนกรูปอันเปนภายใน เปนของเฉพาะตน เปนของเรารอน ถึง 
ความเปนของเรารอน คือ ส่ิงท่ีเปนเคร่ืองอบอุนแหงกาย ส่ิงท่ีเปนเคร่ืองทรุดโทรมแหงกาย       
ส่ิงท่ีเปนเคร่ืองเรารอนแหงกาย ส่ิงท่ีเปนเคร่ืองถึงความแปรปรวนไปดวยดีแหงของท่ีกินแลว     
ดื่มแลว เค้ียวแลว และของท่ีล้ิมรสแลว ก็หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงเปนอุปาทินนกรูป อันเปนภายใน  
เปนของเฉพาะตน เปนของเรารอน ถึงความเปนของเลารอน อยางอ่ืน นีเ้รียกวา เตโชธาตุ    
อันเปนไปภายใน. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็เตโชธาตุอันใดแล เปนไปภายใน และเตโชธาตุ     
อันใด เปนภายนอก นั่นเปนเตโชธาตุแล. บัณฑิตพึงเห็นเตโชธาตุนั้นนัน่ ดวยปญญาอันชอบ      
ตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมเปนของเรา. บัณฑิต    
คร้ันเห็นเตโชธาตุนั่น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้แลว ยอมเบ่ือหนายใน       
เตโชธาตุ ยอมยังจิตใหคลาย กําหนดัในเตโชธาตุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัย     
ท่ีเตโชธาตุอันเปนไปภายนอก กําเริบ ยอมจะมีไดแล เตโชธาตุอันเปนภายนอกนั้น ยอม  
ไหมบานบาง ยอมไหมบานเมืองบาง ยอมไหมนิคมบาง ยอมไหมชนบทบาง ยอมไหมประเทศ     
แหงชนบทบาง. เตโชธาตุอันเปนภายนอกนั้นมาถึงหญาสด หนทาง ภเูขา น้ํา หรือภูมิภาค  
อันเปนท่ีร่ืนรมย ไมมีเช้ือ ยอมดับไปเอง. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยท่ีชนท้ังหลายแสวง     
หาไฟดวยขนไกบาง ดวยการขูดหนังบาง ยอมมีไดแล. ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย ก็ช่ือวา    
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ความท่ีแหงเตโชธาตุ อันเปนไปภายนอกนั้นซ่ึงใหญถึงเพียงนัน้เปนของไมเท่ียง จกัปรากฏได 
ความเปนของส้ินไปเปนธรรมดา จักปรากฏได ความเปนของเส่ือมไปเปนธรรมดา จกัปรากฏได       
ความเปนของแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักปรากฏได. กไ็ฉนความที่แหงกายอันตัณหาเขาไปถือ        
เอาแลว วาเรา วาของเรา วาเรามีอยู อันต้ังอยูตลอดกาลนิดหนอยนี้ เปนของไมเท่ียง เปน       
ของมีความส้ินไปเปนธรรมดา เปนของมีความเส่ือมไปเปนธรรมดา เปนของมีความแปรปรวน  
ไปเปนธรรมดา จักไมปรากฏเลา เม่ือเปนเชนนี้ ความยึดถือดวยสามารถตัณหามานะ     
และทิฏฐิในเตโชธาตุนั้น จะไมมีแกผูนัน้เลย. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา เม่ือภกิษุ        
นั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้     
อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม ยอมต้ังอยูไดดวยดไีซร. ภิกษนุั้น ยอมเปนผูปล้ืมใจเพราะเหตุนั้น.   
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ดวยเหตุแมมีประมาณเทานัน้แล คําสอนของพระผูมีพระภาคเปนอัน   
ภิกษุทําใหมากแลว.      
                  วาโยธาตุ      
         [๓๔๕] ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็วาโยธาตุเปนไฉน? คือ วาโยธาตุท่ีเปนไปภายใน      
ก็มี วาโยธาตุท่ีเปนภายนอกกมี็. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็วาโยธาตุท่ีเปนไปภายในเปน  
ไฉน? คือ ส่ิงท่ีเปนอุปาทินนกรูปอันเปนภายใน เปนของเฉพาะตน เปนของพัดไปมา ถึง  
ความเปนของพัดไปมา คือ ลมพัดข้ึนเบ้ืองบน ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า ลมอันอยูในทอง ลมอันอยู     
ในลําไส ลมอันแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ ลมหายใจเขา ลมหายใจออก ก็หรือส่ิงใด        
ส่ิงหนึ่งซ่ึงเปนอุปาทินนกรูป อันเปนภายใน เปนของเฉพาะตน เปนของพัดไปมา ถึงความ        
เปนของพัดไปมา อยางอ่ืน นี้เรียกวา วาโยธาตุเปนไปภายใน. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย     
ก็วาโยธาตุอันใดแล เปนไปภายใน และวาโยธาตุอันใด เปนไปภายนอก นั่นเปน    
วาโยธาตุแล. บัณฑิตพึงเห็นวาโยธาตุนั้นนัน่ ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า     
นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมเปนตนของเรา. บัณฑิตคร้ันเหน็วาโยธาตุนัน้ ดวย   
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีแ้ลว ยอมเบ่ือหนายในวาโยธาตุ ยอมยังจติใหคลาย       
กําหนดัในวาโยธาตุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยท่ีวาโยธาตุอันเปนไปภายนอกกําเริบ        
ยอมจะมีไดแล วาโยธาตุอันเปนภายนอกนัน้ ยอมพัดเอาบานไปบาง ยอมพัดเอานิคมไป   
บาง ยอมพัดเอานครไปบาง ยอมพัดเอาชนบทไปบาง ยอมพัดเอาประเทศแหงชนบท   
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ไปบาง. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย สมัยท่ีชนท้ังหลาย แสวงหาลมดวยพดัใบตาลบาง ดวย       
พัดสําหรับพัดไฟบาง ในเดือนทายแหงฤดูรอน แมในท่ีชายคา หญาท้ังหลายก็ไมไหว ยอม       
มีไดแล. ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็ช่ือวาความท่ีแหงวาโยธาตุ อันเปนไปภายนอกนั้น ซ่ึง        
ใหญถึงเพียงนัน้ เปนของไมเท่ียง จักปรากฏได ความเปนของส้ินไปเปนธรรมดา จักปรากฏได   
ความเปนของเสื่อมไปเปนธรรมดา จักปรากฏได ความเปนของแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักปรา        
กฏได. ก็ไฉนความท่ีแหงกายอันตัณหาเขายึดถือเอาแลว วาเรา วาของเรา วาเรามีอยู อันตั้ง      
อยูตลอดกาลนิดหนอยน้ี เปนของไมเท่ียง เปนของมีความส้ินไปเปนธรรมดา เปน      
ของมีความเส่ือมไปเปนธรรมดา เปนของมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา จักไมปรากฏเลา เม่ือ      
เปนเชนนี้ ความยึดถือดวยสามารถตัณหามานะและทิฏฐิในวาโยธาตุนัน้ จะไมมีแกผูนัน้เลย.   
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา ชนเหลาอ่ืนจะดา จะตัดพอ จะกระทบกระเทียบ จะ   
เบียดเบียนภิกษุนั้นไซร. ภกิษุนั้น ยอมรูชัดอยางนี้วา ทุกขเวทนาอันเกดิแตโสตสัมผัสนี้        
เกิดข้ึนแลวแกเรา ก็แตวา ทุกขเวทนานัน้แล อาศัยเหตุพึงมีได ไมอาศัยเหตุจะมีไมได    
ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไร จึงมีได ทุกขเวทนานี้อาศัยผัสสะ จึงมีได. ภิกษนุั้นยอมเห็นวา    
ผัสสะเปนของไมเท่ียง ยอมเห็นวา เวทนาเปนของไมเท่ียง ยอมเหน็วา สัญญาเปนของ        
ไมเท่ียง ยอมเห็นวา สังขารท้ังหลายเปนของไมเท่ียง ยอมเห็นวา วิญญาณเปนของไมเท่ียง 
จิตอันมีธาตุเปนอารมณนั่นเทียวของภิกษนุั้น ยอมแลนไป ยอมเล่ือมใส ยอมต้ังอยูดวยดี  
ยอมหลุดพน.    
                      การทําตามพระโอวาท  
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากชนเหลาอ่ืนจะพยายามทํารายภิกษุนัน้ ดวยอาการที่ไมนา 
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ คือ ดวยการประหารดวยฝามือบาง ดวยการประหารดวย 
กอนดินบาง ดวยการประหารดวยทอนไมบาง ดวยการประหารดวยศาตราบาง. ภิกษนุั้น  
ยอมรูชัดอยางนี้วา กายน้ีเปนสภาพเปนท่ีเปนไปแหงการประหารดวยฝามือบาง เปนท่ีเปน        
ไปแหงการประหารดวยกอนดินบาง เปนท่ีเปนไปแหงการประหารดวยทอนไมบาง เปนท่ีเปน    
ไปแหงการประหารดวยศาตราบาง. อนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสไวในพระโอวาท อันเปรียบ        
ดวยเล่ือยดังนีว้า ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมวาพวกโจรผูมีความประพฤติต่ําชา พึงตัดทอนอวัยวะ        
ใหญนอยท้ังหลาย ดวยเล่ือยอันมีดามสองขางไซร ภิกษผูุท่ียังใจใหประทุษรายในพวกโจรแม      
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นั้น. ยอมไมเปนผูช่ือวาทําตามคําสอนของเราดวยเหตุนัน้ ดังนี้. อนึ่ง ความเพียรอันเรา   
ปรารภแลว จกัเปนคุณชาตไิมยอหยอน สติอันเราเขาไปตั้งไวแลว จักเปนคุณชาติไมหลงลืม  
กายอันเราใหสงบแลว จักเปนสภาพไมกระวนกระวาย จิตอันเราใหตัง้ม่ันแลว จกัเปน  
ธรรมชาติมีอารมณเปนอยางเดียว คราวนี้ การประหารดวยฝามือท้ังหลาย จงเปนไปใน   
กายนีก้็ดี การประหารดวยกอนดินท้ังหลาย จงเปนไปในกายนีก้็ดี การประหารดวยทอนไม       
ท้ังหลาย จงเปนไปในกายนีก้็ดี การประหารดวยศาตราท้ังหลาย จงเปนไปในกายนีก้็ดี   
ตามทีเถิด คําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลายน้ีเราจะทําใหจงได ดังนี้. ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย       
หากวา เม่ือภกิษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึง       
พระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม ยอมไมตั้งอยูไดพรอม. ภิกษนุั้นยอมสลดใจ 
ยอมถึงความสลดใจ เพราะเหตุนั้นวา ไมเปนลาภของเราหนอ ลาภไมมีแกเราหนอ เราไดไม       
ดีแลวหนอ การไดดวยดไีมมีแกเราแลวหนอ ท่ีเราระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ ระลึกถึง 
พระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมไมตั้งอยูไดดวยดี     
ดังนี้. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หญิงสะใภเห็นพอผัวแลว ยอมสลดใจ ยอมถึงความสลดใจ    
แมฉันใด ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา เม่ือภิกษนุั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี ้ระลึก   
ถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม ไมตั้งอยูได       
ดวยดี. ภกิษนุัน้ยอมสลดใจ ยอมถึงความสลดใจ เพราะเหตุนั้นวา ไมเปนลาภของเราหนอ        
ลาภของเราไมมีหนอ เราไดไมดีแลวหนอ การไดดวยดไีมมีแกเราหนอ ท่ีเราระลึกถึงพระพุทธ  
เจาอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้ อุเบกขาอันอาศัย       
กุศลธรรม ยอมไมตั้งอยูไดดวยดี ดังนี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  
หากวา เม่ือภกิษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้ ระลึกถึงพระสงฆ        
อยางนี้ อุเบกขาอาศัยกุศลธรรม ยอมต้ังอยูดวยดีไซร. ภกิษุนั้นยอมเปนผูปล้ืมใจเพราะเหตุนั้น. 
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ล คําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเปนอันภกิษุ      
ทําใหมากแลว.   
                  ผูเห็นธรรม   
         [๓๔๖] ดูกรทานมีอายท้ัุงหลาย อากาศอาศัยไมและอาศัยเถาวัลย ดินเหนียวและหญา        
แวดลอมแลว ยอมถึงความนบัวา เปนเรือนฉันใด ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย อากาศอาศัยกระดูก  
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และอาศัยเอ็นเนื้อและหนังแวดลอมแลว ยอมถึงความนับวา รูป ฉันนัน้เหมือนกันแล. ดูกรทาน  
ผูมีอายุท้ังหลาย หากวา จกัษอัุนเปนไปในภายใน เปนของไมแตกทําลายแลว และรูปท้ังหลาย    
อันเปนภายนอกยอมไมมาสูคลองจักษุ ท้ังความกําหนดอันเกิดแตจกัษแุละรูปนั้นก็ไมมี ความ   
ปรากฏแหงสวนแหงวิญญาณอันเกดิแตจกัษุ และรูปนัน้ ก็ยังมีไมไดกอน. ดูกรทานผูมีอายุท้ัง      
หลาย หากวา จักษุอันเปนไปในภายใน เปนของไมแตกทําลายแลว และรูปท้ังหลายอันเปน  
ภายนอก ยอมมาสูคลองจักษุ แตความกําหนดอันเกิดแตจักษุ และรูปนั้นไมมี ความปรากฏ 
แหงสวนแหงวิญญาณอันเกดิแตจกัษุ และรูปนั้นก็ยังมีไมไดกอน. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย        
แตวาในกาลใดแลจักษุอันเปนไปในภายในเปนของไมแตกไมทําลายแลว และรูปท้ังหลายอันเปน     
ภายนอก ยอมมาสูคลองจักษุ ท้ังความกําหนดอันเกิดแตจักษแุละรูปก็ยอมมีในกาลนั้น ความ      
ปรากฏแหงสวนแหงวิญญาณอันเกดิแตจกัษุและรูปนั้น ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้. รูปแหง    
สภาพท่ีเปนแลวอยางนั้นอันใด รูปนัน้ ยอมถึงความสงเคราะห ในอุปาทานขันธ คือ รูป       
เวทนาแหงสภาพท่ีเปนแลวอยางนั้นอันใด เวทนานัน้ ยอมถึงความสงเคราะหในอุปาทานขันธ     
คือ เวทนา สัญญาแหงสภาพที่เปนแลวอยางนั้นอันใด สัญญานั้น ยอมถึงความสงเคราะห 
ในอุปาทานขันธ คือ สัญญา สังขารแหงสภาพท่ีเปนแลวอยางนั้นเหลาใด สังขารเหลานั้น ยอม 
ถึงความสงเคราะหในอุปาทาน คือ สังขาร วิญญาณแหงสภาพท่ีเปนแลวอยางนั้นอันใด วิญญาณน้ัน 
ยอมถึงความสงเคราะห ในอุปาทานขันธ คือ วิญญาณ. ภกิษุนั้น ยอมรูชัดอยางนีว้า ไดยินวา       
การสงเคราะห การประชุมพรอม หมวดหมูแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ยอมมีได ดวยประ       
การอยางนี้. อนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพทุธพจนนี้ไววา ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นช่ือ  
วาเหน็ธรรม ผูใดเหน็ธรรม ผูนั้นช่ือวาเหน็ปฏิจจสมุปบาท ดังน้ี. ก็อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ใด    
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ช่ือวา ปฏิจจสมุปปนนธรรมแล. ความพอใจความอาลัย ความยินดี ความ    
ช่ืนชอบ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้อันใด อันนั้นช่ือวาทุกขสมุทัย การกําจัดความกาํหนัดดวย  
สามารถความพอใจ การละความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้อันใด  
อันนั้นช่ือวาทุกขนิโรธแล. ดูกรทานผูมีอายท้ัุงหลาย ดวยเหตุแมมีประมาณเทานีแ้ล. คําสอนของ     
พระผูมีพระภาคเจา เปนอันภกิษุทําใหมากแลว.    
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา โสตะอันเปนไปในภายในเปนของไมแตกทําลาย    
แลว ฯลฯ      
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     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา ฆานะอันเปนไปในภายใน เปนของไมแตกทําลาย   
แลว ฯลฯ        
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา ชิวหา อันเปนไปในภายใน เปนของไมแตกทําลาย 
แลว ฯลฯ        
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา กายอันเปนไปในภายใน เปนของไมแตกทําลาย    
แลว ฯลฯ        
     ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา มนะอันเปนไปในภายใน เปนของไมแตกทําลาย    
แลว และธรรมารมณท้ังหลายอันเปนภายนอก ยอมไมมาสูคลอง ท้ังความกําหนดอนัเกิด    
แตมนะ และธรรมารมณนั้น ก็ไมมี ความปรากฏแหงสวนแหงวิญญาณอันเกิดแตมนะและ     
ธรรมารมณนั้น ก็ยังมีไมไดกอน. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย หากวา มนะอันเปนไปในภาย     
ใน เปนของไมแตกทําลายแลว และธรรมารมณท้ังหลายอันเปนภายนอก ยอมมาสูคลอง       
แตความกําหนดอันเกิดแตมนะและธรรมารมณนั้นไมมี ความปรากฏแหงสวนแหงวิญญาณอัน   
เกิดแตมนะและธรรมารมณนั้น กย็ังมีไมไดกอน. ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย แตวาในกาลใด   
แล มนะอันเปนไปในภายในเปนของไมแตกทําลายแลว และธรรมารมณท้ังหลายอันเปนภาย     
นอก ยอมมาสูคลอง ท้ังความกําหนดอันเกิดแตมนะและธรรมารมณนั้น กย็อมมี ในกาล     
นั้น ความปรากฏแหงสวนแหงสวนแหงวญิญาณอันเกิดแตมนะและธรรมารมณนั้น ยอมมีได 
ดวยอาการอยางนี้. รูปแหงสภาพที่เปนแลวอยางนั้นอันใด รูปนั้น ยอมถึงความสงเคราะห ใน 
อุปาทานขันธคือรูป เวทนาแหงสภาพท่ีเปนแลวอยางนัน้อันใด เวทนาน้ัน ยอมถึงความ 
สงเคราะห ในอุปาทานขันธคือเวทนา สัญญาแหงสภาพที่เปนแลวอยางนั้นอันใด สัญญานั้น       
ยอมถึงความสงเคราะห ในอุปาทานขันธคือสัญญา สังขารท้ังหลายแหงสภาพท่ีเปนแลวอยางนั้น  
เหลาใด สังขารเหลานั้น ยอมถึงความสงเคราะห ในอุปาทานขันธคือสังขาร วิญญาณ     
แหงสภาพท่ีเปนแลวอยางนัน้อันใด วิญญาณนั้น ยอมถึงความสงเคราะห ในอุปาทานขันธ        
คือวิญญาณ. ภกิษุนั้นยอมรูชัดอยางนีว้า ไดยินวา การสงเคราะห การประชุมพรอม 
หมวดหมูแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ยอมมีได ดวยประการอยางนี้. อนึ่ง พระผูมีพระภาค  
ไดตรัสพระพจนนี้ไววา ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นช่ือวาเหน็ธรรม ผูใดเหน็ธรรม ผูนั้น      
ช่ือวาเหน็ปฏิจจสมุปบาท ดังน้ี. ก็อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ใด อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ช่ือวา    
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ปฏิจจสมุปปนนธรรมแล. ความพอใจ ความอาลัย ความยนิดี ความช่ืนชอบ ในอุปาทาน        
ขันธ ๕ เหลานี้อันใด อันนีช่ื้อวาทุกขสมทัุย การกําจัดความกําหนัดดวยสามารถความพอใจ     
การละความกาํหนัดดวยสามารถความพอใจ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ อันใด อันนั้นช่ือวา        
ทุกขนิโรธแล. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ดวยเหตุแมมีประมาณเทานีแ้ล คําสอนของพระผูมี    
พระภาค เปนอันภิกษุทําใหมากแลว.        
     ทานพระสารีบุตร ไดกลาวธรรมปริยายนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ช่ืนชม ยินดภีาษิต 
ของทานพระสารีบุตรแลวแล.       
                   จบ. มหาหัตถิปโทปมสูตรท่ี ๘   
                ______________________    
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                      ๙. มหาสาโรปมสูตร  
                    อุปมาพรหมจรรยกับแกนไม    
         [๓๔๗] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกฏู เขตพระนครราชคฤห. เม่ือ  
พระเทวทัตตหลีกไปไมนาน ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตต ตรัสเรียก 
ภิกษุท้ังหลายมาแลว ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา ออกจาก      
เรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข    
โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูกความทกุขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา    
ไฉนหนอ ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ จะพงึปรากฏ. เขาบวชอยางนัน้แลว    
ยังลาภสักการะ และความสรรเสริญใหบังเกิดข้ึน. เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยมดวยลาภ 
สักการะและความสรรเสริญนั้น. เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญ อันนั้น เขายอมยกตน  
ขมผูอ่ืนวา เรามีลาภสักการะและความสรรเสริญ สวนภิกษุอ่ืนนอกนี้ ไมปรากฏ มีศักดานอย.  
เขายอมมัวเมา ถึงความประมาท เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น เม่ือเปนผูประมาท       
แลว ยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม       
แสวงหาแกนไม เท่ียวเสาะหาแกนอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลย        
กระพ้ี ละเลยเปลือก ละเลยเสก็ดไปเสีย ตดัเอากิ่งและใบถือไป สําคัญวาแกน. บุรุษผูมีจักษุ  
เห็นเขาผูนัน้แลว พึงกลาวอยางนีว้า บุรุษผูเจริญนี้ ไมรูจกัแกนไม ไมรูจักกระพี้ ไมรูจักเปลือก        
ไมรูจักสะเก็ด ไมรูจักกิ่งและใบ จริงอยางนัน้ บุรุษผูเจริญนี้ มีความตองการแกนไม  
แสวงหาแกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญ มีแกนต้ังอยู ละเลยแกน  
ละเลยกระพี้ ละเลยเปลือก ละเลยเสกด็ไปเสีย ตัดเอากิ่งและใบถือไป สําคัญวาแกน      
และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา ฉันใด กุลบุตรบางคนใน       
โลกน้ี ก็ฉันนัน้เหมือนกัน มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผู      
อันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปยาส ทวมทับแลว ถูกความทกุข      



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 257 
ทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังมวลนี้      
จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบังเกดิข้ึน.     
เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น เพราะ  
ลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา เรามีลาภสักการะและ    
ความสรรเสริญ สวนภิกษุอ่ืนนอกนี้ ไมปรากฏ [หรือมีคนรูจักนอย] มีศักดานอย เขา  
ยอมมัวเมา ถึงความประมาทเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น เม่ือเปนผูประมาทแลว       
ยอมอยูเปนทุกข. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนีเ้ราเรียกวา ไดถือเอากิ่งและใบของพรหมจรรย 
และถึงท่ีสุดแคกิ่งและใบนัน้.   
                       สะเก็ดพรหมจรรย  
        [๓๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรบางคนในโลกน้ี มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปน     
บรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทม   
นัส อุปายาส ทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําท่ีสุดแหง   
ทุกขท้ังมวลนีจ้ะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบังเกดิ   
ข้ึน. เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น.   
เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. เขายอมไมมัว   
เมา ไมถึงความประมาท เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น เม่ือเปนผูไมประมาท   
แลว ยอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยนิดี มีความดําริเต็มเปยม ดวย      
ความถึงพรอมแหงศีลน้ัน. เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา เรา   
มีศีล มีกัลยาณธรรม สวนภิกษุอ่ืนนอกนี้ เปนผูทุศีล มีบาปธรรม. เขายอมมัวเมา ถึง        
ความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น เม่ือเปนผูประมาทแลว ยอมอยูเปนทุกข.       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือน บุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เท่ียวเสาะหาแกน      
ไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนตั้งอยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ี ละเลยเปลือกไปเสีย ถาก       
เอาสะเก็ดถือไป สําคัญวาแกน. บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผู     
เจริญนี้ ไมรูจกัแกนไม ไมรูจักกระพี้ ไมรูจักเปลือก ไมรูจักสะเก็ด ไมรูจักกิ่งและใบ     
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จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญนี้ มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไม   
อยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพี้ ละเลยเปลือกไปเสีย ถากเอา       
สะเก็ดถือไป สําคัญวาแกน และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จประโยชน 
แกเขา ฉันใด กุลบุตรบางคนในโลกน้ี ก็ฉันนั้นเหมือนกนั มีศรัทธา ออกจากเรือนบวช    
เปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปา       
ยาส ทวมทับแลว ถูกความทกุขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ       
ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนัน้แลว ยังลาภสักการะ     
และความสรรเสริญใหบังเกดิข้ึน. เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสัก 
การะและความสรรเสริญนั้น. เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะลาภสักการะและสรรเสริญอัน        
นั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น      
เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยินดี มีความ    
ดําริเต็มเปยม ดวยความถึงพรอมแหงศีลน้ัน. เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น เขายอมยก   
ตนขมผูอ่ืนวา เรามีศีล มีกัลยาณธรรม สวนภิกษุอ่ืนนอกนี ้เปนผูทุศีล มีบาปธรรม        
เขายอมมัวเมา ถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น เม่ือเปนผูประมาทแลว 
ยอมอยูเปนทุกข. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนีเ้รียกวา ไดถือเอาสะเก็ดของพรหมจรรย       
และถึงท่ีสุดแคสะเก็ดนัน้.      
                       เปลือกพรหมจรรย  
         [๓๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา ออกจากเรือนบวช       
เปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข    
โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูกความทกุขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา    
ไฉนหนอ ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ จะพงึปรากฏ. เขาบวชอยางนัน้แลว    
ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบังเกิดข้ึน. เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็ม      
เปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น เขาไมยกตนไมขมผูอ่ืน เพราะลาภสักการะ        
และความสรรเสริญอันนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะลาภสักการะและ    
ความสรรเสริญนั้น เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามี    
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ความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลน้ัน แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไม      
ขมผูอ่ืน เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนัน้. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท   
เพราะความถึงพรอมแหงศีลน้ัน เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิให  
สําเร็จ. เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยม ดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น เพราะความถึง  
พรอมแหงสมาธิอันนั้น เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา เรามีจิตต้ังม่ัน มีจิตมีอารมณเปนอันเดียว       
สวนภกิษุอ่ืนนอกน้ี มีจิตไมตัง้ม่ัน มีจิตหมนุไปผิดแลว. เขายอมมัวเมาถึงความประมาท เพราะ       
ความถึงพรอมแหงสมาธินั้น เม่ือเปนผูประมาทแลว ยอมอยูเปนทุกข. ดกูรภิกษุท้ังหลาย   
เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือ    
ตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ีไปเสีย ถากเอาเปลือกถือไป สําคัญวาแกน.    
บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว พึงกลาวอยางนีว้า บุรุษผูเจริญนี้ ไมรูจกัแกน ไมรูจัก  
กระพ้ี ไมรูจกัเปลือก ไมรูจักสะเก็ด ไมรูจักกิ่งและใบ จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญนี้        
มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ัง    
อยู ละเลยแกน ละเลยกระพี้ไปเสีย ถากเอาเปลือกถือไป สําคัญวาแกน และกิจท่ี       
จะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา ฉันใด กุลบุตรบางคนในโลก     
นี้ ก็ฉันนัน้เหมือนกัน มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผู 
อันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูกความทกุข     
ทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ จะพึง        
ปรากฏ. เขาบวชอยางนัน้แลว ยงัลาภสักการะและความสรรเสริญใหบังเกิดข้ึน. เขาไมมีความ     
ยินดีมีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น. เขาไมยกตน ไมขม    
ผูอ่ืน เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท        
เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึง  
พรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น แตมีความดําริยงัไม    
เต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความถึงพรอมแหงศีลน้ัน, เขายอมไมมัวเมา     
ไมถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยงั 
ความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ. เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยม ดวยความถึง 
พรอมแหงสมาธินั้น. เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวาเรามี       
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จิตต้ังม่ัน มีจิตมีอารมณเปนอันเดียว สวนภิกษุอ่ืนนอกนี ้มีจิตไมตั้งม่ัน มีจิต        
หมุนไปผิดแลว. เขายอมมัวเมา ถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น       
เม่ือเปนผูประมาทแลว ยอมอยูเปนทุกข. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนีเ้ราเรียกวา ไดถือ  
เอาเปลือกแหงพรหมจรรย และถึงท่ีสุดแคเปลือกนั้น.       
                กระพี้พรหมจรรย 
         [๓๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา ออกจากเรือนบวช       
เปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข    
โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูกความทกุขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ     
ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนัน้แลว ยังลาภสักการะ และ 
ความสรรเสริญใหบังเกดิข้ึน. เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะ 
และความสรรเสริญนั้น. เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น.       
เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น เม่ือ      
เปนผูไมประมาทแลว ยอมยงัความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยินดี ดวย   
ความถึงพรอมแหงศีลน้ัน แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความ        
ถึงพรอมแหงศีลนั้น เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะเพราะความถึงพรอมแหงศีล     
นั้นเม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ. เขามีความยนิดีดวย 
ความถึงพรอมแหงสมาธินั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะ 
ความถึงพรอมแหงสมาธินั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะความถึงพรอม  
แหงสมาธินั้น เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังญาณทัสสนะใหสําเร็จ. เขามีความ    
ยินดี มีความดาํริเต็มเปยมแลวดวยญาณทัสสนะน้ัน. เพราะญาณทัสสนะน้ัน เขายอม     
ยกตนขมผูอ่ืนวา เรารูเราเห็นอยู สวนภิกษุอ่ืนนอกนีไ้มรู ไมเห็นอยู. เขายอม      
มัวเมา ถึงความประมาท เพราะญาณทัสสนะน้ัน เม่ือเปนผูประมาทแลว ยอมอยูเปน     
ทุกข. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหาแกน    
ไม เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกนไปเสีย ถาก   
เอากระพี้ถือไป สําคัญวาแกน. บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษ      
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ผูเจริญนี้ ไมรูจักแกน ไมรูจกักระพ้ีไมรูจักเปลือก ไมรูจักสะเก็ด ไมรูจักกิ่งและใบ จริงอยางนั้น       
บุรุษผูเจริญนี้มีความตองการแกนไมอยู เสาะหาแกนไมอยู เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือ        
ตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกนไปเสีย ถากเอากระพ้ีถือไป สําคัญวาแกน และ     
กิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา ฉันใด กุลบุตรบางคนใน  
โลกน้ี ก็ฉันนัน้เหมือนกัน มีศรัทธา ออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา        
เราเปนอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูกความ   
ทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังมวล    
นี้จะพงึปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบังเกิดข้ึน เขาไมมี  
ความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะ และความสรรเสริญนั้น. เขาไมยกตน     
ไมขมผูอ่ืน เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประ        
มาท เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึง 
พรอมแหงศีลใหสําเร็จ, เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น แตมีความดําริยงัไม    
เต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความถึงพรอมแหงศีลน้ัน. เขายอมไมมัวเมา     
ไมถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยงั 
ความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ. เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น แตมี       
ความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินัน้.      
เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินัน้ เม่ือเปนผูไมประ     
มาทแลว ยอมยังญาณทัสสนะใหสําเร็จ. เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยมแลวดวยญาณ       
ทัสสนะน้ัน. เพราะญาณทัสสนะอันนัน้ เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา เรารูเราเห็นอยู    
สวนภกิษุอ่ืนนอกน้ีไมรูไมเหน็อยู เขายอมมัวเมา ถึงความประมาท เพราะญาณทัสสนะ 
นั้น เม่ือเปนผูประมาทแลว ยอมอยูเปนทุกข. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนีเ้ราเรียกวา ไดถือ     
เอากระพีแ้หงพรหมจรรย และถึงท่ีสุดแคกระพ้ีนัน้แล.     
                แกนพรหมจรรย   
         [๓๕๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา ออกจากเรือน  
บวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข  
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โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูกความทกุขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉน        
หนอ ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยัง   
ลาภสักการะและความสรรเสริญใหเกิดข้ึน. เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม      
ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น. เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะลาภสักการะ     
และความสรรเสริญอันนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะลาภสักการะ       
และความสรรเสริญนั้น เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยงัความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ.      
เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลน้ัน แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน     
ไมขมผูอ่ืน เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท        
เพราะความถึงพรอมแหงศีลน้ัน เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิให  
สําเร็จ. เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น แตมีความดําริยงัไมเต็มเปยม.      
เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น เขายอมไมมัวเมา ไม 
ถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังญาณ      
ทัสสนะใหสําเร็จ. เขามีความยินดดีวยญาณทัสสนะน้ัน แตมีความดําริยงัไมเต็มเปยม. เขาไม 
ยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะญาณทัสสนะน้ัน. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท        
เพราะญาณทัสสนะน้ัน เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยงัสมยวิโมกขใหสําเร็จ. ดูกรภิกษุท้ัง  
หลาย ขอท่ีภกิษุนั้นจะพึงเส่ือมจากสมยวิมุตินั้น เปนฐานะท่ีจะมีได. ดกูรภิกษุท้ังหลาย   
เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู  
เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ถากเอาแกนถือไป รูจักวาแกน. บุรุษผูมีจกัษุเหน็เขาผูนัน้แลว  
พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผูเจริญนี้ รูจักแกน รูจักกระพี้ รูจกัเปลือก รูจักสะเก็ด รูจกักิ่ง       
และใบ จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญนี้ มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เท่ียว  
เสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ถากเอาแกนถือไป รูจักวาแกน และ       
กิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักสําเร็จประโยชนแกเขา ฉันใด กุลบุตรบางคนในโลก  
นี้ ก็ฉันนัน้เหมือนกัน มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอัน       
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูก 
ความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําท่ีสุดแหงกอง    
ทุกขท้ังมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนี้แลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญให  
บังเกิดข้ึน. เขาไมมีความยนิดี มีความดําริยงัไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรร     
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เสริญนั้น เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. เขา  
ยอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น เม่ือเปนผูไม       
ประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยินดีดวยความถึงพรอม  
แหงศีลน้ัน แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความถึง        
พรอมแหงศีลอันนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะความถึงพรอมแหง    
ศีลนั้น เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ. เขามีความ      
ยินดดีวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขม     
ผูอ่ืน เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท    
เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังญาณทัสสนะใหสําเร็จ.     
เขามีความยินดีดวยญาณทัสสนะนั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผู     
อ่ืน เพราะญาณทัสสนะน้ัน. เขายอมไมมัวเมา ไมถึงความประมาท เพราะญาณทัสสนะ       
นั้น เม่ือเปนผูไมประมาทแลว ยอมยังสมยวิโมกขใหสําเร็จ. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย    
ขอท่ีภิกษนุั้นจะพึงเส่ือมจากสมยวิมุตินัน้ มิใชฐานะ มิใชโอกาสท่ีจะมีได.      
         [๓๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดังพรรณนามาฉะนั้น พรหมจรรยนี้ จงึมิใชมีลาภ       
มิใชมีความถึงพรอมแหงสมาธิเปนอานิสงส สักการะและความสรรเสริญเปนอานิสงส มิใชมี     
ความถึงพรอมแหงศีลเปนอานิสงส มิใชมีญาณทัสสนะเปนอานสิงส แตพรหมจรรยนี้มี  
เจโตวิมุติอันไมกําเริบ เปนประโยชน เปนแกน เปนท่ีสุด.        
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ช่ืนชม ยินดี พระภาษติ       
ของพระผูมีพระภาคแลวแล.        
                    จบ มหาสาโรปมสูตร ท่ี ๙      
                      ____________________________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 264 
                      ๑๐. จูฬสาโรปมสูตร 
                  อุปมานักบวชกับผูแสวงหาแกนไม        
         [๓๕๓] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พราหมณช่ือปงคลโกจฉะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี  
ประทับ คร้ันแลว ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  
จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตทานพระโคดม   
สมณพราหมณพวกนี้ เปนเจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารย มีช่ือเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ       
ชนเปนอันมาก สมมติวาเปนคนดี คือ ปูรณกัสสป มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล ปกธุกัจจายนะ       
สัญชัยเวลัฏฐบุตร นิครนถนาฏบุตร พวกนั้นท้ังหมดรูยิง่ตามปฏิญญาของตนๆ หรือทุกคนไมรูยิ่ง        
เลย หรือวาบางพวกรูยิ่ง บางพวกไมรูยิ่ง.      
     พระผูมีพระภาคตรัสวา อยาเลย พราหมณ ขอท่ีวาพวกนั้นท้ังหมดรูยิง่ตามปฏิญญา      
ของตนๆ หรือทุกคนไมรูยิ่งเลย หรือวาบางพวกรูยิ่ง บางพวกไมรูยิ่งนัน้ จงงดไวเถิด เราจัก      
แสดงธรรมแกทาน ทานจงฟงธรรมนั้น จงกระทําไวในใจใหดี เราจักกลาว ปงคลโกจฉพราหมณ      
ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว.    
         [๓๕๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการ       
แกนไม แสวงหาแกนไมเท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนตั้งอยู ละเลยแกน ละเลย      
กระพ้ี ละเลยเปลือก ละเลยสะเก็ดไปเสีย ตัดเอากิ่งและใบถือไป สําคัญวาแกน บุรุษผูมีจักษุเห็น      
เขาผูนั้นแลว พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผูเจริญนี้ ไมรูจักแกน ไมรูจักกระพี้ ไมรูจักเปลือก ไมรูจัก     
สะเก็ด ไมรูจักกิ่งและใบ จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญนี้ มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม     
เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยูละเลยแกน ละเลยกระพี้ ละเลยเปลือก  
ละเลยสะเกด็ไปเสีย ตัดเอากิง่และใบถือไป สําคัญวาแกน และกิจท่ีจะพงึทําดวยไมแกนของ      
เขา จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา หรืออีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม      
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แสวงหาแกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลย     
กระพ้ี ละเลยเปลือกไปเสีย ถากเอาสะเก็ดถือไป สําคัญวาแกน. บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว      
พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผูเจริญนี้ ไมรูจักแกน ไมรูจักกระพี้ ไมรูจักเปลือก ไมรูจักสะเก็ด      
ไมรูจักกิ่งและใบ จริงอยางนัน้ บุรุษผูเจริญนี้ มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เท่ียว     
เสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ี ละเลยเปลือกไป     
เสีย ถากเอาสะเก็ดถือไป สําคัญวาแกน และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขาจักไมสําเร็จ       
ประโยชนแกเขา. หรืออีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหา       
แกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพี้ไปเสีย       
ถากเอาเปลือกถือไป สําคัญวาแกน. บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว พึงกลาวอยางนีว้า บุรุษ     
ผูเจริญนี้ ไมรูจักแกน ไมรูจกักระพ้ี ไมรูจกัเปลือก ไมรูจกัสะเกด็ ไมรูจกักิ่งและใบ จริง       
อยางนั้น บุรุษผูเจริญนี้ มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือ     
ตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ีไปเสีย ถากเอาเปลือกถือไป สําคัญวาแกน     
และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา. หรืออีกอยางหนึ่ง เปรียบ  
เหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมี      
แกนต้ังอยู ละเลยแกนไปเสีย ถากเอากระพ้ีถือไป สําคัญวาแกน. บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้น      
แลว พึงกลาวอยางนี้วา บุรุษผูเจริญนี้ ไมรูจักแกน ไมรูจกักระพ้ี ไมรูจกัเปลือก ไมรูจกั       
สะเก็ด ไมรูจักกิ่งและใบ จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญนี้ มีความตองการแกนไม แสวงหา    
แกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกนไปเสีย ถากเอากระพ้ี      
ถือไป สําคัญวาแกน และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา. หรือ   
อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไม        
อยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ตัดเอาแกนนั้นแหละถือไป รูอยูวาแกน. บุรุษผูมีจักษุเห็นเขา       
ผูนั้นแลว พึงกลาวอยางนีว้า บุรุษผูเจริญนี้ รูจักแกน รูจักกระพี้ รูจกัเปลือก รูจัก    
สะเก็ด รูจกักิ่งและใบ จริงอยางนั้น บุรุษผูเจริญนี้มีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม 
เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ตดัเอาแกนนั่นแหละถือไป รูอยูวาแกน    
และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขาจักสําเร็จประโยชนแกเขา ฉันใด.  
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         [๓๕๕] ดูกรพราหมณ ฉันนั้นเหมือนกันแล กุลบุตรบางคนในโลกน้ี มีศรัทธา 
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ    
ทุกข โทมนัส อุปายาส ทวมทับแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา      
ไฉนหนอ ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ จะพงึปรากฏ. เขาบวชอยางนัน้แลว ยังลาภ     
สักการะและความสรรเสริญใหบังเกดิข้ึน. เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยม ดวยลาภสักการะ        
และความสรรเสริญนั้น. เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา     
เรามีลาภสักการะและความสรรเสริญ สวนภิกษุอ่ืนนอกนี ้ไมปรากฏ [หรือมีคนรูจักนอย] มี     
ศักดานอย. อนึ่ง เขาไมยังฉันทะใหเกดิ ไมพยายาม เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา     
และประณีตกวา ลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น ท้ังเปนผูมีความประพฤติยอหยอน ทอถอย     
เปรียบเหมือนบุรุษคนนั้น ท่ีมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู   
เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพี้ ละเลยเปลือก ละเลยสะเก็ดไปเสีย       
ตัดเอากิ่งและใบถือไป สําคัญวาแกน และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จ        
ประโยชนแกเขา ฉันใด. ดกูรพราหมณ เราเรียกบุคคลนี้วา มีอุปมาฉันนัน้    
         [๓๕๖] ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปนบรรพ      
ชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส    
ทวมทับแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําท่ีสุด    
แหงกองทุกขท้ังมวลนี้ จะพงึปรากฏ. เขาบวชอยางนีแ้ลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญให   
บังเกิดข้ึน. เขาไมมีความยนิดี มีความดําริยงัไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญ 
นั้น. เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. เขายังฉันทะให    
เกิด พยายาม เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา และประณีตกวา ลาภสักการะและ      
ความสรรเสริญ ท้ังเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยังความถึงพรอมแหง  
ศีลใหสําเร็จ. เขามีความยินด ีมีความดําริเต็มเปยม แลวดวยความถึงพรอมแหงศีลน้ัน. เพราะ        
ความถึงพรอมแหงศีลอันนัน้ เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา เรามีศีล มีกัลยาณธรรม สวนภิกษุอ่ืน 
นอกนี้ เปนผูทุศีล มีบาปธรรม. อนึ่ง เขาไมยังฉันทะใหเกดิ ไมพยายาม เพื่อทําใหแจงซ่ึง 
ธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา และประณตีกวาความถึงพรอมแหงศีลน้ัน ท้ังเปนผูมีความประพฤติ  
ยอหยอน ทอถอย. เปรียบเหมือนบุรุษคนนัน้ ท่ีมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม   
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เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกระพ้ี ละเลยเปลือก 
ไปเสีย ถากเอาสะเก็ดถือไป สําคัญวาแกน และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จ    
ประโยชนแกเขา ฉันใด. ดกูรพราหมณ เราเรียกบุคคลนี้วา มีอุปมาฉันนัน้.   
         [๓๕๗] ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปน   
บรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส 
ทวมทับแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทํา  
ท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยังลาภสักการะและความ       
สรรเสริญใหบังเกิดข้ึน. เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความ      
สรรเสริญนั้น เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. อนึ่ง      
เขายังฉันทะใหเกิด พยายาม เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา และประณีตกวา ลาภ  
สักการะและความสรรเสริญนั้น ท้ังเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยัง    
ความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยินดดีวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น แตมีความ       
ดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น. อนึง่ เขายัง    
ฉันทะใหเกดิ พยายาม เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา และประณีตกวา ความ       
ถึงพรอมแหงศีลนั้น ท้ังเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยังความถึงพรอม       
แหงสมาธิใหสําเร็จ. เขามีความยินดี มีความดําริเต็มเปยม ดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น   
เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา เรามีจิตต้ังม่ัน มีจิตมีอารมณ       
เปนอันเดยีว สวนภิกษุอ่ืนนอกนี้ มีจิตไมตั้งม่ัน มีจิตหมนุไปผิดแลว. เขาไมยังฉันทะใหเกิด     
ไมพยายาม เพือ่ทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา และประณตีกวาความถึงพรอมแหงสมาธินั้น     
ท้ังเปนผูประพฤติยอหยอน ทอถอย. เปรียบเหมือนบุรุษน้ันท่ีมีความตองการแกนไม แสวงหา  
แกนไม เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกน ละเลยกะพ้ีไปเสีย        
ถากเอาเปลือกถือไป สําคัญวาแกน และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จประโยชน   
แกเขาฉันใด. ดูกรพราหมณ เราเรียกบุคคลนี้วา มีอุปมาฉันนั้น.    
         [๓๕๘] ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปน   
บรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาส  
ทวมทับแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําท่ีสุด     
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แหงกองทุกขท้ังมวลนี้ จะพงึปรากฏ. เขาบวชอยางนัน้แลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญให  
บังเกิดข้ึน เขาไมมีความยนิดี มีความดําริยงัไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญ  
นั้น. เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น. อนึ่ง เขายังฉันทะ    
ใหเกดิ พยายาม เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา และประณีตกวา ลาภสักการะและ   
ความสรรเสริญนั้น ท้ังเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยังความถึงพรอม  
แหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยินดดีวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม.      
เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น. อนึ่ง เขายงัฉันทะใหเกดิ      
พยายาม เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา และประณีตกวา ความถึงพรอมแหงศีลนั้น 
ท้ังเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย เขายอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ. 
เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน ไม       
ขมผูอ่ืน เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น. อนึ่ง เขายังฉันทะใหเกิด พยายาม เพ่ือทําให        
แจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา และประณีตกวา ความถึงพรอมแหงสมาธินั้น ท้ังเปนผูมีความ      
ประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยงัญาณทัสสนะใหสําเร็จ. เขามีความยินดี มีความ       
ดําริเต็มเปยม ดวยญาณทัสสนะอันนั้น. เพราะญาณทัสสนะน้ัน เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา เรารู 
เราเห็น สวนภกิษุอ่ืนนอกนี้ ไมรูไมเห็นอยู. อนึ่ง เขาไมยงัฉันทะใหเกดิ ไมพยายาม เพื่อทํา    
ใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิง่กวา และประณีตกวาญาณทัสสนะน้ัน ท้ังเปนผูมีความประพฤติ 
ยอหยอน ทอถอย. เปรียบเหมือนบุรุษคนนัน้ ท่ีมีความตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เท่ียว   
เสาะหาแกนอยู เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ละเลยแกนไปเสีย ถากเอากะพ้ีถือไป สําคัญวาแกน      
และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา ฉันใด. ดูกรพราหมณ เรา     
เรียกบุคคลนี้วา มีอุปมาฉันนัน้.        
         [๓๕๙] ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต    
ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ทวมทับ 
แลว ถูกความทุกขทวมทับแลว มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา ไฉนหนอ ความกระทําท่ีสุดแหง       
กองทุกขท้ังมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอยางนั้นแลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญให      
เกิดข้ึน. เขาไมมีความยินดี มีความดําริยังไมเต็มเปยม ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น.       
เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. อนึ่ง เขายังฉันทะให     
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เกิด พยายาม เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา และประณีตกวา ลาภสักการะและความ  
สรรเสริญนั้น ท้ังเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยังความถึงพรอม      
แหงศีลใหสําเร็จ. เขามีความยินดดีวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม       
เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น. อนึ่ง เขายงัฉันทะใหเกดิ      
พยายาม เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา และประณีตกวา ความถึงพรอมแหงศีล     
นั้น ท้ังเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย. เขายอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิ     
ใหสําเร็จ. เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงสมาธินัน้ แตมีความดาํริยังไมเต็มเปยม    
เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น. อนึ่ง เขายังฉันทะใหเกิด    
พยายาม เพื่อทําใหแจงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา และประณีตกวา ความถึงพรอมแหง    
สมาธินั้น ท้ังเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย เขายอมยังญาณทัสสนะให  
สําเร็จ. เขามีความยินดีดวยญาณทัสสนะนั้น แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. เขาไมยกตน       
ไมขมผูอ่ืน เพราะญาณทัสสนะอันนั้น. อนึง่ เขายังฉันทะใหเกดิ พยายาม เพื่อทําใหแจง     
ซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนยิ่งกวา และประณตีกวา ญาณทัสสนะนั้น ท้ังเปนผูมีความประพฤติไม       
ยอหยอน ไมทอถอย. ดูกรพราหมณ ก็ธรรมท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ญาณทัสสนะเปน    
ไฉน? ภิกษุในพระศาสนาน้ี สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก  
มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิวกอยู. แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ.   
     อีกขอหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุตยิฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน       
เพราะวติกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวกอยู. แมธรรมขอนี้ ก็      
ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
     อีกขอหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป        
บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข.      
แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
     อีกขอหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตตุถฌานไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับ  
โสมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและประณีตกวา     
ญาณทัสสนะ.       
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     อีกขอหนึ่ง เพราะลวงเสียซ่ึงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป  
เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา ภิกษยุอมบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ดวยพิจารณาวา     
อากาศหาท่ีสุดมิได. แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ.     
     อีกขอหนึ่ง เพราะลวงเสียซ่ึงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง ภกิษยุอมบรรลุ      
วิญญาณัญจายตนฌาน ดวยพจิารณาวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได. แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและ        
ประณีตกวาญาณทัสสนะ.    
     อีกขอหนึ่ง เพราะลวงเสียซ่ึงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง ภกิษยุอมบรรลุ       
อากิญจัญญายตนฌาน ดวยพจิารณาวา นอยหน่ึงไมมี. แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและประณีตกวา   
ญาณทัสสนะ.      
     อีกขอหนึ่ง เพราะลวงเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษยุอม    
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน. แมธรรมขอนี้ ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ.     
     อีกขอหนึ่ง เพราะลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภกิษุยอม       
บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ. เพราะเห็นดวยปญญาของเธอ อาสวะท้ังหลายยอมส้ินไป. แมธรรมขอนี้  
ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ. ดกูรพราหมณ ธรรมเหลานี้แล ท่ียิ่งกวาและประณีตกวา   
ญาณทัสสนะ.      
     เปรียบเหมือนบุรุษคนนัน้ท่ีมีความตองการแกน แสวงหาแกน เท่ียวเสาะหาแกนอยู        
เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู ตัดเอาแกนนั้นแหละถือไป รูอยูวาแกน และกิจท่ีจะพึงทําดวยไม    
แกนของเขา จกัสําเร็จประโยชนแกเขา ฉันใด. ดูกรพราหมณ เราเรียกบุคคลนี้วา มีอุปมา       
ฉันนั้น.        
         [๓๖๐] ดกูรพราหมณ ดงัพรรณนามาฉะนี้ พรหมจรรยจึงมิใชมีลาภสักการะและความ    
สรรเสริญเปนอานิสงส มิใชมีความถึงพรอมแหงศีลเปนอานิสงส มิใชมีความถึงพรอมสมาธิ    
เปนอานิสงส มิใชมีญาณทัสสนะเปนอานสิงส พรหมจรรยนี้มีเจโตวิมุติอันไมกําเริบ เปน     
ประโยชน เปนแกน เปนท่ีสุด.   
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ปงคลโกจฉพราหมณ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค      
ดังนี้วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ        
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแก      
คนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยประสงควา ผูมีจักษุจกัเห็นรูปได ฉันใด ธรรมท่ี     
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พระองคทรงประกาศแลวโดยอเนกปริยาย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. ขาพระองคนี้ ขอถึงพระองคกับ     
พระธรรมและภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึง  
พระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนีเ้ปนตนไป.  
                    จบ จูฬสาโรปมสูตร ท่ี ๑๐     
                      จบ โอปมมวรรค ท่ี ๓       
                      ____________________________        
                      รวมพระสูตรในวรรคนี้       
                เร่ืองพระโมลิยะภคัคุนะ เร่ืองภกิษุช่ืออริฏฐะ    
                เร่ืองอันธวัน เร่ืองพระปุณณะ นวิาปสูตร  
                ปาสราสิสูตร จูฬหตัถิปโทปมสูตร มหาหัตถิ  
                ปโทปมสูตร มหาสาโรปมสูตร จูฬสาโรปม       
                สูตร.   
                       ____________________________  
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                 มหายมกวรรค     
                      ๑. จูฬโคสิงคสาลสูตร       
                      เหตุแหงความสามัคคี       
         [๓๖๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ท่ีพักซ่ึงสรางดวยอิฐในนาทิกคาม. ก็สมัยนั้น  
ทานพระอนุรุทธ ทานพระนันทิยะ ทานพระกิมิละ อยูท่ีปาโคสิงคสาลวัน. คร้ังนั้นเวลาเย็น   
พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีประทับพักผอนแลว เสดจ็เขาไปยังปาโคสิงคสาลวัน. นายทายบาล  
[ผูรักษาปา] ไดเห็นพระผูมีพระภาคเสดจ็มาแตไกล คร้ันแลวไดกลาวกะพระผูมีพระภาค ดังนี้วา    
ขาแตสมณะทานอยาเขาไปยงัปาน้ีเลย ในท่ีนี้มีกุลบุตร ๓ ทาน ซ่ึงเปนผูใครประโยชนตนเปน     
สภาพอยู ทานอยาไดกระทําความไมผาสุกแกทานท้ัง ๓ นั้นเลย. เม่ือนายทายบาลกลาวกะพระ    
ผูมีพระภาคอยู ทานพระอนุรุทธไดยินแลว จึงไดบอกนายทายบาลดังนีว้า ดูกรนายทายบาลผูมีอายุ     
ทานอยาไดหามพระผูมีพระภาคเลย พระผูมีพระภาคผูเปนศาสดาของพวกเราเสดจ็มาถึงแลว. ลําดับ       
นั้น ทานพระอนุรุทธไดเขาไปหาทานพระนันทิยะและทานพระกิมิละถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดบอกวา       
รีบออกไปเถิด ทานผูมีอายุ รีบออกไปเถิด ทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคผูเปนศาสดาของพวกเรา       
เสด็จมาถึงแลว. ทานพระอนุรุทธ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมิละ ไดตอนรับพระผูมีพระภาค 
องคหนึ่งรับบาตร และจีวรของพระผูมีพระภาค องคหนึง่ปูอาสนะ องคหนึ่งต้ังนํ้าลางพระบาท.  
พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูถวาย คร้ันแลวทรงลางพระบาท. ทานผูมีอายุเหลานัน้ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.  
         [๓๖๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอนุรุทธวา ดูกรอนุรุทธ นันทิยะ และกิมิละ       
พวกเธอพอจะอดทนไดละหรือ พอจะยังชีวิตใหเปนไปไดหรือ พวกเธอไมลําบากดวยบิณฑบาต  
หรือ?   
     อ. ขาแตพระผูมีพระภาค พวกขาพระองคพอจะอดทนได พอจะยังมีชีวิตใหเปนไปได        
พวกขาพระองคไมลําบากดวยบิณฑบาต.     
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     พ. ก็พวกเธอ ยังพรอมเพรียงกัน ช่ืนบานตอกัน ไมวิวาทกัน ยังเปนเหมือนน้ํานม 
กับน้ํา แลดกูันและกันดวยจกัษุอันเปนท่ีรักอยูหรือ?     
     อ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. ก็พวกเธอเปนอยางนัน้ได เพราะเหตุอยางไร?      
         [๓๖๓] อ. พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคมีความดําริอยางนี้วา  
เปนลาภของเราหนอ เราไดดแีลวหนอ ท่ีไดอยูรวมกับเพื่อนพรหมจรรยเห็นปานนี้ ขาพระองค  
เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตาในทานผูมีอายุเหลานี้ ท้ังตอหนาและลับหลัง เขาไปต้ังวจี    
กรรมประกอบดวยเมตตา ... เขาไปต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตาในทานผูมีอายเุหลานี้ ท้ังตอหนา    
และลับหลัง ขาพระองคมีความดําริอยางนีว้า ไฉนหนอ เราพึงเก็บจิตของตนเสียแลว ประพฤติ    
ตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลานี้ แลวขาพระองคก็เกบ็จิตของตนเสีย ประพฤติอยูตามอํานาจ        
จิตของทานผูมีอายุเหลานี้ กายของพวกขาพระองคตางกนัจริงแล แตวาจิตดูเหมือนเปนอันเดยีวกัน.  
     แมทานพระนันทิยะ ... แมทานพระกิมิละ ก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา        
ขอประทานพระวโรกาส แมขาพระองคก็มีความดําริอยางนี้วา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลว    
หนอ ท่ีไดอยูรวมกับเพื่อนพรหมจรรยเหน็ปานนี้ ขาพระองคเขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวย    
เมตตาในทานผูมีอายุเหลานี้ ท้ังตอหนาและลับหลัง เขาไปต้ังวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ... เขาไป  
ตั้งมโนกรรมประกอบดวยเมตตาในทานผูมีอายุเหลานี้ ท้ังตอหนาและลับหลัง ขาพระองคมีความ        
ดําริอยางนีว้า ไฉนหนอ เราพึงเก็บจิตของตนเสียแลว ประพฤติตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุ    
เหลานี้ แลวขาพระองคก็เก็บจิตของตนเสีย ประพฤติอยูตามอํานาจจิตของทานผูมีอายเุหลานี้        
กายของพวกขาพระองคตางกันจริงแล แตวาจิตดเูหมือนเปนอันเดยีวกนั พระพุทธเจาขา พวก   
ขาพระองค ยังพรอมเพรียงกนั ช่ืนบานตอกัน ไมวิวาทกนั ยังเปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา แลดูกัน        
และกันดวยจกัษุอันเปนท่ีรักอยู.       
         [๓๖๔] พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ พวกเธอเปนผูไมประมาท มีความเพยีร สงตนไป      
แลวอยูหรือ.   
     อ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. ก็พวกเธอเปนอยางนัน้ได เพราะเหตุอยางไร?    
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     อ. พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส บรรดาพวกขาพระองคทานผูใดกลับจาก     
บิณฑบาตแตบานกอน ทานผูนั้นยอมปูลาดอาสนะ ตั้งน้าํฉัน น้ําใชไว ตั้งถาดสํารับไว ทานผูใด     
กลับจากบิณฑบาตแตบานทีหลัง ถามีบิณฑบาตท่ีเหลือจากฉัน หากประสงค ก็ฉัน ถาไมประสงค   
ก็ท้ิงเสียในท่ีปราศจากของเขียวหรือเทลงในนํ้าท่ีไมมีสัตว ทานผูนั้นเกบ็อาสนะ เก็บน้ําฉัน        
เก็บน้ําใช เก็บถาดสํารับ กวาดโรงภัต ทานผูใดเห็นหมอน้ําฉัน น้ําใช หรือหมอน้ําชําระวางเปลา      
ทานผูนั้นก็เขาไปต้ังไว ถาเหลือวิสัยของทาน ก็กวักมือเรียกรูปท่ีสองแลวชวยกนัยกเขาไปต้ังไว       
พวกขาพระองคไมเปลงวาจา เพราะขอนั้นเปนปจจยั และทุกวันท่ี ๕ พวกขาพระองค นั่งสนทนา 
ธรรมกถาตลอดคืนยังรุง พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคเปนผูไมประมาท มีความเพยีร สงตน    
ไปอยู ดวยประการฉะนี้แล.       
                      ธรรมเคร่ืองอยูสําราญ      
         [๓๖๕] พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็เม่ือพวกเธอเปนผูไมประมาท มีความเพยีร       
สงตนไปอยูอยางนี้ คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ อันยิ่งกวา      
ธรรมของมนุษย ซ่ึงเปนเคร่ืองอยูสําราญ ท่ีพวกเธอไดบรรลุแลว มีอยูหรือ?        
     อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส พวกขาพระ        
องคหวังอยูเพยีงวา พวกเราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร      
มีปติและสุข เกิดแตวิเวกอยู เม่ือพวกขาพระองคเปนผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปอยู        
คุณวเิศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ อันยิ่งกวาธรรมของมนุษย ซ่ึงเปน    
เคร่ืองอยูสําราญนี้แล พวกขาพระองคไดบรรลุแลว.        
     พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ      
อริยะ อันยิ่งกวาธรรมของมนุษย ซ่ึงเปนเคร่ืองอยูสําราญท่ีพวกเธอไดบรรลุแลว เพื่อความกาวลวง 
เพื่อความระงับ แหงธรรมเปนเคร่ืองอยูอันนี้ อยางอ่ืนมีอยูหรือ?       
     อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวงัอยูเพยีงวา       
พวกเราบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวิจาร        
สงบไป ไมมีวติก ไมมีวจิาร มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะ     
อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ อันยิ่งกวาธรรมของมนุษย ซ่ึงเปนเคร่ืองอยูสําราญ เพื่อ  
ความกาวลวง เพื่อความระงับ แหงธรรมเปนเคร่ืองอยูอันนี้อยางอ่ืน.   
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     พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ      
อริยะ ... อยางอ่ืนมีอยูหรือ? 
     อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวงัอยูเพยีงวา       
พวกเรามีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ี        
พระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข อันนี้ไดแก    
คุณวิเศษ คือญาณทัสสนะ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ... อยางอ่ืน.    
     พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ      
อริยะ ... อยางอ่ืนมีอยูหรือ? 
     อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวงัอยูเพยีงวา       
พวกเราบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ        
ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทํา 
ความเปนพระอริยะ ... อยางอ่ืน. 
     พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ      
อริยะ ... อยางอ่ืนมีอยูหรือ? 
     อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวงัอยูเพยีงวา       
เพราะลวงเสียซ่ึงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตต  
สัญญา พวกเราบรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยพิจารณาวา อากาศหาที่สุดมิได ดังนีอ้ยู อันนี้  
ไดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ... อยางอ่ืน. 
     พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ      
อริยะ ... อยางอ่ืนมีอยูหรือ? 
     อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวงัอยูเพยีงวา       
เพราะลวงเสียซ่ึงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง พวกเราบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ดวย       
พิจารณาวา วญิญาณหาท่ีสุดมิได ดังน้ีอยู อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถ     
กระทําความความเปนพระอริยะ ... อยางอ่ืน.        
     พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ      
อริยะ ... อยางอ่ืนมีอยูหรือ?  
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     อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวงัอยูเพยีงวา       
เพราะลวงเสียงซ่ึงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง พวกเราบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน    
ดวยพิจารณาวา นอยหนึ่งไมมี ดังนี้อยู อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทํา 
ความเปนพระอริยะ ... อยางอ่ืน. 
     พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ       
อริยะ ... อยางอ่ืนมีอยูหรือ?  
     อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวงัอยูเพยีงวา       
เพราะลวงเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง พวกเราบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนญาน        
อยู อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ... อยางอ่ืน.      
     พ. ดลีะ ดีละ อนุรุทธ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระ      
อริยะ อันยิ่งกวาธรรมของมนุษย ซ่ึงเปนเคร่ืองอยูสําราญท่ีพวกเธอไดบรรลุแลว เพื่อความกาวลวง 
เพื่อความระงับ แหงธรรมเปนเคร่ืองอยูอันนี้ อยางอ่ืนมีอยูหรือ?       
     อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคหวงัอยูเพยีงวา       
เพราะลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง พวกเราบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู    
เพราะเห็นแมดวยปญญา อาสวะของทานผูนั้นยอมหมดส้ินไป อันนี้ไดแกคุณวเิศษคือญาณทัสสนะ 
อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ อันยิ่งกวาธรรมของมนุษย ซ่ึงเปนเคร่ืองอยูสําราญอยางอ่ืน       
เพื่อความกาวลวง เพื่อความระงับ แหงธรรมเปนเคร่ืองอยูอันนี้ ไดบรรลุแลว พระพุทธเจาขา      
อนึ่ง พวกขาพระองคยังไมพจิารณาเหน็ธรรมเปนเคร่ืองอยูสําราญอยางอ่ืน ท่ียิ่งกวา หรือประณีต    
กวา ธรรมเปนเคร่ืองอยูสําราญอันนี้.    
     พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธ ธรรมเปนเคร่ืองอยูสําราญอยางอ่ืน ท่ียิ่งกวา หรือประณีตกวา  
ธรรมเปนเคร่ืองอยูสําราญอันนี้หามีไม.  
         [๓๖๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคยังทานพระอนุรุทธ ทานพระนันทิยะ และทานพระ 
กิมิละ ใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลวเสด็จลุกจากอาสนะ     
หลีกไป ทานพระอนุรุทธ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมิละ สงเสด็จพระผูมีพระภาค    
คร้ันกลับจากท่ีนั้นแลว ทานพระนนัทิยะ และทานพระกิมิละ ไดกลาวกะทานพระอนุรุทธวา      
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ทานอนุรุทธประกาศคุณวิเศษอันใดของพวกกระผม จนกระท่ังถึงความส้ินอาสวะ ในท่ีเฉพาะ  
พระพักตร พระผูมีพระภาค พวกกระผมไดบอกคุณวิเศษน้ัน แกทานอนุรุทธอยางนีห้รือวา พวก   
เราไดวหิารสมาบัติเหลานี้ดวย. 
     อ. พวกทานผูมีอายุมิไดบอกแกกระผมอยางนี้วา พวกเราไดวหิารสมาบัติเหลานี้ดวยๆ  
แตวากระผมกาํหนดใจของพวกทานผูมีอายุดวยใจแลวรูไดวา ทานผูมีอายุเหลานี้ ไดวิหารสมาบัติ  
เหลานี้ดวยๆ แมพวกเทวดาก็ไดบอกเนื้อความขอนี้แกกระผมวา ทานผูมีอายุเหลานี้ ไดวิหาร     
สมาบัติเหลานี้ดวยๆ กระผม ถูกพระผูมีพระภาคตรัสถามปญหาแลว จึงทูลถวายพยากรณ 
เนื้อความนัน้.  
                     เสียงสรรเสริญพระเถระ       
         [๓๖๗] ลําดับนั้น ทีฆปรชนยักษ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว        
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา        
ขาแตพระองคผูเจริญ เปนลาภของชาววัชชี ประชาชนชาววัชชีไดดแีลว ในเหตุท่ีพระตถาคต    
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาประทับอยู และกุลบุตร ๓ ทานเหลานี้ คือ ทานพระอนุรุทธ       
ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมิละ มาพักอยู.      
     พวกภุมมเทวดาไดฟงเสียงของทีฆปรชนยักษแลวไดประกาศ [ตอไป] วาทานผูเจริญ        
ท้ังหลาย เปนลาภของชาววชัชี ประชาชนชาววัชชีไดดแีลว ในเหตุท่ีพระตถาคตอรหันตสัมมา      
สัมพุทธเจา มาประทับอยู และกุลบุตร ๓ ทาน คือ ทานพระอนุรุทธ ทานพระนันทิยะ และทาน   
พระกิมิละ มาพักอยู.    
     พวกเทพช้ันจาตุมหาราช ไดฟงเสียงของพวกภุมมเทวดาแลวไดประกาศ [ตอไป] ...   
พวกเทพช้ันดาวดึงสไดฟงเสียงของพวกเทพช้ันจาตุมหาราชแลวไดประกาศ [ตอไป] ... พวกเทพ    
ช้ันยามาไดฟงเสียงของพวกเทพช้ันดาวดึงสแลวไดประกาศ [ตอไป] ... พวกเทพช้ันดุสิตไดฟงเสียง    
ของพวกเทพช้ันยามาแลวไดประกาศ [ตอไป] ... พวกเทพช้ันนิมมานรดไีดฟงเสียงของพวกเทพช้ัน 
ดุสิตแลวไดประกาศ [ตอไป] ... พวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตดีไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นนิมมานรดี      
แลวไดประกาศ [ตอไป] ... พวกเทพท่ีนับเขาในจําพวกพรหม ไดฟงเสียงของพวกเทพช้ันปรนิมมิต 
วสวัตดแีลวไดประกาศ [ตอไป] วา ทานผูเจริญท้ังหลาย เปนลาภของชาววัชชี ประชาชน    
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ชาววัชชีไดดแีลว ในเหตุท่ีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาประทับอยู และกุลบุตร ๓ ทาน        
คือ ทานพระอนุรุทธ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมิละ มาพักอยู.   
                  ทรงสรรเสริญพระอนุรุทธเปนตน  
         [๓๖๘] โดยขณะครูหนึ่งนั้น เสียงไดเปนอันรูกนัท่ัวจนถึงพรหมโลกดวยประการฉะนี้     
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรทีฆะ ขอนี้เปนอยางนัน้ ดกูรทีฆะ ขอนี้เปนอยางนัน้ กลุบุตรท้ัง ๓        
นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากสกลุใด ถาสกุลนั้นมีจิตเล่ือมใส ระลึกถึงกุลบุตรท้ัง ๓  
นี้ ขอน้ัน จะพงึเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกสกุลนั้น ตลอดกาลนาน กุลบุตรท้ัง ๓   
นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากวงศสกุลใด ถาวงศสกุลนั้น มีจติเล่ือมใส ระลึกถึง      
กุลบุตรท้ัง ๓ นี้ ขอน้ัน จะพงึเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกวงศสกุลนั้น ตลอดกาลนาน       
กุลบุตรท้ัง ๓ นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากบานใด ถาบานนัน้มีจิตเล่ือมใส ระลึกถึง 
กุลบุตรท้ัง ๓ นี้ ขอน้ัน จะพงึเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกบานนั้น ตลอดกาลนาน   
กุลบุตรท้ัง ๓ นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากนิคมใด ถานิคมนัน้มีจิตเล่ือมใส ระลึกถึง 
กุลบุตรท้ัง ๓ นี้ ขอน้ัน จะพงึเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกนคิมนั้น ตลอดกาลนาน   
กุลบุตรท้ัง ๓ นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากนครใด ถานครนัน้มีจติเล่ือมใส ระลึกถึง   
กุลบุตรท้ัง ๓ นี้ ขอน้ัน จะพงึเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกนครน้ัน ตลอดกาลนาน    
กุลบุตรท้ัง ๓ นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากชนบทใด ถาชนบทนั้นมีจิตเล่ือมใส ระลึก    
ถึงกุลบุตรท้ัง ๓ นี้ ขอน้ัน จะพึงเปนไปเพือ่ประโยชน เพื่อความสุขแกชนบทนั้น ตลอดกาล  
นาน ถากษัตริยท้ังมวลมีจิตเล่ือมใส ระลึกถึงกุลบุตรท้ัง ๓ นี้ ขอน้ัน จะพึงเปนไปเพือ่ประโยชน 
เพื่อความสุขแกกษัตริยท้ังมวล ตลอดกาลนาน ถาพราหมณท้ังมวล ... ถาแพศยท้ังมวล ... ถาศูทร     
ท้ังมวลมีจิตเล่ือมใส ระลึกถึงกุลบุตรท้ัง ๓ นี้ ขอน้ัน จะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพือ่ความสุข    
แลศูทรท้ังมวล ตลอดกาลนาน ถาโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตว พรอม 
ท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย มีจิตเล่ือมใส ระลึกถึงกุลบุตรท้ัง ๓ นี้ ขอน้ัน จะพึงเปน 
ไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก แกหมูสัตว   
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พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุย ตลอดกาลนาน ดูกรทีฆะ ทานจงเหน็เถิด กุลบุตร   
ท้ัง ๓ นี้ ปฏิบัติแลวก็เพียงเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปน 
อันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุข แกเทวดาและมนุษย    
ท้ังหลาย.       
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทีฆปรชนยักษ ช่ืนชม ยินดี ภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคแลวแล.   
                    จบ จูฬโคสิงคสาลสูตร ท่ี ๑   
                      ____________________________     
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                     ๒. มหาโคสิงคสาลสูตร        
                 การสนทนาธรรมเร่ืองผูทําใหปางาม       
         [๓๖๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปาโคสิงคสาลวัน พรอมดวยพระสาวกผูเถระซ่ึง   
มีช่ือเสียงมากรูป คือ ทานพระสารีบุตร ทานพระมหาโมคัลลานะ ทานพระมหากัสสป       
ทานพระอนุรุทธ ทานพระเรวตะ ทานพระอานนท และพระสาวกผูเถระ ซ่ึงมีช่ือเสียงอ่ืนๆ        
     คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ออกจากท่ีพกัผอนในเวลาเยน็ เขาไปหาทานพระ 
มหากัสสป คร้ันแลวไดกลาวกะทานพระมหากัสสปวา มาไปกันเถิด ทานกัสสป เราจักเขาไป      
หาทานพระสารีบุตร เพื่อฟงธรรม ทานพระมหากัสสปรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ลําดับ       
นั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระมหากัสสป และทานพระอนุรุทธ เขาไปหาทานพระสารี 
บุตร เพื่อฟงธรรม ทานพระอานนทไดเหน็ทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระมหากัสสป และ  
ทานพระอนุรุทธเขาไปหาทานพระสารีบุตร เพื่อฟงธรรม คร้ันแลว จึงเขาไปหาทานพระเรวตะ    
แลวกลาวกะทานพระเรวตะวา ทานเรวตะ ทานสัปบุรุษพวกโนน กําลังเขาไปหาทานพระสารีบุตร   
เพื่อฟงธรรม มาไปกันเถิด ทานเรวตะ เราจักเขาไปหาทานพระสารีบุตร เพื่อฟงธรรม ทานพระ  
เรวตะรับคําทานพระอานนทแลว ลําดับนั้น ทานพระเรวตะและทานพระอานนท เขาไปหาทาน       
พระสารีบุตร เพื่อฟงธรรม.      
         [๓๗๐] ทานพระสารีบุตร ไดเหน็ทานพระเรวตะและทานพระอานนทกําลังเดินมาแตไกล 
คร้ันแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทานอานนทจงมาเถิด ทานอานนทผูเปนอุปฏฐากของ    
พระผูมีพระภาค ผูอยูใกลพระผูมีพระภาค มาดีแลว ทานอานนท ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถาน   
นาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบานสะพร่ังท่ัวตน กล่ินคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานอานนท     
ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร?      
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                      ความเหน็พระอานนท 
     ทานพระอานนทตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษใุนพระศาสนาน้ี เปนพหูสูต เปนผูทรงสุตะ      
ส่ังสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใด งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถ       
พรอมท้ังพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ธรรมเห็นปานนั้น อันภิกษุนั้น 
สดับมากแลว ทรงไวแลว ส่ังสมดวยวาจา ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดีแลวดวยความเห็น ภกิษุ     
นั้นแสดงธรรมแกบริษัท ๔ ดวยบทและพยัญชนะอันราบเรียบ ไมขาดสาย เพื่อถอนเสียซ่ึงอนุสัย    
ทานพระสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภกิษุเหน็ปานนีแ้ล.    
                      ความเหน็พระเรวตะ  
         [๓๗๑] เม่ือทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร ไดกลาวกะทานพระ       
เรวตะวา ทานเรวตะ ปฏิภาณตามท่ีเปนของตน ทานอานนทพยากรณแลว บัดนี้ เราขอ    
ถามทานเรวตะในขอนัน้วา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละ   
บานสะพร่ังท่ัวตน กล่ินคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานเรวตะ ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภกิษุ        
เห็นปานไร?      
     ทานพระเรวตะตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้ เปนผูมีความหลีกเรนเปนท่ี    
มายินดี ยินดแีลวในความหลีกเรน ประกอบเนืองๆ ซ่ึงเจโตสมถะอันเปนภายใน มีฌานอันไม       
หางเหนิแลว ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงาม      
ดวยภิกษุเห็นปานนี้แล.  
                      ความเหน็พระอนุรุทธ        
         [๓๗๒] เม่ือทานพระเรวตะกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระอนุ      
รุทธวา ทานอนุรุทธ ปฏิภาณตามท่ีเปนของตน ทานเรวตะพยากรณแลว บัดนี้ เราขอถามทาน     
อนุรุทธในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบานสะพร่ัง      
ท่ัวตน กล่ินคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานอนรุุทธ ปาโคสิงคสาลวัน จะพงึงามดวยภกิษเุห็น    
ปานไร?  
     ทานอนุรุทธตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษใุนพระศาสนาน้ี ยอมตรวจดูโลกพันหนึ่งดวย        
ทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย เปรียบเหมือนบุรุษผูมีจักษุ ข้ึนปราสาทอันงดงามช้ันบน   
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พึงแลดูมณฑลแหงกงตั้งพันได ฉันใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมือนกัน ยอมตรวจดูโลกพันหนึ่งดวย     
ทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษเุห็น       
ปานนี้แล.       
                     ความเหน็พระมหากัสสป        
         [๓๗๓] เม่ือทานพระอนุรุทธกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร ไดกลาวกะทานพระ       
มหากัสสปดังนี้วา ทานกัสสป ปฏิภาณตามที่เปนของตน ทานอนุรุทธพยากรณแลว บัดนี้ เราขอ   
ขอถามทานกัสสปในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละ 
บานสะพร่ังท่ัวตน กล่ินคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานกัสสป ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภกิษุ        
เห็นปานไร?      
     ทานพระมหากัสสปตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษใุนพระศาสนานี้ ตนเองอยูในปาเปนวัตร       
และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูอยูในปาเปนวัตรดวย ตนเองเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร และ  
กลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูเท่ียวบิณฑบาตเปนวตัรดวย ตนเองถือผาบังสุกุลเปนวัตร และ        
กลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือผาบังสุกุลเปนวัตรดวย ตนเองถือไตรจวีรเปนวตัร และกลาว      
สรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือไตรจีวรเปนวัตรดวย ตนเองเปนผูมีความปรารถนานอย และกลาว 
สรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอยดวย ตนเองเปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญ     
คุณแหงความสันโดษดวย ตนเองเปนผูสงัด และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดดวย ตนเอง        
เปนผูไมคลุกคลี และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลีดวย ตนเองเปนผูปรารภความเพียร  
และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียรดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล และกลาว       
สรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวยศีลดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ และกลาวสรรเสริญ   
คุณแหงความถึงพรอมดวยสมาธิดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยปญญา และกลาวสรรเสริญคุณ      
แหงความถึงพรอมดวยปญญาดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยวิมุติ และกลาวสรรเสริญคุณแหง    
ความถึงพรอมวิมุติดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยวมุิตติญาณทัสสนะ และกลาวสรรเสริญคุณ     
แหงความถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภกิษุ   
เห็นปานนี้แล.    
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                   ความเหน็พระมหาโมคคัลลานะ     
         [๓๗๔] เม่ือทานพระมหากัสสปกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระ       
มหาโมคคัลลานะดังนี้วา ทานโมคคัลลานะ ปฏิภาณตามท่ีเปนของตน ทานมหากัสสปพยากรณ 
แลว บัดนี้ เราจะขอถามทานมหาโมคคัลลานะในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืน    
รมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบานสะพร่ังท่ัวตน กล่ินคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานโมคคัลลานะ       
ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร?     
     ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษุ ๒ รูป ในพระศาสนานี้ กลาว    
อภิธรรมกถา เธอท้ัง ๒ นั้น ถามกันและกนั ถามปญหากันแลว ยอมแกกันเอง ไมหยุดพกั 
ดวย และธรรมกถาของเธอท้ัง ๒ นั้น ยอมเปนไปดวย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงาม     
ดวยภิกษุเห็นปานนี้แล.  
                      ความเหน็พระสารีบุตร       
         [๓๗๕] ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรดังนีว้า    
ทานสารีบุตร ปฏิภาณตามท่ีเปนของเรา อันเราท้ังหมดพยากรณแลว บัดนี้ เราจะขอถามทาน      
สารีบุตร ในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบาน   
สะพร่ังท่ัวตน กล่ินคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุ        
เห็นปานไร?      
     ทานพระสารีบุตรตอบวา ทานโมคคัลลานะ ภกิษใุนพระศาสนานี้ ยงัจิตใหเปนไปในอํานาจ     
และไมเปนไปตามอํานาจของจิต เธอหวังจะอยูดวยวหิารสมาบัติใดในเวลาเชา ก็อยูดวยวิหาร    
สมาบัตินั้นไดในเวลาเชา หวงัจะอยูดวยวหิารสมาบัติใดในเวลาเท่ียง กอ็ยูดวยวิหารสมาบัตินั้นได 
ในเวลาเท่ียง หวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็น ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเย็น     
เปรียบเหมือนผอบผาของพระราชา หรือราชมหาอํามาตย ซ่ึงเต็มดวยผาท่ียอมแลวเปนสีตางๆ    
พระราชา หรือราชมหาอํามาตยนั้น หวังจะหมคูผาชนิดใดในเวลาเชา ก็หมคูผาชนิดนั้นไดในเวลา      
เชา หวังจะหมคูผาชนิดใดในเวลาเท่ียง ก็หมคูผาชนิดนั้นไดในเวลาเท่ียง หวังจะหมคูผาชนิดใด 
ในเวลาเย็น กห็มคูผาชนิดนัน้ไดในเวลาเยน็ ฉันใด ภิกษยุังจิตใหเปนไปในอํานาจ และไม     



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 284 
เปนไปตามอํานาจของจิต เธอหวังจะอยูดวยวหิารสมาบัติใดในเวลาเชา ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นได    
ในเวลาเชา หวงัจะอยูดวยวหิารสมาบัติใดในเวลาเท่ียง กอ็ยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเท่ียง   
หวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็น ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเย็น ฉันนั้นเหมือน    
กัน ทานโมคคัลลานะ ปาโคสิงคสาลวันพึงงามดวยภกิษเุห็นปานนี้แล.  
         [๓๗๖] ลําดับนั้น ทานสารีบุตร ไดกลาวกะทานผูมีอายุเหลานัน้ดงันี้วา ทานผูมีอายุ       
ท้ังหลาย ปฏิภาณตามท่ีเปนของตนๆ พวกเราทุกรูปพยากรณแลว มาไปกันเถิด พวกเราจักเขาไป     
เฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับ คร้ันแลว จักกราบทูลเนือ้ความนี้แดพระผูมีพระภาค พระผูมี      
พระภาค จกัทรงพยากรณแกพวกเราอยางใด พวกเราจักทรงจําขอความนั้นไวอยางนัน้. ทานผูมี  
อายุเหลานัน้รับคําทานพระสารีบุตรแลว.  
                      เขาเฝาพระพุทธองค       
     ลําดับนั้น ทานผูมีอายุเหลานั้น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวถวาย        
บังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวทานพระสารีบุตร ไดกราบทูลดังนี้วา  
พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส ทานพระเรวตะ ทานพระอานนท เขาไปหาขาพระองค  
ถึงท่ีอยูเพื่อฟงธรรม ขาพระองคไดเห็นทานพระเรวตะ และทานพระอานนทกําลังเดนิมาแตไกล  
คร้ันแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทดังนีว้า ทานอานนท จงมาเถิด ทานอานนทผูเปนอุปฏฐาก        
ของพระผูมีพระภาค ผูอยูใกลพระผูมีพระภาค มาดีแลว ทานอานนท ปาโคสิงคสาลวัน เปน    
สถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบานสะพร่ังท่ัวตน กล่ินคลายทิพย ยอมฟุงไป    
ทานอานนท ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร? เมื่อขาพระองคกลาวอยางนีแ้ลว 
ทานพระอานนทไดตอบขาพระองคดังนีว้า ทานสารีบุตร ภิกษใุนพระศาสนาน้ี เปนพหูสูต เปน  
ผูทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ ธรรมเหลาใด งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถ        
พรอมท้ังพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ธรรมเห็นปานนั้น อันภิกษุนั้น 
สดับมากแลว ทรงไวแลว ส่ังสมดวยวาจา ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดีแลวดวยความเห็น ภกิษุ     
นั้นแสดงธรรมแกบริษัท ๔ ดวยบทและพยัญชนะอันราบเรียบ ไมขาดสาย เพื่อถอนเสียซ่ึงอนุสัย    
ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภกิษุเห็นปานนี้แล.       
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร อานนท เม่ือจะพยากรณโดยชอบ พึง   
พยากรณตามนั้น ดวยวา อานนท  เปนพหสููต เปนผูทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ ธรรมเหลาใด 
งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ ประกาศ  
พรหมจรรย บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ธรรมเห็นปานนั้น อันอานนทนัน้สดับมากแลว ทรงไวแลว 
ส่ังสมดวยวาจา ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดีแลวดวยความเห็น อานนทนั้น แสดงธรรมแกบริษัท ๔   
ดวยบทและพยัญชนะอันราบเรียบ ไมขาดสาย เพื่อถอนเสียซ่ึงอนุสัย.   
         [๓๗๗] พระพุทธเจาขา เม่ือทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะทาน  
พระเรวตะดังนี้วา ทานเรวตะ ปฏิภาณตามท่ีเปนของตน ทานอานนทพยากรณแลว เราขอถาม        
ทานเรวตะในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบาน   
สะพร่ังท่ัวตน กล่ินคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานเรวตะ ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษเุห็น       
ปานไร? เมื่อขาพระองคกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระเรวตะ ไดตอบขาพระองคดังนี้วาทานสารีบุตร      
ภิกษใุนพระศาสนาน้ี เปนผูมีความหลีกเรนเปนท่ีมายนิดี ยินดีแลวในความหลีกเรน ประกอบ   
เนืองๆ ซ่ึงเจโตสมถะอันเปนภายใน มีฌานอันไมเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญา     
คาร ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภกิษุเหน็ปานนีแ้ล.  
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร เรวตะเม่ือจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณ      
ตามน้ัน ดวยวา เรวตะ เปนผูมีความหลีกเรนเปนท่ีมายนิดี ยินดีแลวในความหลีกเรน ประกอบ        
เนืองๆ ซ่ึงเจโตสมถะอันเปนภายใน มีฌานอันไมเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูน   
สุญญาคาร.       
         [๓๗๘] พระพุทธเจาขา เม่ือทานพระเรวตะกลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะ       
พระอนุรุทธดงันี้วา ทานอนรุุทธ ปฏิภาณตามท่ีเปนของตน ทานเรวตะพยากรณแลว เราขอ        
ถามทานอนุรุทธในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละ 
บานสะพร่ังท่ัวตน กล่ินคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานอนุรุทธ ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวย   
ภิกษเุห็นปานไร? เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว ทานพระอนุรุทธไดตอบขาพระองคดังนี้วา        
ทานสารีบุตร ภิกษใุนพระศาสนาน้ี ยอมตรวจดูโลกพันหนึ่งดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุ   
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ของมนุษย เปรียบเหมือนบุรุษผูมีจักษุ ข้ึนปราสาทอันงดงามช้ันบน พึงแลดูมณฑลแหงกงตั้งพนัได      
ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นเหมือนกนั ยอมตรวจดูโลกพันหนึ่งดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของ       
มนุษย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภกิษุเห็นปานนี้แล.        
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร อนุรุทธ เม่ือจะพยากรณโดยชอบ      
พึงพยากรณตามน้ัน ดวยวา อนุรุทธ ยอมตรวจดูโลกต้ังพนัดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุ       
ของมนุษย.      
         [๓๗๙] พระพุทธเจาขา เม่ือทานพระอนุรุทธกลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะ     
ทานพระมหากัสสปดังนี้วา ทานกัสสป ปฏิภาณตามท่ีเปนของตน ทานพระอนุรุทธพยากรณแลว      
เราขอถามทานมหากัสสปในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง   
ไมสาละบานสะพร่ังท่ัวตน กล่ินคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานกัสสป ปาโคสิงคสาลวัน พึงงาม    
ดวยภิกษุเห็นปานไร? เมื่อขาพระองคกลาวอยางนีแ้ลว ทานมหากัสสป ไดตอบขาพระองคดังนี้วา     
ทานสารีบุตร ภิกษใุนพระศาสนาน้ี ตนเองอยูในปาเปนวตัร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ      
เปนผูอยูในปาเปนวัตรดวย ตนเองเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปน 
ผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรดวย ตนเองถือผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผู     
ถือผาบังสุกุลเปนวัตรดวย ตนเองเปนผูถือไตรจีวรเปนวตัร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ   
เปนผูถือไตรจีวรเปนวัตรดวย ตนเองเปนผูมีความปรารถนานอย และกลาวสรรเสริญคุณแหง     
ความเปนผูมีความปรารถนานอยดวย ตนเองเปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ   
ดวย ตนเองเปนผูสงัด และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดดวย ตนเองเปนผูไมคลุกคลี และ    
กลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลีดวย ตนเองเปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญ      
คุณแหงการปรารภความเพยีรดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ    
ถึงพรอมดวยศีลดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอม   
ดวยสมาธิดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยปญญา และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวย     
ปญญาดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยวิมุติ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวยวิมุติ  
ดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสะ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวย    
วิมุตติญาณทัสสนะดวย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภกิษุเห็นปานนีแ้ล.   
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร กัสสป เม่ือจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณ     
ตามน้ัน ดวยวา กัสสป ตนเองเปนผูอยูในปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผู  
อยูในปาเปนวตัรดวย ตนเองเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปน        
ผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรดวย ตนเองถือผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปน        
ผูถือบังสุกุลเปนวัตรดวย ตนเองถือไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือ        
ไตรจีวรเปนวตัรดวย ตนเองเปนผูมีความปรารถนานอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผู    
มีความปรารถนานอยดวย ตนเองเปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูสันโดษดวย   
ตนเองเปนผูสงัด และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูสงัดดวย ตนเองเปนผูไมคลุกคลี และ  
กลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลีดวย ตนเองเปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญ      
คุณแหงการปรารภความเพยีรดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ    
ถึงพรอมดวยศีลดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอม   
ดวยสมาธิดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยปญญา และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวย     
ปญญาดวย ตนเองเปนถึงพรอมดวยวิมุติ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวยวิมุติ     
ดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอม       
ดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวย.       
         [๓๘๐] พระพุทธเจาขา เม่ือทานพระมหากัสสปกลาวอยางนีแ้ลว ขาพระองคไดกลาวกะ    
ทานมหาโมคคัลลานะดังนี้วา ดูกรทานโมคคัลลานะ ปฏิภาณตามท่ีเปนของตน ทานพระมหากัสสป     
พยากรณแลว เราจะขอถามทานโมคคัลลานะในขอนัน้วา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย    
ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบานสะพร่ังท่ัวตน กล่ินคลายทิพย ยอมฟุงไป ดูกรทานโมคคัลลานะ 
ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร? เมื่อขาพระองคกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระมหา 
โมคคัลลานะไดตอบขาพระองคดังนี้วา ดกูรทานสารีบุตร ภิกษุ ๒ รูปในพระศาสนาน้ี กลาว     
อภิธรรมกถา เธอท้ัง ๒ นั้น ถามกันและกนั ถามปญหากันแลว ยอมแกกันเอง ไมหยุดพกัดวย     
และธรรมกถาของเธอท้ัง ๒ นั้น ยอมเปนไปดวย ดูกรทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงาม      
ดวยภิกษุเห็นปานนี้แล.   
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร โมคคัลลานะ เม่ือจะพยากรณโดยชอบ   
พึงพยากรณตามน้ัน ดวยวา โมคคัลลานะ เปนธรรมกถึก.      
         [๓๘๑] เม่ือทานพระสารีบุตรกลาวอยางนั้นแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกราบทูล        
พระผูมีพระภาคดังนี้วา พระพุทธเจาขา ในลําดับตอไป ขาพระองคไดกลาวกะทานพระสารีบุตร 
ดังนี้วา ดูกรทานสารีบุตร ปฏิภาณตามท่ีเปนของตน เราท้ังหมดพยากรณแลว บัดนี้ เราจะขอถาม        
ทานสารีบุตรในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละบาน        
สะพร่ังท่ัวตน กล่ินคลายทิพย ยอมฟุงไป ดกูรทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภกิษุ    
เห็นปานไร? เม่ือขาพระองคกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดตอบขาพระองคดังนี้วา ดกูร       
ทานโมคคัลลานะ ภกิษใุนพระศาสนานี้ ยังจิตใหเปนไปในอํานาจ และไมเปนไปตามอํานาจของ        
จิต เธอหวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเชา ก็อยูดวยวหิารสมาบัตินั้นไดในเวลาเชา เธอ       
หวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเท่ียง ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเท่ียง เธอหวังจะ    
อยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็น ก็อยูดวยวหิารสมาบัตินั้นไดในเวลาเย็น เปรียบเหมือนผอบผา     
ของพระราชา หรือราชมหาอํามาตย ซ่ึงเต็มดวยผาท่ียอมเปนสีตางๆ พระราชา หรือราชมหาอํามาตย        
นั้น หวังจะหมคูผาชนิดใดในเวลาเชา กห็มคูผาชนิดนั้นไดในเวลาเชา หวังจะหมคูผาชนิดใดใน   
เวลาเท่ียง ก็หมคูผาชนิดนั้นไดในเวลาเท่ียง หวังจะหมคูผาชนิดใดในเวลาเย็น ก็หมคูผาชนิดนั้น       
ไดในเวลาเย็น ฉันใด ภิกษยุังจิตใหเปนไปในอํานาจ และไมเปนไปตามอํานาจของจิต เธอหวัง      
จะอยูดวยวหิารสมาบัติใดในเวลาเชา ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเชา เธอหวังจะอยูดวย    
วิหารสมาบัติใดในเวลาเท่ียง ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเท่ียง เธอหวังจะอยูดวยวิหาร     
สมาบัติใดในเวลาเย็น ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเย็น ฉันนั้นเหมือนกนั ดูกรทาน   
โมคคัลลานะ ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภกิษุเห็นปานนี้แล. 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ โมคคัลลานะ สารีบุตร เม่ือจะพยากรณโดยชอบ   
พึงพยากรณตามน้ัน ดวยวา สารีบุตรยังจิตใหเปนไปในอํานาจ และไมเปนไปตามอํานาจของจิต     
เธอหวังจะอยูดวยวหิารสมาบัติใดในเวลาเชา ก็อยูดวยวหิารสมาบัตินั้นไดในเวลาเชา เธอหวังจะ     
อยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเท่ียง ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเท่ียง เธอหวังจะอยูดวย  
วิหารสมาบัติใดในเวลาเย็น ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเย็น.       
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                พระพุทธโอวาท    
         [๓๘๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาค  
ดังนี้วา พระพุทธเจาขา คําของใครหนอเปนสุภาษิต?        
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร คําของพวกเธอท้ังหมด เปนสุภาษิตโดยปริยาย 
ก็แตพวกเธอจงฟงคําของเรา คําถามวา ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษเุห็นปานไรนั้น เรา    
ตอบวา ดูกรสารีบุตร ภิกษใุนศาสนาน้ี กลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังภัตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกาย     
ใหตรง ดํารงสติม่ันเฉพาะหนาวา จิตของเรายังไมหมดความถือม่ัน ยังไมหลุดพนจากอาสวะ      
ท้ังหลายเพยีงใด เราจกัไมทําลายบัลลังกนี้เพียงนัน้ ดังนี้ ดูกรสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงาม   
ดวยภิกษุเห็นปานนี้แล.  
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษตินี้แลว ทานผูมีอายุเหลานัน้ ช่ืนชม ยินดี พระภาษิต      
ของพระผูมีพระภาคแลวแล.        
                   จบ มหาโคสิงคสาลสูตร ท่ี ๒    
                       ____________________________  
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                       ๓. มหาโคปาลสูตร  
                วาดวยองคแหงนายโคบาลกับของภิกษุ      
         [๓๘๓] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก    
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรสัเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย. ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว.    
                     องคไมเปนเหตุใหเจริญ    
         [๓๘๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภกิษุท้ังหลาย นายโคบาลประกอบ      
ดวยองค ๑๑ ประการ ไมควรจะครอบครองฝูงโค ไมควรทําฝูงโคใหเจริญได องค ๑๑ ประการ        
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย นายโคบาล ในโลกน้ี ไมรูจักรูป ไมฉลาดในลักษณะ ไมคอย        
เข่ียไขขัง ไมปดบังแผล ไมสุมควันให ไมรูจักทา ไมรูจกัใหโคดื่ม ไมรูจกัทาง ไมฉลาดใน   
สถานท่ีโคเท่ียวหากนิ รีดน้ํานมมิไดเหลือไว ไมบูชาโคท่ีเปนพอฝูง เปนผูนําฝูง ดวยการบูชา      
เปนอดิเรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย นายโคบาลประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แล ไมควรจะครอบ 
ครองฝูงโค ไมควรทําฝูงโคใหเจริญได ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษกุฉั็นนั้นเหมือนกัน      
เม่ือประกอบดวยองค ๑๑ ประการ ก็ไมควรเพื่อจะถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรม 
วินัยนี้ องค ๑๑ ประการเปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้ ไมรูจกัรูป ไม  
ฉลาดในลักษณะ ไมคอยเข่ียไขขัง ไมปดบังแผล ไมสุมควัน ไมรูจกัทา ไมรูจักดื่ม       
ไมรูจักทาง ไมฉลาดในสถานท่ีโคจร รีดเสียหมดมิไดเหลือไว ไมบูชาภิกษุท้ังหลาย  
ท่ีเปนเถระ เปนรัตตัญู มีพรรษามาก เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการบูชาเปน  
อดิเรก. 
         [๓๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุไมรูจักรูปเปนอยางไร? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุใน  
ธรรมวินัยนี้ ไมรูชัดตามเปนจริงวา รูปส่ิงใดส่ิงหนึ่ง รูปท้ังปวงมหาภูตรูป (รูปใหญ) ท้ัง ๔   
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และอุปาทายรูป (รูปท่ีอาศัย) แหงมหาภูตรูปท้ัง ๔ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมรูจกัรูปเปน 
อยางนี้แล.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษไุมฉลาดในลักษณะเปนอยางไร? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุน     
ธรรมวินยันี้ ไมรูชัดตามเปนจริงวา คนพาลมีกรรมเปนเคร่ืองหมาย บัณฑิตมีกรรมเปนเคร่ือง 
หมาย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมฉลาดในลักษณะเปนอยางนี้แล.      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษไุมคอยเข่ียไขขังเปนอยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรม       
มีวินัยนี้ ใหกามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ทับถมอยู มิไดละเสีย มิไดบรรเทาเสีย มิไดทําใหหมดไป      
ไมใหถึงความดับสูญ ใหพยาบาทวิตกท่ีเกดิข้ึนแลว ทับถมอยู มิไดละเสีย มิไดบรรเทาเสีย  
มิไดทําใหหมดไป ไมใหถึงความดับสูญ ใหวหิิงสาวิตกเกิดข้ึนแลว ทับถมอยู มิไดละเสีย    
มิไดบรรเทาเสีย มิไดทําใหหมดไป ไมใหถึงความดับสูญ และใหเหลาอกุศลธรรมอันลามกท่ี      
เกิดข้ึนแลวๆ ทับถมอยู มิไดละเสีย มิไดบรรเทาเสีย มิไดทําใหหมดไป ไมใหถึงความดับสูญ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมคอยเขี่ยไขขังเปนอยางนีแ้ล. 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษไุมปดบังแผลเปนอยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรม    
วินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ถือโดยนิมิต ถือโดยอนุพยัญชนะ เหลาอกศุลธรรมอันลามก คือ    
อภิชฌาและโทมนัส ยอมครอบงําบุคคลท่ีไมสํารวมจักขุนทรีย มีจักขุนทรียท่ีมิไดสํารวมเปนเหตุ        
เธอไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น ไมรักษาจักขุนทรียนั้น ไมถึงความสํารวมในจักขุนทรียนัน้ 
ไดยินเสียงดวยโสด ... ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ิมรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รู   
ธรรมารมณดวยใจแลว ถือโดยนิมิต ถือโดยอนุพยัญชนะ เหลาอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา       
และโทมนัส ยอมครอบงําบุคคลท่ีไมสํารวมมนินทรีย มีมนินทรียท่ีมิไดสํารวมเปนเหตุ เธอไม   
ไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนั้น ไมรักษามนินทรียนัน้ ไมถึงความสํารวมในมนินทรียนั้น ดกูร     
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมปดบังแผลเปนอยางนี้แล.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษไุมสุมควันเปนอยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัย 
นี้ ไมแสดงธรรมตามท่ีตน ไดฟงตามท่ีตนไดศึกษามา แกผูอ่ืนโดยพิสดาร ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
ภิกษไุมสุมควนัเปนอยางนี้แล.  
    ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุไมรูจักทาเปนอยางไร? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัย        
นี้ ไมเขาไปหาแลวไตถาม สอบถาม กะภกิษุท้ังหลายท่ีเปนเถระ เปนพหูสูต เปนผูรูหลัก   
ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ตามกาลอันควรวา ภาษตินี้เปนอยางไร เนื้อความแหงภาษิตนี้     
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เปนอยางไร ภกิษุท้ังหลายผูมีอายุนั้น จึงไมเปดเผยขอความท่ียังล้ีลับ ไมทําขอความที่ลึกใหตื้น       
ไมบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความสงสัย อันมีอยางเปนอเนกแกภกิษนุัน้ ดูกรภิกษุ       
ท้ังหลาย ภกิษไุมรูจักทาเปนอยางนี้แล.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษไุมรูจักดื่มเปนอยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัย      
นี้ เม่ือธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว อันใครๆ แสดงอยู ไมไดความรูธรรม ไมไดความรูอรรถ       
ไมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมรูจักดื่มเปนอยางนี้แล. 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็กิษไุมรูจักทางเปนอยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัย       
นี้ ไมรูชัดอริยมรรคมีองค ๘ ตามเปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมรูจักทางเปนอยางนี้แล.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษไุมฉลาดในสถานท่ีโคจรเปนอยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุ  
ในธรรมวินยันี้ ไมรูชัดในสติปฏฐานท้ัง ๔ ตามเปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมฉลาดในสถาน      
ท่ีโคจรเปนอยางนี้แล.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษรีุดเสียหมดมิไดเหลือไวเปนอยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย     
พวกคฤหบดีผูมีศรัทธา ปวารณาภิกษุในธรรมวินัยนี้ ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน       
ปจจัยเภสัชบริขาร เพื่อใหรับตามปรารถนา ในการที่เขาปวารณาน้ัน ภกิษุไมรูจักประมาณเพื่อจะ      
รับ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุรีดเสียหมดมิไดเหลือไวเปนอยางนี้แล.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษไุมบูชาภิกษุท้ังหลายท่ีเปนเถระ เปนรัตตัญู มีพรรษามาก   
เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการบูชาเปนอดิเรกเปนอยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุน  
ธรรมวินัยนี้ ไมเขาไปต้ังกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา ในภกิษุ    
ท้ังหลาย ท่ีเปนเถระ เปนรัตตัญู มีพรรษามาก เปนบิดาสงฆเปนผูนําสงฆ ท้ังในท่ีแจง    
ท้ังในท่ีลับ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมบูชาภิกษุท้ังหลายที่เปนเถระเปนรัตตัญู มีพรรษามาก      
เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการบูชาเปนอดิเรกเปนอยางนี้แล. 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุท่ีประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แล ไมควรเพื่อจะถึงความ       
เจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้.    
                      องคเปนเหตุใหเจริญ      
         [๓๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย นายโคบาลประกอบดวยองค ๑๑ ประการ เปนผูควรจะครอบ  
ครองฝูงโค ควรทําฝูงโคใหเจริญได. องค ๑๑ ประการเปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย นายโคบาล       
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ในโลกน้ี รูจกัรูป ฉลาดในลักษณะ เปนผูคอยเข่ียไขขัง ปดบังแผล สุมควันให รูจักทา รูจัก     
ใหโคดื่ม รูจักทาง ฉลาดในสถานท่ีโคเท่ียวหากนิ รีดน้ํานมใหเหลือไว บูชาโคท่ีเปน        
พอฝูง เปนผูนาํฝูง ดวยการบูชาเปนอดิเรก ดูกรภกิษุท้ังหลาย นายโคบาลประกอบ      
ดวยองค ๑๑ ประการนี้ เปนผูควรจะครอบครองฝูงโค ควรทําฝูงโคใหเจริญได ฉันใด     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เม่ือประกอบดวยองค ๑๑ ประการ ก็ควรเพื่อ      
จะถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ องค ๑๑ ประการเปนไฉน? ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูรูจักรูป ฉลาดในลักษณะ คอยเข่ียไขขัง ปดบังแผล     
สุมควัน รูจักทา รูจักดื่ม รูจักทาง ฉลาดในสถานท่ีโคจร รีดใหเหลือไว บูชาภิกษุ       
ท้ังหลายท่ีเปนเถระ เปนรัตตัญู มีพรรษามาก เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการบูชา      
เปนอดิเรก.     
         [๓๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเปนผูรูจักรูปเปนอยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ        
ในธรรมวินยันี้ ยอมรูชัดตามเปนจริงวา รูปส่ิงใดส่ิงหนึง่ รูปท้ังปวง มหาภูตรูปท้ัง ๔ และอุปาทาย       
รูปแหงมหาภตูรูปท้ัง ๔ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูรูจักรูปเปนอยางนี้แล.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูฉลาดในลักษณะเปนอยางไร? ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุใน   
ธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามเปนจริงวา คนพาลมีกรรมเปนเคร่ืองหมาย บัณฑิตมีกรรมเปนเคร่ือง        
หมาย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูฉลาดในลักษณะเปนอยางนี้แล.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูคอยเข่ียไขขังเปนอยางไร? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ไมใหกามวติกท่ีเกิดข้ึนแลว ทับถมอยู ยอมละเสีย บรรเทาเสีย ทําใหหมดไป  
ใหถึงความดับสูญ ไมใหพยาบาทวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ทับถมอยู ... ไมใหวิหิงสาวิตกท่ีเกิดข้ึน     
แลว ทับถมอยู ... ไมใหอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวๆ ทับถมอยู ยอมละเสีย บรรเทา   
เสีย ทําใหหมดไป ใหถึงความดับสูญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษเุปนผูเข่ียไขขังเปนอยาง     
นี้แล.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูปดบังแผลเปนอยางไร? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุใน    
ธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจกัษุแลว ไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ เหลาอกุศลธรรม     
อันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส ยอมครอบงําบุคคลท่ีไมสํารวมจักขุนทรีย มีจักขุนทรีย  
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ท่ีมิไดสํารวมเปนเหตุ เธอปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนัน้ รักษาจกัขุนทรียนั้น ถึงความ  
สํารวมในจกัขุนทรียนั้น ไดยนิเสียงดวยโสต ... ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ิมรสดวยชิวหา ... ถูก       
ตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยญัชนะ       
เหลาอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส ยอมครอบงําบุคคลท่ีไมสํารวมมนินทรีย   
มีมนินทรียท่ีมิไดสํารวมเปนเหตุ เธอปฏิบัติเพื่อสํารวมมนนิทรียนั้น รักษามนินทรียนัน้   
ถึงความสํารวมในมนินทรียนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษเุปนผูปดบังแผลเปนอยางนีแ้ล.      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูสุมควันเปนอยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรม  
วินัยนี้ แสดงธรรมตามท่ีตนไดฟง ตามท่ีตนไดศึกษามา แกผูอ่ืนโดยพสิดาร ดูกรภิกษุท้ังหลาย        
ภิกษเุปนผูสุมควันเปนอยางนี้แล.      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษรูุจักทาเปนอยางไร? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้       
ยอมเขาไปหาแลวไตถาม สอบถาม กะภกิษุท้ังหลายท่ีเปนเถระ เปนพหูสูต เปนผูรูหลัก      
ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ตามกาลอันควรวา ภาษตินี้เปนอยางไร ภิกษุท้ังหลายผูมี       
อายุนั้น จึงเปดเผยขอความท่ียังล้ีลับ ทําขอความท่ีลึกใหตื้น บรรเทาความสงสัยในธรรมเปน 
ท่ีตั้งแหงความสงสัย อันมีอยางเปนอเนกแกภิกษุนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุรูจกัทาเปน        
อยางนี้แล.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษรูุจักดื่มเปนอยางไร? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรม      
วินัยนี้ เม่ือธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว อันใครๆ แสดงอยู ยอมไดความรูธรรม ได       
ความรูอรรถ ไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุรูจกัดืม่เปน      
อยางนี้แล.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุรูจักทางเปนอยางไร? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้ ยอมรูชัดอริยมรรคมีองค ๘ ตามเปนจริง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษรูุจักทางเปนอยาง       
นี้แล.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษฉุลาดในสถานท่ีโคจรเปนอยางไร? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุ     
ในธรรมวินยันี้ ยอมรูชัดในสติปฏฐานท้ัง ๔ ตามเปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุฉลาดในสถาน        
ท่ีโคจรเปนอยางนี้แล.   
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูรีดใหเหลือไวเปนอยางไร? ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวก   
คฤหบดีผูมีศรัทธา ปวารณาภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน  
ปจจัยเภสัชบริขาร เพื่อใหรับตามปรารถนา ในการที่เขาปวารณาน้ัน ภกิษุรูจักประมาณเพ่ือจะรับ      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูรีดใหเหลือไวเปนอยางนี้แล.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษบูุชาภิกษุท้ังหลายท่ีเปนเถระ เปนรัตตัญู มีพรรษามาก      
เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการบูชาเปนอดิเรกเปนอยางไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เขาไปต้ังกายกรรม วจกีรรม มโนกรรมอันประกอบดวยเมตตา 
ในภกิษุท้ังหลาย ท่ีเปนเถระ เปนรัตตัญู มีพรรษามาก เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ  
ท้ังในท่ีแจง ท้ังในท่ีลับ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุบูชาภิกษท้ัุงหลายท่ีเปนเถระ เปนรัตตัญู     
มีพรรษามาก เปนบิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ดวยการบูชาเปนอดิเรกเปนอยางนี้แล.      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แล ควรเพือ่จะถึงความเจริญ     
งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวนิัยนี้.  
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ช่ืนชม ยินดี พระภาษติของ    
พระผูมีพระภาคแลวแล.   
                     จบ มหาโคปาลสูตร ท่ี ๓      
                       ____________________________   
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                       ๔. จูฬโคปาลสูตร  
                      อุปมาดวยนายโคบาล 
         [๓๘๘] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีริมฝงแมน้ําคงคา เมืองอุกกเวลา แควนวัชชี.   
คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นทูลรับ      
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว.  
                  อุปมานายโคบาลกับสมณพราหมณ    
         [๓๘๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว   
นายโคบาลชาวมคธรัฐ เปนชาติปญญาเขลา มิไดพิจารณาในสารทสมัย เดือนทายฤดฝูน มิได 
พิจารณาฝงขางนี้แหงแมน้ําคงคา ใหฝูงโคขามโดยสถานท่ีมิใชทาไปสูฝงขางโนนซ่ึงเปนฝงเหนือ       
แหงหมูชนชาววิเทหรัฐ ดกูรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ฝูงโควายไปเขาวนในกระแสกลางแมน้ํา  
คงคา ถึงความพินาศในแมน้าํนั้น นั่นเปนเพราะอะไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปนเพราะนาย 
โคบาลชาวมคธรัฐนั้น มีปญญาเขลา มิไดพิจารณาในสารทสมัย เดือนทายฤดูฝน มิไดพิจารณา       
ฝงขางนี้แหงแมน้ําคงคา ใหฝูงโคขามโดยสถานท่ีมิใชทาไปสูฝงขางโนนซ่ึงเปนฝงเหนือแหงหมู      
ชนชาววิเทหรัฐ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ท่ีไมฉลาดในโลกน้ี 
ไมฉลาดในโลกหนา ไมฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเปนแกงแหงมาร ไมฉลาดในนวโลกุตร       
ธรรมอันไมเปนแกงแหงมาร ไมฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเปนแกงแหงมัจจุ ไมฉลาดในนวโลกุตร    
ธรรมอันไมเปนแกงแหงมัจจ ุชนเหลาใด นบัถือถอยคําของสมณะหรือพราหมณพวกนั้นวาเปน      
ถอยคําอันตนควรฟง ควรเช่ือ ความนับถือของชนเหลานัน้ จักเปนไปเพื่อไมเปนประโยชน       
เพื่อทุกขตลอดกาลนาน ฉันนั้นนั่นแล.     
         [๓๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว นายโคบาลชาวมคธรัฐเปนชาติมีปญญา 
พิจารณาในสารทสมัย เดือนทายฤดูฝน พิจารณาฝงขางนี้แหงแมน้ําคงคา ใหฝูงโคขามโดย        
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สถานท่ีเปนทาไปสูฝงขางโนนซ่ึงเปนฝงเหนือแหงหมูชนชาววิเทหรัฐ นายโคบาลน้ัน ใหเหลา     
โคท่ีเปนพอฝูงนําฝูงขามไปกอน โคเหลานัน้ วายตัดกระแสแมน้ําคงคาขวางไปไดถึงฝงโดยสวัสดี      
ตอนั้น จึงใหเหลาโคท่ีมีกําลังและโคท่ีฝกไวขามไป โคเหลานั้น วายตัดกระแสแมน้ําคงคาขวางไป    
ไดถึงฝงโดยสวัสดี ตอน้ัน จงึใหเหลาโคหนุมโคสาวขามไป โคเหลานัน้ วายตัดกระแสแมน้ํา        
คงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวัสดี ตอน้ัน จงึใหพวกลูกโคท่ีมีกําลังยังนอยขามไป ลูกโคเหลานั้น     
วายตัดกระแสแมน้ําคงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวัสดี ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว    
ลูกโคเล็กท่ีเกดิในวันนัน้ ลอยไปตามเสียงโคเมียท่ีเปนแม แมลูกโคนัน้ ก็วายตัดกระแสแมน้ํา       
คงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวัสดี นั่นเปนเพราะอะไร? เพราะนายโคบาลนั้นเปนคนฉลาด   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหมือนอยางนายโคบาลชาวมคธรัฐนัน้เปนชาติมีปญญา พิจารณาในสารทสมัย     
เดือนทายฤดูฝน พิจารณาฝงขางนี้แหงแมน้ําคงคา ใหฝูงโคขามโดยสถานท่ีเปนทาไปสูฝง  
ขางโนนซ่ึงเปนฝงเหนือแหงหมูชนชาววิเทหรัฐ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย สมณะหรือพราหมณ        
พวกใดพวกหนึ่ง ท่ีฉลาดในโลกน้ี ฉลาดในโลกหนา ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเปนแกงแหงมาร 
ฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไมเปนแกงแหงมาร ฉลาดในเตภูมิธรรมอันเปนแกงแหงมัจจุ ฉลาด       
ในนวโลกุตรธรรม อันไมเปนแกงแหงมัจจ ุชนเหลาใด นบัถือถอยคําของสมณะหรือพราหมณ 
พวกนั้นวา เปนถอยคําอันตนควรฟง ควรเช่ือ ความนับถือของชนเหลานั้น จักเปนไป    
เพื่อประโยชน เพื่อสุขตลอดกาลนาน ฉันนัน้นั่นแล. 
     อุปมาภิกษตุัดกระแสมารเหมือนโคตัดกระแสน้ํา   
         [๓๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหลาโคผูท่ีเปนพอฝูง เปนผูนําฝูง วายตัดกระแสแมน้ํา    
คงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวัสดี แมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภกิษท่ีุเปนอรหันต มี     
อาสวะส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยแลว มีกจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว ปลงภาระเสียแลว มีประโยชน   
ตนถึงแลวโดยลําดับ มีกิเลสเคร่ืองประกอบไวในภพหมดส้ินแลว พนวิเศษแลว เพราะรูท่ัวถึง   
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โดยชอบ พวกภิกษแุมนัน้ วายตัดกระแสมารขวางไป ถึงฝงแลวโดยสวัสดี ฉันนั้นเหมือนกัน      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหลาโคท่ีมีกําลังและโคท่ีฝกไว วายตัดกระแสแมน้าํคงคาขวางไป ไดถึงฝง       
โดยสวัสดี แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุท่ีมีสัญโญชนสวนเบื้องตํ่า ๕ ประการท้ังหมด 
ส้ินไป เปนโอปปาติกะ ปรินพิพานในโลกนั้น ไมตองเวียนกลับมาจากโลกน้ัน แมภิกษุพวก        
นั้น ก็ช่ือวาตัดกระแสมารขวางไป จักถึงฝงโดยสวัสดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เหลาโคหนุมและโคสาว วายตัดกระแสแมน้ําคงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวัสดี แมฉันใด  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภกิษท่ีุมีสัญโญชน ๓ หมดส้ินไป และมีราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง  
เปนสกทาคามีบุคคล มาสูโลกนี้คราวเดียว ก็จักทําท่ีสุดแหงทุกขได แมภิกษพุวกนั้น ก็ช่ือวา      
ตัดกระแสมารขวางไป จกัถึงฝงโดยสวัสดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เหลาลูกโค     
ท่ีมีกําลังยังนอย วายตัดกระแสแมน้ําคงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวัสดี แมฉันใด ดกูรภกิษุ   
ท้ังหลาย พวกภิกษุท่ีมีสัญโญชน ๓ หมดส้ินไป เปนโสดาบัน มีความเปนผูไมตกตํ่าเปน        
ธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา แมพวกภกิษุนั้น ก็ช่ือวาตัดกระแสมารขวาง      
ไป จักถึงฝงโดยสวัสดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลูกโคเล็กท่ีเกิดในวนันัน้ ลอย 
ไปตามเสียงโคเมียท่ีเปนแม วายตัดกระแสแมน้ําคงคาขวางไป ไดถึงฝงโดยสวัสดี แม 
ฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุท่ีเปนมัคคสมังคีบุคคลชั้นตน ท่ีเปนธัมมานุสารี        
และท่ีเปนสัทธานุสารี แมพวกภิกษนุั้น กช่ื็อวาตัดกระแสมารขวางไป จักถึงฝงโดย  
สวัสดี ฉันนั้นเหมือนกนั ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เราแล เปนผูฉลาดในโลกน้ี ฉลาดใน    
โลกหนา ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเปนแกงแหงมาร ฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไมเปน        
แกงแหงมาร ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเปนแกงแหงมัจจุ ฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไมเปน  
แกงแหงมัจจุ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชนเหลาใด จักนับถือถอยคําของเราน้ันวา เปนถอยคํา       
อันตนควรฟง ควรเช่ือ ความนับถือของชนเหลานั้น จกัเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อสุข   
ตลอดกาลนาน.     
     พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบแลว จึงไดตรัสคาถา       
ประพันธตอไปอีกวา     
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  โลกน้ีและโลกหนา เราผูรูอยู ประกาศดีแลว เราเปนผูตรัสรูเอง      
     ทราบชัดซ่ึงสรรพโลก ท้ังท่ีเปนโลกอันมารถึงได ท้ังท่ีเปนโลกอัน    
     มัจจุถึงไมไดดวยความรูยิง่ จึงไดเปดอริยมรรคอันเปนประตูแหงอมตะ       
     เพื่อใหถึงนพิพานอันเปนแดนเกษม กระแสแหงมารอันลามก เราตัดแลว     
     กําจัดแลว ทําใหปราศจากความเหิมแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจง      
     เปนผูมากดวยความปราโมทย ปรารถนาถึงธรรมอันเปนแดนเกษมเถิด        
     ดังนี้.    
                     จบ จูฬโคปาลสูตร ท่ี ๔.     
                      ____________________________  
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                ๕. จูฬสัจจกสูตร 
      เร่ืองสัจจกนิครนถสนทนากับพระอัสสชิเถระ   
         [๓๙๒] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีกูฏาคารศาลาปามหาวัน เขตเมืองเวสาลี.  
คร้ังนั้นแล สัจจกนิครนถผูเปนนิคันถบุตร อาศัยอยูในเมืองเวสาลี เปนนักโตตอบ พดูยก    
ตนวาเปนนักปราชญ ชนเปนอันมากยอมยกวาเปนผูมีความรูดี. เขากลาววาจาในท่ีประชุม      
ชนในเมืองเวสาลีอยางนี้วา เราไมเห็นสมณะหรือพราหมณท่ีเปนเจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารย        
แมท่ีปฏิญญาตนวา เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีปรารภโตตอบวาทะกับเรา จะไม  
พึงประหมา ไมสะทกสะทาน ไมหวั่นไหว ไมมีเหงื่อไหลจากรักแร แมแตคนเดยีว      
เลย หากเราปรารภโตตอบวาทะกะเสาท่ีไมมีเจตนา แมเสานั้นปรารภโตตอบวาทะกับเรา     
ก็ตองประหมา สะทกสะทาน หวั่นไหว จะปวยกลาวไปไยถึงมนุษยเลา. 
         [๓๙๓] คร้ังนั้น ในเวลาเชา ทานพระอัสสชิ นุงสบงแลวถือบาตรจวีรเขาไปบิณฑบาต       
ในเมืองเวสาลี สัจจกนิครนถผูเปนนิคันถบุตร เดินเท่ียวยดืแขงขาอยูในเมืองเวสาลี ไดเห็น        
ทานพระอัสสชิเดินอยูแตท่ีไกล คร้ันเห็นแลว จึงเขาไปหาทานพระอัสสชิ ไดปราศรัย        
กับทาน คร้ังผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง      
แลวไดถามทานพระอัสสชิดงันี้วา ดกูรทานอัสสชิผูเจริญ ก็พระสมณโคดม แนะนําพวก   
สาวกอยางไร และคําส่ังสอนของพระสมณโคดม มีสวนอยางไร ท่ีเปนไปมากในพวกสาวก.      
     ทานพระอัสสชิบอกวา ดกูรอัคคิเวสสนะ พระผูมีพระภาค ทรงแนะนําสาวกท้ังหลาย    
อยางนี้ และคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาค มีสวนอยางนี้ ท่ีเปนไปมากในสาวกท้ังหลาย        
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปไมเท่ียง เวทนาไมเท่ียง สัญญาไมเท่ียง สังขารท้ังหลายไมเท่ียง        
วิญญาณไมเท่ียง รูปไมใชตน เวทนาไมใชตน สัญญาไมใชตน สังขารท้ังหลายไมใชตน  
วิญญาณไมใชตน สังขารท้ังหลายท้ังปวงไมใชตน ธรรมท้ังหลายท้ังปวงไมใชตน ดกูร   
อัคคิเวสสนะ พระผูมีพระภาค ทรงแนะนําสาวกท้ังหลายอยางนี้ และคําส่ังสอนของพระผูมี 
พระภาค มีสวนอยางนี้ ท่ีเปนไปมากในสาวกท้ังหลาย.     
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     สัจจกนิครนถกลาววา ดกูรทานอัสสชิผูเจริญ ขาพเจาไดฟงวา พระสมณโคดมมีวาทะ     
อยางนี้ เปนอันวา ขาพเจาไดฟงไมดแีลว ถากระไร บางที ขาพเจาจะพบกับพระสมณโคดม    
ผูเจริญนั้น จะไดสนทนากนับาง ถากระไร ขาพเจาจะพึงชวยปลดเปล้ืองพระสมณโคดม   
เสียจากความเห็นท่ีเลวทรามนั้นได.       
                  สัจจกนิครนถเขาไปหาเจาลิจฉวี        
         [๓๙๔] สมัยนั้นแล เจาลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ องค ประชุมกันอยูในอาคารเปนท่ี     
ประชุมดวยกรณียกิจบางอยาง. คร้ังนั้น สัจจกนิครนถเขาไปหาพวกเจาลิจฉวีเหลานัน้ คร้ันเขา      
ไปหาแลวไดกลาวกะเจาลิจฉวีเหลานัน้ดังนีว้า ขอเจาลิจฉวีท้ังหลาย จงไปดวยกัน ขอเจาลิจฉวี    
ท้ังหลาย จงไปดวยกัน วันนี้ ขาพเจาจกัสนทนากับพระสมณโคดม ถาพระสมณโคดมจักตั้ง  
อยูตามคําท่ีภิกษุช่ืออัสสชิ ซ่ึงเปนสาวกรูปหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงยืนยันแกขาพเจา ขาพเจาจกัฉุด กระชาก   
ลากถอยคําพระสมณโคดมมาดวยคําขาพเจา ใหเปนเหมือนบุรุษท่ีมีกําลังจับแกะอันมีขนยาวท่ีขน   
แลวลากมาลากไป ฉะนัน้ หรือใหเปนเหมือนคนท่ีทําการงานในโรงสุรา ซ่ึงมีกําลัง วางเส่ือ      
ลําแพนสําหรับรองแปงสุราผืนใหญในหวงน้ําลึก แลวจบัท่ีมุมชักลากฟดฟาดไปมา ฉะนั้น  
ขาพเจาจักสลัดฟดฟาดถอยคําพระสมณโคดมเสีย ใหเปนเหมือนบุรุษท่ีมีกําลัง ซ่ึงเปนนักเลง   
สุราจับถวยท่ีหูแลวสลัดไปมา ฉะนั้น ขาพเจาจกัเลนงานพระสมณโคดมเหมือนอยางท่ีคนเขา     
เลนกีฬาชื่อสาณโธวิก (ซักปาน) ใหเปนเหมือนชางท่ีมีวยัลวงหกสิบป จึงจะถอยกําลัง ลงสู 
สระโบกขรณมีีลําน้ําลึก แลวเลนกฬีาชนดิท่ีช่ือวาสาณโธวิก (ซักปาน) ฉะนั้น ขอเจาลิจฉวี   
ท้ังหลาย จงไปดวยกัน ขอเจาลิจฉวีท้ังหลาย จงไปดวยกนั วันนี้ ขาพเจาจักสนทนากบั        
พระสมณโคดม.     
     ในบรรดาเจาลิจฉวีเหลานั้น บางพวกกลาววา เหตุอะไร พระสมณโคดม จักยก        
ถอยคําของทานสัจจกะได ท่ีแท ทานสัจจกะกลับยกถอยคําของพระสมณโคดมเสีย บางพวก    
กลาววา ทานสัจจกะเปนอะไร จึงจักยกถอยคําของพระผูมีพระภาคได ท่ีแท พระผูมีพระภาค    
กลับจักยกถอยคําของทานสัจจกะเสีย. คร้ังนั้นแล สัจจกนิครนถ มีเจาลิจฉวีประมาณ ๕๐๐       
หอมลอมแลว เขาไปยังกูฏาคาศาลาปามหาวัน.      
         [๓๙๕] สมัยนั้น ภิกษมุากดวยกนัจงกรมอยู ณ ท่ีแจง. คร้ังน้ันแล สัจจกนิครนถ        
เขาไปหาภกิษุเหลานั้นแลว ถามวา ทานผูเจริญ เดี๋ยวนี้ พระสมณโคดมนัน้อยูท่ีไหน พวก    
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ขาพเจาปรารถนาจะพบพระสมณโคดมน้ัน. ภิกษุท้ังหลายนั้นบอกวา ดูกรอัคคิเวสสนะ พระผูมี     
ภาคพระองคนัน้ เสด็จเขาไปสูปามหาวัน ประทับพักกลางวัน ท่ีโคนตนไมแหงหนึ่ง. ลําดับนั้น        
สัจจกนิครนถพรอมดวยพวกเจาลิจฉวีมีจํานวนมาก เขาไปสูปามหาวันจนถึงท่ีท่ีพระผูมีพระภาค        
ประทับอยู แลวทูลปราศรัยกบัพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว    
จึงนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. แมเจาลิจฉวีท้ังหลายนัน้ บางพวกถวายอภวิาท บางพวก    
ทูลปราศรัย บางพวกประนมมือ บางพวกประกาศช่ือและโคตรของตน ในสํานักพระ       
ผูมีพระภาค บางพวกก็นิ่งอยู คร้ันแลวตางก็นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. 
                     สัจจกนิครนถทูลถามปญหา    
         [๓๙๖] สัจจกนิครนถพอนั่งแลว ไดทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาพเจาขอถาม   
พระโคดมสักหนอยหน่ึง ถาพระโคดมจะทําโอกาสเพ่ือแกปญหาแกขาพเจา.       
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานประสงคจะถามปญหาใด ก็ถามเถิด.   
     ส. พระโคดมแนะนําพวกสาวกอยางไร และคําส่ังสอนของพระโคดมมีสวนอยางไร  
ท่ีเปนไปมากในพวกสาวก?  
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ เราแนะนําสาวกทั้งหลายอยางนี้ และคําส่ังสอนของเรามี       
สวนอยางนี้ ท่ีเปนไปมากในสาวกท้ังหลายวา รูปไมเท่ียง เวทนาไมเท่ียง สัญญาไมเท่ียง   
สังขารท้ังหลายไมเท่ียง วิญญาณไมเที่ยง รูปไมใชตน เวทนาไมใชตน สัญญาไมใชตน 
สังขารท้ังหลายไมใชตน วิญญาณไมใชตน สังขารท้ังหลายท้ังปวงไมใชตน ธรรมท้ังหลายท้ังปวง 
ไมใชตน ดังนี ้ดูกรอัคคิเวสสนะ เราแนะนําสาวกท้ังหลายอยางนี้ และคําส่ังสอนของเรามีสวน   
อยางนี้ ท่ีเปนไปมากในสาวกท้ังหลาย.    
     ส. ทานพระโคดม ขออุปมาจงแจมแจงแกขาพเจา?       
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ อุปมาน้ันจงแจมแจงแกทานเถิด. 
     ส. ทานพระโคดม เหมือนพืชพันธุไมเหลาใดเหลาหนึ่ง ท่ีถึงความเจริญงอกงาม   
ไพบูลย พืชพนัธุเหลานั้นท้ังหมด ตองอาศัยแผนดนิ ตั้งอยูในแผนดิน จึงถึงความ 
เจริญงอกงาม ไพบูลยได หรือเหมือนการงานอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีตองทําดวยกําลัง อัน 
บุคคลทําอยู การงานเหลานัน้ท้ังหมด บุคคลตองอาศัยแผนดิน ตองต้ังอยูบนแผนดิน   
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จึงทํากันได ฉันใด ปุริสบุคคลนี้ มีรูปเปนตน มีเวทนาเปนตน มีสัญญาเปนตน มีสังขาร        
เปนตน มีวิญญาณเปนตน ตองต้ังอยูในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงได        
ประสบผลบุญ ผลบาป ฉันนั้น.       
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ขอนั้นทานกลาวอยางนี้วา รูปเปนตนของเรา เวทนาเปน   
ตนของเรา สัญญาเปนตนของเรา สังขารท้ังหลายเปนตนของเรา วิญญาณเปนตนของเรา        
ดังนี้ มิใชหรือ?       
     ส. ทานพระโคดม ขาพเจากลาวอยางนัน้ ประชุมชนเปนอันมากกก็ลาวอยางนั้น.  
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ประชุมชนเปนอันมากนั้นจักทําอะไรแกทาน ดูกรอัคคิเวสสนะ  
เชิญทานยืนยนัถอยคําของทานเถิด.        
     ส. ทานพระโคดม เปนความจริง ขาพเจากลาวอยางนี้ รูปเปนตนของเรา เวทนา    
เปนตนของเรา สัญญาเปนตนของเรา สังขารท้ังหลายเปนตนของเรา วญิญาณเปนตนของเรา    
ดังนี้. 
                  ทรงซักถามอัคคิเวสสนะดวยอุปมา 
         [๓๙๗] พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ถาอยางนั้น เราจักสอบถามทานในขอนี้แหละ ทาน    
เห็นควรอยางไร ทานพึงแกไขอยางนั้น ดกูรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน      
อํานาจของพระราชามหากษตัริย ผูไดมุรธาภิเษกแลว เชนพระเจาปเสนทิโกศล หรือพระเจา       
มคธอชาตศัตรูเวเทหิบุตร อาจฆาคนท่ีควรฆา ริบราชบาตรคนท่ีควรริบ เนรเทศคนท่ีควรเนรเทศ     
พึงใหเปนไปได ในพระราชอาณาเขตของพระองคมิใชหรือ?     
     ส. ทานพระโคดม อํานาจของพระราชามหากษัตริย ผูไดมุรธาภิเษกแลว เชนพระเจา 
ปเสนทิโกศล หรือพระเจามคธอชาตศัตรูเวเทหิบุตร อาจฆาคนท่ีควรฆา ริบราชบาตรคนท่ี  
ควรริบ เนรเทศคนท่ีควรเนรเทศ พึงใหเปนไปไดในพระราชอาณาเขตของพระองค แมแต     
อํานาจของหมูคณะเหลานี้ คือ วัชชี มัลละ อาจฆาคนท่ีควรฆา ริบราชบาตรคนท่ีควรริบ 
เนรเทศคนท่ีควรเนรเทศ ยังเปนไปไดในแวนแควนของตนๆ เหตุไรเลา อํานาจเชนนัน้ของ  
พระราชามหากษัตริย ผูไดมุรธาภิเษกแลว เชนพระเจาปเสนทิโกศล หรือพระเจามคธอชาตศัตรู    



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 304 
เวเทหิบุตร จะใหเปนไปไมได อํานาจเชนนัน้ของพระราชามหากษัตริย ผูไดมุรธาภิเษกแลวนัน้        
ตองใหเปนไปไดดวย ควรจะเปนไปไดดวย.        
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขอท่ีทานกลาววา รูป    
เปนตนของเรา อํานาจของทานเปนไปในรูปน้ันวา รูปของเราจงเปนอยางนั้นเถิด อยาได        
เปนอยางนีเ้ลย ดังนี้หรือ?     
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลว สัจจกนิครนถก็นิ่งเสีย ถึงสองคร้ัง ลําดับนั้น        
พระผูมีพระภาคตรัสกะสัจจกนิครนถวา ดกูรอัคคิเวสสนะ กาลบัดนี้ ทานจงแก ไมใชการท่ีทาน        
ควรนิ่ง ดูกรอัคคิเวสสนะ ผูใด อันตถาคตถามปญหาท่ีชอบแกเหตุแลวถึงสามคร้ัง มิไดแก     
ศีรษะของผูนัน้จะแตกเปนเจ็ดเส่ียงในท่ีเชนนั้น.        
     สมัยนั้น ทาววชิรปาณีสักกเทวราช ถือกระบองเพชรลุกเปนไฟรุงเรืองลอยอยูใน   
เวหา ณ เบ้ืองบนศีรษะสัจจกนิครนถ ประกาศวา ถาสัจจกนิครนถนี้ อันพระผูมีพระภาคตรัส     
ถามปญหาท่ีชอบแกเหตุแลวถึงสามคร้ัง มิไดแกปญหา เราจักผาศีรษะสัจจกนิครนถนั้นเจด็เส่ียง     
ในท่ีนีแ้หละ.   
     ทาววชิรปาณีนั้น พระผูมีพระภาคกับสัจจกนิครนถเทานั้นเหน็อยู ในทันใดนั้น สัจจก  
นิครนถ ตกใจกลัวจนขนชัน แสวงหาพระผูมีพระภาคเปนท่ีตานทานปองกันเปนท่ีพึง่ ไดทูลวา 
พระโคดมผูเจริญ ขอจงทรงถามเถิด ขาพเจาจักแก ณ บัดนี้. 
         [๓๙๘] พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานกลาวอยางนี้วา        
รูปเปนตนของเรา ดังน้ี อํานาจของทานเปนไปในรูปนัน้วา รูปของเราจงเปนอยางนัน้เถิด      
อยาไดเปนอยางนี้เลย ดังนีห้รือ?      
     ส. ขอนี้เปนไปไมไดเลย พระโคดมผูเจริญ.  
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจงทําไวในใจเถิด คร้ันทําไวในใจแลว จึงกลาวแก เพราะ        
คําหลังกับคํากอน หรือคํากอนกับคําหลังของทานไมตอกัน ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญ 
ความขอนั้นเปนไฉน ทานกลาวอยางนีว้า เวทนาเปนตนของเรา สัญญาเปนตนของเรา สังขาร      
ท้ังหลายเปนตนของเรา วิญญาณเปนตนของเรา ดังนี้ อํานาจของทานเปนไปในเวทนา ใน     
สัญญา ในสังขารท้ังหลาย และในวิญญาณวา เวทนา สัญญา สังขารท้ังหลาย และวิญญาณ      
ของเรา จงเปนอยางนั้นเถิด อยาไดเปนอยางนี้เลย ดังนีห้รือ?    
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     ส. ขอนี้เปนไปไมไดเลย พระโคดมผูเจริญ.  
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจงทําในใจเถิด คร้ันทําไวในใจแลว จึงกลาวแก เพราะคําหลัง     
กับคํากอน หรือคํากอนกับคําหลังของทานไมตอกัน ดกูรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความขอ        
นั้นเปนไฉน รูป เวทนา สัญญา สังขารท้ังหลาย และวิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?       
     ส. ไมเท่ียง พระโคดมผูเจริญ.      
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข? 
     ส. ส่ิงนั้นเปนทุกข พระโคดมผูเจริญ.      
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือจะตามเห็น    
ส่ิงนั้นวา นัน่ของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนตนของเรา?    
     ส. ขอนั้นไมควรเลย พระโคดมผูเจริญ.       
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ผูใดติดทุกข เขาถึงทุกข        
อยูแลว กลํ้ากลืนทุกขแลว ยงัตามเห็นทุกขวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นัน่เปนตนของเรา   
ดังนี้ ผูนั้นกําหนดรูทุกขไดเอง หรือจะทําทุกขใหส้ินไปไดแลวจึงอยู มีบางหรือ?      
     ส. จะพึงมีไดเพราะเหตุไร ขอนี้มีไมไดเลย พระโคดมผูเจริญ.        
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนอยางนี้ ทาน    
ติดทุกข เขาถึงทุกขอยูแลว กลํ้ากลืนทุกขแลว ยังตามเห็นทุกขวา นัน่ของเรา เราเปนนัน่       
นั่นเปนตนของเรา ดังน้ี มิใชหรือ?      
     ส. ไฉนจะไมถูก พระเจาขา ขอน้ีตองเปนอยางนัน้ พระโคดมผูเจริญ. 
         [๓๙๙] พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนบุรุษมีความตองการแกนไม เสาะหา      
แกนไม แสวงหาแกนไมอยู ถือเอาผ่ึงท่ีคมเขาไปสูปา เขาเห็นตนกลวยใหญตนหนึ่งในปา  
นั้น มีตนตรง ยังกําลังรุน ไมคด เขาจึงตัดตนกลวยนั้นท่ีโคนตน แลวตดัยอด ริดใบออก     
เขาไมพบแมแตกระพ้ี แลวจะพบแกนไดแตท่ีไหน แมฉันใด ดกูรอัคคิเวสสนะ ทานอันเรา       
ซักไซไลเลียง สอบสวน ในถอยคําของตนเอง ก็เปลา วาง แพไปเอง ทานไดกลาววาจาน้ี        
ในท่ีประชุมชน ในเมืองเวสาลีวา เราไมเหน็สมณะหรือพราหมณท่ีเปนเจาหมู เจาคณะ เปน     
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คณาจารย แมท่ีปฏิญญาตนวา เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีปรารภโตตอบวาทะกับเรา       
จะไมพึงประหมา ไมสะทกสะทาน ไมหวัน่ไหว ไมมีเหง่ือไหลจากรักแร แมแตคนเดียว 
เลย หากเราปรารภโตตอบวาทะกะเสาท่ีไมมีเจตนา แมเสานั้นปรารภโตตอบวาทะกับเรา ก็  
ตองประหมา สะทกสะทาน หวั่นไหว จะปวยกลาวไปไยถึงมนุษยเลา ดงันี้ ดูกรอัคคิเวสสนะ     
หยาดเหง่ือของทานบางหยาด หยดจากหนาผากลงยังผาหมแลวตกท่ีพืน้ สวนเหง่ือใน     
กายของเราในเดี๋ยวนี้ไมมีเลย ดังนี้แลว พระผูมีพระภาคทรงเปดพระกาย มีพระฉวีดังทอง ใน   
บริษัทนั้น. เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สัจจกนิครนถนั่งนิ่งอ้ึง เกอเขิน คอตก  
กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ.        
         [๔๐๐] ในลําดับนั้น เจาลิจฉวีผูมีนามวาทุมมุขะ ทราบวา สัจจกนคิรนถนิ่งอ้ึง        
เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมี    
พระภาค อุปมายอมแจมแจงแกขาพระองค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรทุมมุขะ อุปมาน้ันจง    
แจมแจงแกทานเถิด. เจาลิจฉวีนั้นทูลถามวา เปรียบเหมือนในท่ีใกลบานหรือนิคม มีสระโบกขรณี     
อยูสระหนึ่ง ในสระน้ันมีปูอยูตัวหนึ่ง พวกเด็กชายหญิงเปนอันมาก ออกจากบานหรือนิคมนั้น  
ไปถึงสระโบกขรณีนั้นแลว ก็ลงจับปูข้ึนจากน้ํา วางไวบนบก ปูนั้นจะสายกามไปขางไหน        
เด็กเหลานั้นกค็อยตอยกามปูนั้นดวยไมบาง ดวยกระเบ้ืองบาง เม่ือปูนั้นกามหักหมดแลว ก็ไม   
อาจลงสูสระโบกขรณีนั้นเหมือนกอนได ฉันใด ทิฏฐิอันเปนเส้ียนหนาม เขาใจผิด กวัดแกวง    
บางอยางๆ ของสัจจกนิครนถ พระองคหักเสียแลว แตนี้ไป สัจจกนิครนถก็ไมอาจเขามาใกล    
พระองค ดวยความประสงคจะโตตอบอีก ก็ฉันนั้นแหละ. เม่ือเจาลิจฉวทุีมมุขะกลาวอยางนี้แลว       
สัจจกนิครนถ ก็พูดวา เจาทุมมุขะทานหยุดเถิด ทานพูดมากนัก ขาพเจาไมไดพูดกับทานขาพเจา    
พูดกับพระโคดมตางหาก คร้ันกลาวอยางนี้แลว ก็ทูลวา ขาแตพระโคดม ขอท่ีพูดนั้นเปนของ 
ขาพเจา และของพวกสมณพราหมณเหลาอ่ืน ยกเสียเถิด เปนแตคําเพอ พูดเพอกนัไป.    
  เหตุท่ีพระสาวกเปนผูทําตามคําสอนและเปนพระอรหนัต      
         [๔๐๑] สัจจกนิครนถ ทูลถามวา ดวยเหตุเทาไร สาวกของพระโคดม จึงช่ือวาเปน  
ผูทําตามคําส่ังสอน ทําถูกตามโอวาท ขามความสงสัยเสียได ปราศจากความแคลงใจอันเปนเหตุ      
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ใหกลาววาขอนี้เปนอยางไร ถึงความแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอ่ืน อยูในคําสอนของศาสดาตน?        
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ ยอมเห็นเบญจขันธนั้นดวยปญญา 
อันชอบ ตามเปนจริงอยางนีว้า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ท้ังท่ี       
ลวงไปแลว ท้ังท่ียังไมมาถึง ท้ังเกิดข้ึนเฉพาะในบัดนี้ ท่ีเปนภายในก็ดี ท่ีเปนภายนอกก็ดี      
หยาบกด็ี ละเอียดกด็ี เลวก็ดี ประณีตกด็ี ในท่ีไกลก็ดี ในท่ีใกลก็ดี ท้ังหมด ก็เปนแตรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณ นั่นไมใชของเรา เราไมไดเปนนั่น นั่นไมใชตนของเรา      
ดังนี้. ดูกรอัคคิเวสสนะ ดวยเหตุเทานีแ้หละ สาวกของเราจึงช่ือวาเปนผูทําตามคําส่ังสอน ทําถูก     
ตามโอวาท ขามความสงสัยเสียได ปราศจากความแคลงใจอันเปนเหตุใหกลาววาขอนีเ้ปนอยางไร  
ถึงความแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอ่ืน อยูในคําสอนของศาสดาตน.     
         [๔๐๒] ส. ขาแตพระโคดม ดวยเหตุเทาไร ภิกษุช่ือวาเปนพระอรหันต มีอาสวะ   
ส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจท่ีควรทําไดสําเร็จแลว ปลงภาระเสียแลว มีประโยชน      
ตนถึงแลวโดยลําดับ มีสัญโญชนอันจะนําไปสูภพส้ินแลว พนวิเศษแลว เพราะรูชอบ?    
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ภิกษุในธรรมวินยันี้ เห็นเบญจขันธดวยปญญาอันชอบตาม     
เปนจริงอยางนี้วา รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ท้ังท่ีลวงไปแลว    
ท้ังท่ียังไมมาถึง ท้ังเกิดข้ึนเฉพาะในบัดนี้ ท่ีเปนภายในก็ด ีท่ีเปนภายนอกก็ดี หยาบก็ด ี       
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตกด็ี ในท่ีไกลก็ด ีในท่ีใกลก็ดี ท้ังหมด ก็เปนแตรูป เวทนา    
สัญญา สังขาร และวิญญาณ นั่นไมใชของเรา เราไมไดเปนนั่น นัน่ไมใชตนของเรา    
ดังนี้ จึงพนแลวเพราะไมถือม่ัน. ดูกรอัคคิเวสสนะ ดวยเหตุเทานีแ้หละ ภิกษุช่ือวาเปนพระ       
อรหันต มีอาสวะส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว ปลงภาระเสียแลว 
มีประโยชนตนถึงแลวโดยลําดับ มีสัญโญชนอันจะนําไปสูภพส้ินแลว พนวิเศษแลวเพราะรูชอบ.   
ดูกรอัคคิเวสสนะ ภกิษุท่ีรูพนวิเศษแลวอยางน้ีแหละ ประกอบดวยคุณอันยอดเยี่ยม ๓ ประการ  
คือ ความเห็นอันยอดเยี่ยม ๑ ความปฏิบัติอันยอดเยี่ยม ๑ ความพนวิเศษอันยอดเยี่ยม ๑. เม่ือ  
มีจิตพนกเิลสแลวอยางนี้ ยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ตถาคตวา พระผูมีพระภาค 
พระองคนั้น ตรัสรูแลว ยอมทรงแสดงทําเพื่อใหตรัสรู พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงฝก   
พระองคแลว ยอมทรงแสดงธรรมเพ่ือฝก พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงสงบไดแลว ยอม       
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ทรงแสดงธรรมเพ่ือสงบ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงขามพนแลว ยอมทรงแสดงธรรม    
เพื่อขามพน พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงดับสนิทแลวยอมทรงแสดงธรรมเพ่ือความ   
ดับสนิท.        
                  สัจจกนิครนถทูลนิมนตฉันภัตตาหาร      
         [๔๐๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สัจจกนิครนถไดทูลวา ขาแตพระโคดม      
ขาพเจาเปนคนคอยกําจดัคุณผูอ่ืน เปนคนคะนองวาจา ไดสําคัญถอยคําของพระโคดม       
วา ตนอาจรุกรานไดดวยถอยคําของตน บุรุษมาปะทะชางซับมันเขาก็ดี เจอะกองไฟอัน    
กําลังลุกโพลงก็ดี เจอะงูพิษท่ีมีพิษรายกด็ี ยังพอเอาตัวรอดไดบาง แตมาเจอะพระโคดมเขาแลว       
ไมมีใครเอาตัวรอดไดเลย ขาแตพระโคดม ขาพเจาเปนคนคอยกําจดัผูอ่ืน เปนคนคะนองวาจา     
ไดสําคัญถอยคําของพระโคดมวา ตนอาจ รุกรานไดดวยถอยคําของตน ขอพระโคดมพรอมดวย   
ภิกษุสงฆ จงรับนิมนตเพื่อฉันในวันพรุงนี้.     
     พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดษุณภีาพ. ลําดับนั้น สัจจกนิครนถทราบวา พระผูมี   
พระภาคทรงรับนิมนตแลว จงึบอกพวกเจาลิจฉวีเหลานัน้วา เจาลิจฉวีท้ังหลายจงฟงขาพเจา  
พระโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆ ขาพเจานิมนตแลว เพื่อฉันในวันพรุงนี้ พวกทานจะนาํ  
อาหารใดมาเพือ่ขาพเจา จงเลือกอาหารที่ควรแกพระโคดมเถิด.        
     เม่ือลวงราตรีนั้นแลว เจาลิจฉวีเหลานัน้ ไดนําภัตตาหารประมาณหารอยสํารับ 
ไปใหแกสัจจกนิครนถ. สัจจกนิครนถใหจัดของเค้ียวของฉันอันประณีตในอารามของตนเสร็จ       
แลว จึงใหทูลบอกกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม เวลานี้เปนกาลควร ภัตตาหาร       
สําเร็จแลว.     
         [๔๐๔] คร้ังนั้นในเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวร        
เสด็จไปสูอารามแหงสัจจกนิครนถ ประทับบนอาสนะท่ีปูลาดไวถวาย พรอมดวยภกิษุสงฆ.        
คร้ังนั้น สัจจกนิครนถอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ดวยของเค้ียวของฉัน       
อันประณีต ดวยมือของตน ใหอ่ิมหนําสําราญแลว. เม่ือพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ นาํ     
พระหัตถออกจากบาตรแลว สัจจกนิครนถจึงถือเอาอาสนะตํ่า นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
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ไดทูลวา ขาแตพระโคดม ขอบุญและผลบุญในทานนี้ จงมีเพื่อความสุขแกทายกท้ังหลาย   
เถิด.   
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอัคคิเวสสนะ บุญและผลบุญในทานนี ้อาศัยทักขิเณยบุคคล       
ท่ียังไมส้ินราคะ โทสะ โมหะ เชนกบัทาน จักมีแกทายกท้ังหลาย สวนบุญ และผลบุญ   
อาศัยทักขิเณยยบุคคล ท่ีส้ินราคะ โทสะ โมหะ เชนกับเรา จักมีแกทาน ฉะนี้แล.      
                      จบ จูฬสัจจกสูตร ท่ี ๕     
                       ____________________________  
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                       ๖. มหาสัจจกสูตร  
                     สัจจกนิครนถทูลถามปญหา    
         [๔๐๕] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีกูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตเมืองเวสาลี. ก็สมัย  
นั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงดีแลว ทรงถือบาตรและจีวรมีพระพุทธประสงคจะเสด็จเขาไป 
เพื่อบิณฑบาตในเมืองเวสาลี เวลานั้น สัจจกนิครนถ ผูเปนนิคันถบุตร เม่ือเท่ียวเดินเพือ่ยืด       
แขงขา ไดเขาไปท่ีกูฏาคารศาลา ปามหาวนั. ทานพระอานนทไดเห็นสัจจกนิครนถกาํลังเดินมาแต        
ไกล คร้ันแลวจึงทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สัจจกนิครนถนี้เปนนักโตตอบ 
พูดยกตนวาเปนนักปราชญ ชนเปนอันมากยอมยกวาเปนผูมีความรูดี เขาปรารถนาจะติเตียน      
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาค        
ทรงพระกรุณาประทับอยูสักครูหนึ่งเถิด.  
     พระผูมีพระภาคจึงประทับอยูบนอาสนะท่ีเขาปูถวาย. ขณะนัน้ สัจจกนิครนถเขาไปถึงท่ี   
พระผูมีพระภาคประทับ คร้ันแลวทูลปราศรัยกับพระองค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน  
ไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
         [๔๐๖] สัจจกนิครนถ คร้ันนั่งแลว ไดทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา พระโคดมผูเจริญ     
มีสมณะและพราหมณพวกหนึ่งหม่ันประกอบกายภาวนาอยู แตหาไดหม่ันประกอบจติภาวนาไม. 
สมณะและพราหมณพวกนัน้ ยอมประสบทุกขเวทนาอันเกิดในสรีรกาย. พระโคดมผูเจริญ เร่ือง        
เคยมีมาแลว เม่ือบุคคลอันทุกขเวทนาอันเกิดในสรีรกายกระทบเขาแลว ความขัดขาจกัมีบาง      
หทัยจกัแตกบาง เลือดอันรอนจักพลุงออกจากปากบาง (พวกท่ีบําเพ็ญกายภาวนานั้น) จักถึงความ  
เปนบา มีจติฟุงซานบาง จิตอันหันไปตามกายของผูนั้น ก็เปนไปตามอํานาจกาย. นั่นเปนเพราะ        
อะไร? เปนเพราะไมอบรมจติ. พระโคดมผูเจริญ มีสมณะและพราหมณพวกหนึ่ง หม่ันประกอบ 
จิตตภาวนาอยู แตหาไดหม่ันประกอบกายภาวนาไม. สมณะและพราหมณพวกนัน้ ยอมประสพ   
ทุกขเวทนาอันเกิดข้ึนในจิต. พระโคดมผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว เม่ือบุคคลอันทุกขเวทนาอัน  
เกิดข้ึนในจิตกระทบเขาแลว ความขัดขาจักมีบาง หทัยจะแตกบาง เลือดอันรอนจัดพลุงออก      
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จากปาก (พวกที่บําเพ็ญจิตตภาวนานั้น) จกัถึงความเปนบา มีจิตฟุงซานบาง กายอันหันไปตาม   
จิตของผูนั้น กเ็ปนไปตามอํานาจจิต. นัน่เปนเพราะอะไร? เปนเพราะไมอบรมกาย. พระโคดม      
ผูเจริญ ขาพเจามีความดําริวา หมูสาวกของพระโคดม ยอมหม่ันประกอบจิตตภาวนาอยูโดยแท    
แตหาหมั่นประกอบกายภาวนาอยูไม.        
         [๔๐๗] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอัคคิเวสสนะ กายภาวนาทานฟงมาแลว       
อยางไร?        
     สัจจกนิครนถทูลวา พระโคดมผูเจริญ ทานนันทะผูวจัฉโคตร ทานกิสะผูสังกิจจโคตร     
ทานมักขลิผูโคสาล ก็ทานเหลานี้เปนผูเปลือยกาย ปลอยมารยาทดีเสีย เช็ดอุจจาระท่ีถายดวยมือ   
ไมไปรับภิกษาตามท่ีเขาเชิญใหรับ ไมหยุดตามท่ีเขาเชิญใหหยดุ ไมยินดภีิกษาท่ีเขานํามาให ไม     
ยินดภีิกษาท่ีเขาเจาะจงให ไมยินดกีารนิมนต ไมรับภิกษาที่เขาใหแตปากหมอ ไมรับภกิษาท่ีเขาให 
แตปากกระเชา ไมรับภิกษาในท่ีมีธรณีและมีทอนไม หรือมีสากอยูในระหวาง ไมรับภิกษาของคน        
๒ คน ท่ีกําลังกินอยู ไมรับภกิษาของหญิงมีครรภ ของหญิงท่ีกําลังใหลูกดื่มนม ของหญิงท่ีมีชู      
ไมรับภิกษาท่ีเขานัดกันทํา ในท่ีท่ีเขาเล้ียงสุนัขไว และในท่ีมีหมูแมลงวันตอม ไมรับปลา ไมรับ   
เนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มน้ําท่ีเขาหมักแชดวยสัมภาระ รับภกิษาท่ีเรือนเดียวบาง รับเฉพาะ    
คําเดียวบาง รับท่ีเรือนสองหลังบาง รับเฉพาะสองคําบาง ฯลฯ รับท่ีเรือนเจ็ดหลังบาน รับเฉพาะ       
เจ็ดคําบาง เล้ียงตนดวยภิกษาอยางเดยีวบาง สองอยางบาง ฯลฯ เจ็ดอยางบาง กลืนอาหารท่ีเก็บ      
ไววนัหนึ่งบาง สองวันบาง ฯลฯ เจ็ดวันบาง หม่ันประกอบเนืองๆ ในอันกินภัตตามวาระ แมมี   
วาระครึ่งเดือนเห็นปานนี้ ยอมอยูดังนี้.        
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ บุคคลเหลานั้นเล้ียงตนดวยภัตเทานั้นอยางเดยีวหรือ?    
     ส. ไมเปนดงัน้ัน พระโคดมผูเจริญ บางทีทานเหลานัน้ เค้ียวของควรเค้ียวอยางดีๆ    
กินโภชนะอยางดีๆ ล้ิมของล้ิมอยางดีๆ ดืม่น้ําอยางดีๆ ใหรางกายน้ีมีกาํลัง เจริญ อวนพีข้ึนๆ     
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ พวกเหลานั้นละทุกกรกิจอยางกอนแลว บํารุงกายนีภ้ายหลัง  
เม่ือเปนอยางนั้น กายน้ีก็มีความเจริญและความเส่ือมไป.  
                  วาดวยกายภาวนาและจิตตภาวนา   
         [๔๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอัคคิเวสสนะ จิตตภาวนาทานไดฟงมาแลว   
อยางไร?       
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     สัจจกนิครนถ อันพระผูมีพระภาคตรสัถามในจิตตภาวนา ไมอาจทูลบอกได.  
     ขณะน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสกะสัจจกนิครนถดังนี้วา ดูกรอัคคิเวสสนะ กายภาวนา 
กอนนั้นทานเจริญแลว  แมกายภาวนานั้น ไมประกอบดวยธรรมในอริยวินยั ทานยังไมรูจักแม 
กายภาวนา จักรูจกัจิตตภาวนาแตไหน ดูกรอัคคิเวสสนะ บุคคลท่ีมีกายมิไดอบรมแลว มีจิตมิได 
อบรมแลว และท่ีมีกายอบรมแลว มีจิตอบรมแลว เปนไดดวยเหตุอยางไร ทานจงฟงเหตุนั้นเถิด 
จงทําไวในใจใหดี เราจักกลาว.   
     สัจจกนิครนถ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.     
         [๔๐๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอัคคิเวสสนะ ก็บุคคลท่ีมีกายมิไดอบรม มีจิตมิได    
อบรม เปนอยางไร? ดูกรอัคคิเวสสนะ ปุถุชนในโลกนี้ ผูมิไดสดับ มีสุขเวทนาเกิดข้ึน เขาถูก 
สุขเวทนากระทบเขาแลว มีความยินดีนักในสุขเวทนา และถึงความเปนผูยินดนีักในสุขเวทนา      
สุขเวทนาของเขาน้ันยอมดับไปเพราะสุขเวทนาดับ ก็มีทุกขเวทนาเกิดข้ึน เขาถูกทุกขเวทนากระทบ  
เขาแลว ก็เศราโศก ลําบากใจ รําพัน ครํ่าครวญ ตบอก ถึงความหลงไหล แมสุขเวทนานั้น   
เกิดข้ึนแกเขาแลว ก็ครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุท่ีมิไดอบรมกาย แมทุกขเวทนาเกิดข้ึนแลว        
ก็ครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุท่ีมิไดอบรมจิต ดูกรอัคคิเวสสนะ แมสุขเวทนาเกิดข้ึนแกปุถุชนคน     
ใดคนหนึ่ง ก็ครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุท่ีมิไดอบรมกาย แมทุกขเวทนาเกิดข้ึน ก็ครอบงําจิต 
ตั้งอยู เพราะเหตุท่ีมิไดอบรมจิตท้ังสองอยางดังนี้ ดูกรอัคคิเวสสนะ บุคคลท่ีมีกายมิไดอบรม      
มีจิตมิไดอบรม เปนอยางนีแ้หละ.        
     ดูกรอัคคิเวสสนะ ก็บุคคลท่ีมีกายอบรมแลว มีจิตอบรมแลวเปนอยางไร? ดูกรอัคคิ       
เวสสนะ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูไดสดบั มีสุขเวทนาเกิดข้ึน เขาถูกสุขเวทนากระทบเขา    
แลว ไมมีความยินดนีักในสุขเวทนา และไมถึงความเปนผูยินดีนกัในสุขเวทนา สุขเวทนาของ     
เขานั้นยอมดับไป เพราะสุขเวทนาดับ ก็มีทุกขเวทนาเกิดข้ึน เขาถูกทุกขเวทนากระทบเขาแลว    
ก็ไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมรําพัน ครํ่าครวญ ตบอก ไมถึงความหลงไหล แมสุขเวทนานั้น        
เกิดข้ึนแกอริยสาวกแลว ก็ไมครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุท่ีไดอบรมกาย แมทุกขเวทนาเกิดข้ึน      
ก็ไมครอบงําจติต้ังอยู เพราะเหตุท่ีไดอบรมจิต ดูกรอัคคิเวสสนะ แมสุขเวทนาเกิดข้ึนแกอริย       
สาวกผูใดผูหนึ่ง ก็ไมครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุท่ีไดอบรมกาย แมทุกขเวทนาเกิดข้ึนก็ไม     
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ครอบงําจิตต้ังอยู เพราะเหตุท่ีไดอบรมจิตท้ังสองอยางนี้ ดังนี้ ดูกรอัคคิเวสสนะ บุคคลท่ีมีกาย    
อบรมแลว มีจติอบรมแลวเปนอยางนีแ้หละ. 
     สัจจกนิครนถทูลวา เม่ือเปนอยางนี้ ขาพเจาเล่ือมใสตอพระโคดม เพราะพระโคดม       
มีกายอบรมแลว มีจิตอบรมแลว.    
                      ทรงช้ีแจงเร่ืองเวทนา      
         [๔๑๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอัคคิเวสสนะ วาจานี้ทานนํามาพูดเทียบกับเราโดยแท    
แตวาเราจะบอกแกทาน ดูกรอัคคิเวสสนะ เม่ือใดแลเราปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร    
ออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือนั้นจิตของเรานั้นถูกสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนครอบงําต้ังอยู หรือถูกสุขเวทนา    
ท่ีเกิดขึ้นครอบงําต้ังอยู ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีไดเลย.       
     ส. สุขเวทนาอันเกดิข้ึนท่ีพอจะครอบงําจิตต้ังอยู หรือทุกขเวทนาอันเกิดข้ึนท่ีพอจะ     
ครอบงําจิตต้ังอยู เวทนาเชนนั้นยอมไมเกิดข้ึนแกพระโคดมผูเจริญโดยแท. 
         [๔๑๑] พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทําไมเวทนาท้ัง ๒ นัน้ จะไมพึงมีแกเรา ดูกรอัคคิเวสสนะ     
เราจะเลาใหฟง เม่ือเรายังเปนโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู กอนตรัสรู ไดมีความดําริดังนีว้า ฆราวาส      
เปนท่ีคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนชองวาง การท่ีเราอยูครองเรือน จะประพฤติ     
พรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธ์ิดุจสังขท่ีเขาขัดแลว ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผม     
และหนวด นุงหมผากาสาวพสัตร ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เรากําลังเปนหนุม     
มีเกศาดําสนิทยังหนุมแนน ตั้งอยูในปฐมวยั เม่ือพระมารดาและพระบิดาไมปรารถนาจะใหบวช     
มีพระพักตรอาบดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสงอยู ไดปลงผมและหนวดแลว นุงหมผากาสาวพัสตร    
ออกบวชเปนบรรพชิต. เม่ือบวชแลว ก็เสาะหาวา อะไรเปนกุศล เม่ือแสวงหาทางอันสงบ   
อยางประเสริฐเยี่ยม จึงเขาไปถึงสํานักทานอาฬารดาบสกาลามโคตร แลวกลาวกะอาฬารดาบส        
ดังนี้วา ทานกาลามะ ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. เม่ือเรากลาวอยางนี้     
แลว ทานอาฬารดาบส กาลามโคตร จึงกลาวกะเราวา เชิญทานอยูเถิด ธรรมท่ีวิญูชนพึง        
บรรลุอยู เพราะทําใหแจงดวยความรูยิ่งเอง ตามแบบอาจารยของตน ตอกาลไมนานนี้ ก็เชนเดียว       
กัน. เราก็ศึกษาธรรมนั้นเร็วไว มิไดชา. ช่ัวขณะหุบปากเจรจาปราศรัยเทานั้น กก็ลาวไดซ่ึงญาณ     
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วาทและเถรวาท และท้ังเราท้ังผูอ่ืนก็ทราบชัดวา เรารูเราเห็น. เราจึงดําริตอไปวา ทานอาฬารดาบส  
กาลามโคตร ไมบอกธรรมนี้วา เราทําใหแจง ดวยความรูยิ่งเองแลวเขาถึงอยู ดวยเหตุสักวา        
ความเช่ืออยางเดียว โดยท่ีแท ทานอาฬารดาบส กาลามโคตร ก็รูเห็นธรรมนี้อยู. คร้ังนัน้    
เราเขาไปหาทานอาฬารดาบส กาลามโคตรแลวถามวา ทานกาลามะ ทานทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้        
ดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอกดวยเหตุเทาไร? เมื่อเราถามอยางนี้แลว ทานอาฬารดาบสก็       
บอกสมาบัติช้ันอากิญจัญญาตนะ. เราจึงดําริวา มิใชมีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา      
แตทานอาฬารดาบส กาลามโคตร เทานั้น แมเราก็มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา  
เหมือนกนั ถากระไร เราพึงพากเพียรเพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีทานอาฬารดาบส กาลามโคตร       
บอกวา เราทําใหแจงดวยความรูยิ่งเอง แลวเขาถึงอยู. เราก็ทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้นดวยความรูยิ่งเอง     
เขาถึงอยูเร็วไว มิไดเนิ่นชา. คร้ังนั้นเราเขาไปหาทานอาฬารดาบสกาลามโคตรแลว ถามวา ทาน     
กาลามะ ทานทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอก ดวยเหตุเทานีห้รือ?  
     ทานอาฬารดาบสก็บอกวา ดูกรทานผูมีอายุ เราทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ดวยความรูยิ่งเอง  
บรรลุแลวจึงบอก ดวยเหตุเทานี้แหละ. เราจงึบอกวา ดกูรทานผูมีอายุแมขาพเจาก็ทําใหแจงซ่ึง   
ธรรมนี้ดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวอยู ดวยเหตุเทานี้.        
     ทานอาฬารดาบสกลาววา ดูกรผูมีอายุ เปนลาภของพวกเรา พวกเราไดดีแลว ท่ีไดเห็น    
สพรหมจารีเชนทาน เราทําใหแจงซ่ึงธรรมใด ดวยความรูยิ่งเองบรรลุแลวจึงบอกได ทานก็ทําให       
แจงซ่ึงธรรมนั้นดวยความรูยิง่เอง บรรลุแลวอยูทานทําใหแจงซ่ึงธรรมใดดวยความรูยิง่เอง บรรลุ 
แลวอยู เราก็ทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้นดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอก ดวยประการดงันี้ เรารู   
ธรรมใด ทานก็รูธรรมนั้น ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมนั้น เปนอันวาเราเชนใด ทานก็รูเชนนั้น   
ทานเชนใด เราก็เชนนัน้ ดวยประการดังนี ้มาเถิด บัดนี้ เราท้ังสองจะอยูรวมกนัปกครอง   
คณะน้ี. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานอาฬารดาบส กาลามโคตร ท้ังท่ีเปนอาจารยเรา ก็ยกยองเราผู    
เปนศิษยเสมอดวยตนดวย บูชาเราดวยการบูชาอยางดีดวย. เราจึงมีความแนใจวา ธรรมน้ีไมเปน      
ไปเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง    
เพื่อความตรัสรูพรอม เพื่อนพิพาน เพยีงแตเปนไปเพื่อความเขาถึงอากญิจัญญายตนภพเทานั้น.        
เราไมพอใจธรรมนั้นระอาธรรมนั้น จึงหลีกไป.    
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         [๔๑๒] ดูกรอัคคิเวสสนะ เราเสาะหาวา อะไรเปนกศุล เม่ือแสวงหาทางอันสงบ       
อยางประเสริฐเยี่ยม จึงเขาไปถึงสํานักทานอุททกดาบส รามบุตรแลวกลาววา ทานรามะ ขาพเจา        
ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. เม่ือกลาวอยางนีแ้ลว ทานอุททกดาบส รามบุตร   
จึงกลาวกะเราวา เชิญทานอยูเถิด ธรรมท่ีวิญูชนพึงบรรลุเพราะทําใหแจงดวยความรูยิ่งเอง ตาม    
แบบอาจารยของตนอยูตอกาลไมนาน นี้กเ็ปนเชนเดยีวกนั. เราก็ศึกษาธรรมนั้นเร็วไวมิไดชา.        
ช่ัวขณะหุบปากเจรจาปราศรัยเทานั้น ก็กลาวไดซ่ึงญาณวาท และเถรวาท และท้ังเรา ท้ังผูอ่ืนก็       
ทราบชัดวา เรารูเราเห็น. เราจึงดําริตอไปวา ทานรามะไมบอกวา ธรรมนี้เราทําใหแจงดวยความรู   
ยิ่งเอง แลวเขาถึงอยู ดวยเหตุสักวาความเช่ืออยางเดยีว โดยท่ีแท ทานรามะก็รูเหน็ธรรมนี้อยู.       
     คร้ังนั้น เราเขาไปหาทานอุททกดาบส รามบุตร แลวถามวา ทานรามะ ทานทําใหแจง       
ซ่ึงธรรมนี้ดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอก ดวยเหตุเทาไร? เมื่อเราถามอยางนี้แลว ทาน      
อุททกดาบส รามบุตร ก็บอกสมาบัติช้ันแนวสัญญานาสัญญายตนะ. เราจึงดําริวา มิใชมีศรัทธา      
วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา แตทานรามะเทานั้น แมเรากมี็ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ     
ปญญาเหมือนกัน ถากระไร เราจึงพากเพยีร เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีทานรามะบอกวา เราทําใหแจง     
ดวยความรูยิ่งแลวเขาถึงอยู. เราก็ทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้นดวยความรูยิ่งเองเขาถึงอยูเร็วไวมิได      
เนิ่นชา.       
     คร้ังนั้น เราเขาไปหาอุททกดาบส รามบุตร แลวถามวา ทานรามะ ทานทําใหแจงซ่ึง       
ธรรมนั้นดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอก ดวยเหตุเทาไร? ทานอุททกดาบสก็บอกวา ดกูร   
ทานผูมีอายุ เราทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอก ดวยเหตุเทานีแ้หละ.    
เราก็บอกวา ดกูรทานผูมีอาย ุแมขาพเจาก็ทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้ดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลว ดวย        
เหตุเทานี้.    
     ทานอุททกดาบสกลาววา ดูกรทานผูมีอายุ เปนลาภของพวกเรา พวกเราไดดีแลว ท่ีได    
เห็นสพรหมจารีเชนทาน เราทําใหแจงซ่ึงธรรมใดดวยความรูยิ่งเองบรรลุแลวจึงบอก ทานก็ทําให       
แจงซ่ึงธรรมนั้น ดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวอยู ทานทําใหแจงซ่ึงธรรมใด ดวยความรูยิ่งเอง    
บรรลุแลวอยู เราก็ทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้นดวยความรูยิ่งเอง บรรลุแลวจึงบอก ดวยประการดังนี้     
เรารูธรรมใด ทานก็รูธรรมนั้น ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมนั้น เปนอันวา เราเชนใด ทานก็เชนนั้น       
ทานเชนใด เราก็เชนนัน้ ดวยประการดังนี ้มาเถิด บัดนี้ เราท้ัง ๒ จะอยูรวมกันปกครองคณะน้ี      
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ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานอุททกดาบส รวมบุตรท้ังท่ีเปนอาจารยเรา กย็กยองเราผูเปนศิษยเสมอ  
ดวยตนดวย บูชาเราดวยการบูชาอยางดีดวย. เราจึงมีความแนใจวา ธรรม (สมาบัติ ๘) นี้ ไม 
เปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อความคลายกําหนดั เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง        
เพื่อความตรัสรูพรอม เพื่อนพิพาน เพยีงแตเปนไปเพื่อความเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ    
เทานั้น. เราไมพอใจธรรมนัน้ ระอาธรรมน้ัน จึงไดหลีกไป. 
         [๔๑๓] ดูกรอัคคิเวสสนะ เราน้ันแล เสาะหาวาอะไรเปนกุศล เม่ือแสวงหาทางอันสงบ 
อยางประเสริฐเยี่ยม จึงเท่ียวจาริกไปในมคธชนบท โดยลําดับ ก็ลุถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม      
ไดเหน็ภูมิภาคท่ีนาร่ืนรมย แนวปาเขียวสดเปนท่ีเบิกบานใจ แมน้ําไหล มีน้ําใสสะอาด มีทาน้ํา      
สะอาดดี นาร่ืนรมย โคจรคามก็ตั้งอยูโดยรอบ จึงดําริวา ภูมิภาคนาร่ืนรมย แนวปาเขียวสด 
เปนท่ีเบิกบานใจ แมน้ําไหล มีน้ําใสสะอาด มีทาน้ําสะอาดดี นาร่ืนรมย โคจรคามก็ตั้งอยูโดย        
รอบ สถานท่ีเชนนี้ เปนท่ีสมควรบําเพ็ญเพียรแหงกุลบุตรผูตองการจะบําเพ็ญเพยีร จึงนั่งลง  
ณ ท่ีนั้น ดวยคิดวา ท่ีนีเ้หมาะแกการบําเพ็ญเพียร.      
                 อุปมา ๓ ขอ    
         [๔๑๔] ดูกรอัคคิเวสสนะ คร้ังนั้น อุปมา ๓ ขอ อันนาอัศจรรยยิ่งนักเราไมเคยไดยิน   
มาในกาลกอน มาปรากฏแจมแจงแกเรา.      
     อุปมาขอ ๑ วา เปรียบเหมือนไมสดมียางท่ีเขาวางไวในน้ํา. บุรุษถือเอาไมสีไฟมาสีเขา 
ดวยหวังวา เราจักใหไฟเกิดปรากฏข้ึน. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความนั้นเปนไฉน บุรุษ  
นั้นเอาไมสีไฟสีลงท่ีไมสดมียางท่ีเขาวางไวในน้ํา พึงใหไฟเกิดปรากฏข้ึนไดบางหรือหนอ?   
     สัจจกนิครนถทูลวา ขอน้ีเปนไปไมไดเลย พระโคดมผูเจริญ นั่นเปนเพราะอะไร เปน    
เพราะไมสดนัน้มียางท้ังเขาวางไวในน้ํา บุรุษนั้นก็มีแตความเหน็ดเหน่ือยลําบากเปลา.       
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่     
ยังไมหลีกออกจากกามดวยกาย ยงัมีความพอใจ ความรักใคร ความหลง ความกระหาย และ     
ความกระวนกระวายเพราะกาม ในกามทั้งหลายยังมิไดละ และมิไดระงับคืนเสียดวยดใีนภายใน.      
สมณะหรือพราหมณผูเจริญเหลานั้น แมเสวยทุกขเวทนาที่กลา หยาบ เผ็ดรอน อันเกดิข้ึนเพราะ 
ความเพยีรก็ดี หรือไมไดเสวยทุกขเวทนาเชนนั้นกด็ี ก็เปนผูไมควรเพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อความ    
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ตรัสรูดีอันประเสริฐ. นี้แลอุปมาขอท่ี ๑ อันนาอัศจรรยยิง่นัก เราไมเคยฟงมาในกาลกอน มาปรากฏ  
แจมแจงแลวแกเรา.     
         [๔๑๕] อุปมาขอท่ี ๒ วา เปรียบเหมือนไมสดมียางท่ีเขาวางไวบนบกหางจากน้ํา. บุรุษ    
ถือเอาไมสีไฟมาสีเขาดวยหวังวา เราจักใหไฟเกิดปรากฏข้ึน. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญ  
ความนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นเอาไมสีไฟสีลงท่ีไมสดมียางท่ีเขาวางไวบนบกหางจากน้ํา พึงใหไฟเกดิ     
ปรากฏขึ้นไดบางหรือหนอ?        
     สัจจกนิครนถทูลวา ขอน้ีเปนไปไมไดเลย พระโคดมผูเจริญ นั่นเปนเพราะอะไร เปน    
เพราะไมสดอันมียาง ถึงเขาวางไวบนบกหางจากน้ํา บุรุษนั้นก็มีแตความเหน็ดเหน่ือยลําบากเปลา.       
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณเหลาใด เหลาหนึง่    
แมหลีกออกจากกามดวยกายแลว แตยังมีความพอใจ ความรักใคร ความหลง ความกระหาย     
และความกระวนกระวายเพราะกาม ในกามท้ังหลายยังมิไดละ และมิไดระงับคืนเสียดวยดีภายใน.     
สมณะหรือพราหมณผูเจริญเหลานั้น แมเสวยทุกขเวทนาที่กลา หยาบ เผ็ดรอน อันเกดิข้ึนเพราะ 
ความเพยีรก็ดี หรือไมไดเสวยทุกขเวทนาเชนนั้นกด็ี ก็เปนผูไมควรเพื่อรู เพื่อเห็น เพื่อความ   
ตรัสรูดีอันประเสริฐ. นี้แลอุปมาขอท่ี ๒ อันนาอัศจรรยยิง่นัก ท่ีเราไมเคยฟงมาในกาลกอน       
มาปรากฏแจมแจงแลวแกเรา.      
         [๔๑๖] อุปมาขอท่ี ๓ อ่ืนอีกวา เปรียบเหมือนไมอันแหงสนิทท่ีเขาวางไวบนบกหางจาก   
น้ํา. บุรุษถือเอาไมสีไฟมาสีเขาดวยหวังวา เราจักใหไฟเกดิปรากฏข้ึน. ดูกรอัคคิเวสสนะ ทาน       
จะสําคัญความนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นเอาไมสีไฟสีลงท่ีไมอันแหงสนิทท่ีเขาวางไวบนบกหางจากน้ํา       
พึงใหไฟเกิดปรากฏข้ึนไดบางหรือหนอ?    
     สัจจกนิครนถทูลวา เปนอยางนั้น พระโคดมผูเจริญ นั่นเปนเพราะอะไร เปนเพราะไม    
แหงสนิท ท้ังเขาวางไวบนบกหางจากน้ํา.   
     ดูกรอัคคิเวสสนะ ฉันนั้นเหมือนกนัแล สมณะหรือพราหมณเหลาใด เหลาหนึ่ง หลีก  
ออกจากกามดวยกายแลว ท้ังละและระงับความพอใจ ความรักใคร ความหลง ความระหาย       
และความกระวนกระวายเพราะกาม ในกามท้ังหลายเสียดวยดีในภายในแลว. สมณะหรือพราหมณ  
ผูเจริญเหลานัน้ แมเสวยทุกขเวทนาท่ีกลา หยาบ เผ็ดรอน อันเกดิข้ึนเพราะความเพยีรก็ดี   
หรือไมไดเสวยทุกขเวทนาเชนนั้นกด็ี ก็เปนรูควรเพื่อผู เพื่อเห็น และเพื่อความตรัสรูดีอันประ  
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เสริฐ. นี้แลอุปมาขอท่ี ๓ อันนาอัศจรรยยิ่งนัก เราไมเคยฟงมาในกาลกอนมาปรากฏแจมแจงแลว     
แกเรา. อุปมาทั้ง ๓ ขออันไมนาอัศจรรย เราไมเคยไดฟงมาในกาลกอนเหลานี้แหละ มาปรากฏ 
แจมแจงแลวแกเรา.     
         [๔๑๗] ดูกรอัคคิเวสสนะ เราน้ันมีความดําริวา ถากระไร เราพึงกดฟนดวยฟน เอาล้ิน     
ดันเพดานไวใหแนน เอาจิตขมค้ันจิตใหเรารอน. เรานั้นก็กดฟนดวยฟน เอาล้ินดันเพดานไว        
แนน เอาจิตขมค้ันจิตใหเรารอน เม่ือเราทําดังนั้นเหง่ือกไ็หลออกจากรักแรท้ัง ๒ ขาง. เปรียบ    
เหมือนบุรุษมีกําลัง จับบุรุษท่ีมีกําลังนอยกวา ท่ีศีรษะหรือท่ีคอ แลวบีบค้ันรัดไวใหแนน ฉะนั้น.        
ดูกรอัคคิเวสสนะ เราปรารภความเพียรไมยอหยอน มีสติตั้งม่ัน มิไดฟนเฟอน แตมีกายกระวน 
กระวายไมสงบระงับ เพราะความเพียรท่ีทนไดยากเสียดแทงอยู. แตทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเห็นปานนี้      
มิไดครอบงําจติเราต้ังอยูได.   
                ความตางกันในการบําเพ็ญทุกกรกิริยา       
         [๔๑๘] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา ถากระไร เราพึงเจริญฌานอันไมมีลมปราณ       
เถิด เราก็กล้ันลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากและทางจมูก. เม่ือเรากล้ันลมหายใจออก        
และลมหายใจเขาทางปากและทางจมูก ลมก็ออกทางชองหูท้ัง ๒ ขาง มีเสียงดังอูๆ เหมือนเสียง   
สูบชางทองท่ีเขาสูบอยู ฉะนัน้. ดูกรอัคคิเวสสนะ เราปรารภความเพียรไมยอหยอน มีสติตั้งม่ัน      
ไมฟนเฟอน แตมีกายกระวนกระวาย ไมสงบระงับ เพราะความเพียรท่ีทนไดยากเสียดแทงอยู      
แตทุกขเวทนาที่เกิดข้ึนเห็นปานนี้ มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได. 
         [๔๑๙] ดกูรอัคคิเวสสนะ เรามีความดาํริวา ถากระไร เราพึงเจริญฌานอันไมมีลมปราณ       
เถิด. เรากล้ันลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมูก. และทางชองหู. เม่ือเรากล้ันลม      
หายใจออก และลมหายใจเขาทางปากทางจมูก และทางชองหู ลมเปนอันมากก็เสียดแทงศีรษะ   
เหมือนบุรุษท่ีมีกําลัง เอามีดโกนท่ีคมเชือดศีรษะ ฉะนั้น. ดูกรอัคคิเวสสนะ เราปรารภความเพียร        
ไมยอหยอนมีสติตั้งม่ัน ไมฟนเฟอน แตมีกายกระวนกระวาย ไมสงบระงับ เพราะความเพียร    
ท่ีทนไดยากเสียดแทงอยู. แตทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเห็นปานนี้ มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได.        
         [๔๒๐] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา ถากระไร เราพึงเจริญฌาน อันไมมีลม  
ปราณเถิด. เราก็กล้ันลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมูกและทางชองหู. เม่ือกล้ัน       
ลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็มีทุกขเวทนาในศีรษะเปนอันมาก     
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เหมือนบุรุษท่ีมีกําลังเอาเชือกหนังอันม่ันรัดเขาท่ีศีรษะ ฉะนั้น. ดูกรอัคคิเวสสนะ เราปรารภความ    
เพียรไมยอหยอนมีสติตั้งม่ัน ไมฟนเฟอน แตมีกายกระวนกระวาย ไมสงบระงับ เพราะความเพียร       
ท่ีทนไดยากเสียดแทงอยู. แตทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเห็นปานนี้ มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได.        
         [๔๒๑] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา ถากระไร เราพึงเจริญญานอันไมมีลมปราณ       
เถิด. เราก็กล้ันลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมูก และทางชองหู. เม่ือกล้ันลมหายใจ   
ออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมูกและทางชองหู กมี็ลมเปนอันมากบาดทอง เหมือนนายโค  
ฆาต หรือลูกมือของนายโคฆาตผูฉลาด เอามีดสําหรับแลโคท่ีคมเถือแลทอง ฉะนั้น. ดกูรอัคคิ   
เวสสนะ เราปรารภความเพียรไมยอหยอน มีสติตั้งม่ัน ไมฟนเฟอน แตมีกายกระวนกระวาย     
ไมสงบระงับ เพราะความเพยีรท่ีทนไดยากเสียดแทงอยู. แตทุกขเวทนาที่เกิดข้ึนเห็นปานนี้ มิได      
ครอบงําจิตเราต้ังอยูได.        
         [๔๒๒] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา ถากระไร เราพึงเจริญฌาน อันไมมีลม  
ปราณเถิด. เราก็กล้ันลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมูกและทางชองหู เม่ือเรากล้ัน     
ลมหายใจออกและลมหายใจเขาทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็มีความเรารอนในรางกายเปน 
อันมาก เหมือนบุรุษท่ีมีกําลัง ๒ คนชวยกนัจับบุรุษคนหนึ่งท่ีมีกําลังนอยกวา ท่ีแขนทั้ง ๒ ขาง     
แลว ใหเรารอน อบอาวอยู ใกลหลุมถานเพลิง ฉะนั้น. ดกูรอัคคิเวสสนะ เราปรารภความเพียร 
ไมยอหยอน มีสติตั้งม่ันไมฟนเฟอน แตมีกายกระวนกระวาย ไมสงบระงับ เพราะความเพียร    
ท่ีทนไดยากเสียดแทงอยู. แตทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเห็นปานนี้ มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได.        
     ดูกรอัคคิเวสสนะ เทวดาทั้งหลายเหน็เราเขาแลวพากนักลาววา พระสมณโคดมทํากาละ 
แลว. บางพวกกลาววา พระสมณโคดมยังมิไดทํากาละ แตก็จะทํากาละ บางพวกกลาววา พระ  
สมณโคดมไมทํากาละ ท้ังจะไมทํากาละ พระสมณโคดมจะเปนพระอรหันต การอยูเห็นปานนี้   
นั้น เปนวิหารหารธรรมของทานผูเปนพระอรหันต.  
         [๔๒๓] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา ถากระไร เราพึงปฏิบัติอดอาหารเสียโดย        
ประการท้ังปวงเถิด. ขณะนั้น พวกเทวดาเขามาหาเราแลวกลาววาขาแตทานผูนิรทุกข ทานอยา        
ปฏิบัติอดอาหารโดยประการท้ังปวงเลย ถาทานจักปฏิบัติอดอาหารโดยประการท้ังปวง พวกขาพเจา  
จะแทรกโอชาหารอันเปนทิพยตามขุมขนแหงทาน ทานจะไดยังอัตภาพใหเปนไปดวยโอชาหารนัน้.   
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เรามีความดําริวา เราปฏิญญาวาจะตัดอาหารโดยประการทั้งปวง แตเทวดาเหลานี้จะแทรกโอชาหาร   
อันเปนทิพยตามขุมขนแหงเรา เราจะยังมีอัตภาพใหเปนไปดวยโอชาหารนั้น การปฏิญญาไวนั้นก ็
เปนมุสาแกเราเอง. เราจึงกลาวหามเทวดาเหลานั้นวา ขอน้ันไมควร.      
         [๔๒๔] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา ถากระไร เราพึงกินอาหารใหนอยลงๆ   
เพียงซองมือหนึ่งๆ บาง เทาเยื่อในเม็ดถ่ัวเขียวบาง เทาเยื่อในเม็ดถ่ัวพูบาง เทาเยื่อในเม็ดถ่ัวดํา     
บาง เทาเยื่อในเม็ดบัวบาง. เราก็กินอาหารใหนอยลงๆ ดังนั้นจนมีรางกายซูบผอมยิ่งนกั เพราะเปน  
ผูมีอาหารนอยนั้น เหลือแตอวัยวะใหญนอย เหมือนเถาวลัยท่ีมีขอมาก หรือเถาวัลยท่ีมีขอดํา      
เนื้อตะโพกก็ลีบเหมือนกีบอูฐ กระดูกสันหลังก็ผุดเปนหนาม เหมือนเถาวัลย [หนามรอบขอ]      
ซ่ีโครงท้ัง ๒ ขาง ข้ึนสะพร่ัง เหมือนกลอนศาลาเกาท่ีสะพร่ังอยู ดวงตาท้ัง ๒ ก็ลึกเขาไปในเบา   
ตาเหมือนดวงดาวในบอน้ําอันลึก ปรากฏอยู หนังศีรษะบนศีรษะก็เหีย่วหดหู เหมือนลูกน้ําเตา   
ท่ีเขาตัดมายังดิบ ตองลมและแดดเขาก็เหี่ยวไป. เรานกึวาจะลูบพ้ืนทองก็จับถึงกระดูกสันหลัง       
เม่ือนึกวา จะลูบกระดกูสันหลัง ก็จับถึงพื้นทอง เพราะพ้ืนทองของเราติดแนบถึงกระดูกสันหลัง       
เม่ือนึกวา จะถายอุจจาระหรือปสสาวะ ก็ซวนแซลมลง ณ ท่ีนั้น. เม่ือจะใหกายสบายบาง เอา  
ฝามือลูบตัวเขา ขนท้ังหลายที่มีรากเนากห็ลุดรวงจากกายเพราะเปนผูมีอาหารนอย. มนุษยท้ังหลาย  
เห็นเราเขาแลวก็กลาววา พระสมณโคดมดาํไป บางพวกก็พูดวา พระสมณโคดมไมดาํ เปนแต 
คลํ้าไป บางพวกกพ็ูดวา ไมดํา ไมคลํ้า เปนแตพรอยไป. เรามีผิวพรรณบริสุทธ์ิเปลงปล่ัง     
แตเสียผิวไป กเ็พราะเปนผูมีอาหารนอยเทานั้น. 
         [๔๒๕] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริวา สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    
ในอดีต ในอนาคต หรือในปจจุบันนี้ ท่ีเสวยทุกขเวทนากลา หยาบ เผ็ดรอน ท่ีเกิดข้ึนเพราะ    
ความเพยีร ทุกขเวทนานัน้ อยางยิ่งก็เพยีรเทานี้ไมเกนิกวานี้ข้ึนไป. แตเราก็ยังมิไดบรรลุญาณ   
ทัสสนะอันวิเศษท่ีพอแกพระอริยะซ่ึงยิ่งกวาธรรมของมนุษย ดวยทุกกรกิริยาอันเผ็ดรอนนี้. ชะรอย    
ทางแหงความตรัสรูพึงเปนทางอ่ืนกระมัง. เราจึงมีความดาํริวา เราจําไดอยู เม่ือคราวงานของทาว    
สักกาธิบดีซ่ึงเปนพระบิดา เราน่ังอยูใตรมตนหวาอันเย็น ไดสงัดจากกามท้ังหลาย สงัดจาก 
อกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ทางนั้น    
พึงเปนทางแหงความตรัสรูกระมัง. เรามีวญิญาณตามระลึกดวยสติวา ทางนั้นเปนทางแหงความ   
ตรัสรู. เราจึงมีความดําริวา เรากลัวความสุขท่ีเวนจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายหรือ แลวเรา        
ก็ดําริตอไปวา เราไมกลัวสุขเชนนั้นเลย.       
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         [๔๒๖] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรามีความดําริตอไปวา ความสุขนั้น เราผูมีกายถึงความซูบ      
ผอมมาก ไมทําไดงายเพื่อจะบรรลุ ถากระไร เราพึงกินอาหารหยาบ คือขาวสุกและกุมมาสเถิด.    
เราก็กินอาหารหยาบคือขาวสุกและกมุมาส. คร้ังนั้น ภิกษท้ัุง ๕ ท่ีเฝาบํารุงเราดวยหวังวา  
พระสมณะโคดมบรรลุธรรมใด จักบอกธรรมนั้นแกเราท้ังหลาย. เม่ือใด เรากินอาหารหยาบ    
คือขาวสุกและ กุมมาส เม่ือนัน้ภิกษุท้ัง ๕ นัน้ก็ระอาหลีกไปดวยเขาใจวา พระสมณโคดมมักมาก        
คลายความเพียรเวยีนมาเพื่อความเปนผูมักมากเสียแลว.     
         [๔๒๗] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรากนิอาหารหยาบใหกายมีกําลังแลว สงัดจากกาม สงัดจาก  
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวกอยู. แมสุขเวทนาท่ี    
เกิดข้ึนเห็นปานนี้ ก็มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได. เราบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต 
ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวจิารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวจิาร มีปติและสุขเกิด    
แตสมาธิอยู. เรามีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุ       
ตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข. เราบรรลุ 
จตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัส และโทมนัสในกอน  
เสียได มีอุเบกขาเปนเหตใุหสติบริสุทธ์ิอยู. แมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเห็นปานนี้ ก็มิไดครอบงําจิต 
เราต้ังอยูได. เราเม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควร      
แกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ ก็โนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ. เรายอม 
ระลึกชาติท่ีเคยอยูอาศัยในกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง ฯลฯ ระลึก     
ชาติท่ีเคยอยูอาศัยไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ ท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้. ดกูรอัคคิเวสสนะ      
ในปฐมยามแหงราตรี เราไดบรรลุวิชชาท่ี ๑ อันนี้ เม่ือเราไมประมาท มีความเพยีร สงจิตไปอยู       
อวิชชาเรากําจดัเสียแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว ความมืดเรากําจดัเสียแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลว.  
แมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนแลวเหน็ปานนี้ ก็มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได.    
                     ตรัสการบรรลุวิชชาท่ี ๒     
         [๔๒๘] เราเม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน      
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ก็โนมนอมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณ. เราเหน็หมูสัตว     
ท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุ        
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อันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ ดูกรอัคคิเวสสนะ     
ในมัชฌิมยามแหงราตรี เราไดบรรลุวิชชาท่ี ๒ อันนี้ เม่ือเราไมประมาท มีความเพยีร สงจิตไป        
อยู อวิชชาเรากําจัดเสียแลว วิชชาเกดิข้ึนแลว ความมืดเรากําจัดเสียแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลว.     
แมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนแลวเหน็ปานนี้ ก็มิไดครอบงําจิตเราต้ังอยูได.    
         [๔๒๙] เราเม่ือมีจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน     
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ก็นอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ. ยอมรูชัดตามเปน        
จริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสว     
สมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเรารูเห็นอยางนี้ จติก็หลุดพนแลว แมจาก   
กามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวา พนแลว รูชัดวา   
ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทําๆ เสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.    
ดูกรอัคคิเวสสนะ ในปจฉิมยามแหงราตรี เราไดบรรลุวิชชาท่ี ๓ อันนี้ เม่ือเราไมประมาท มีความ      
เพียร สงจิตไปอยู อวิชชาเรากําจัดเสียแลว วิชชาเกดิข้ึนแลว ความมืดเรากําจัดเสียแลว แสง 
สวางเกิดข้ึนแลว. แมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนแลวเหน็ปานนี้ กมิ็ไดครอบงําจติเราต้ังอยูได. 
         [๔๓๐] ดูกรอัคคิเวสสนะ เรารูเฉพาะอยูวา เปนผูแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย. 
ถึงแมบุคคลคนหนึ่งๆ สําคัญเราอยางนี้บางวา พระสมณโคดมแสดงธรรมปรารภเราเทานั้น. ทาน    
อยาพึงเหน็อยางนั้น พระตถาคตยอมแสดงธรรมแกบุคคลเหลานั้นโดยชอบ เพื่อประโยชนใหรู    
แจงอยางเดียว. เราประคองจติ สงบต้ังม่ัน ทําใหเปนสมาธิ ณ ภายใน ในสมาธินิมิตเบ้ืองตน   
จนจบคาถานัน้ทีเดียว เราอยูดวยผลสมาธิเปนสุญญะ ตลอดนิตยกาล.    
     ส. ขอนี้ ควรเช่ือตอพระโคดมผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา กแ็ตพระโคดม  
ยอมรูเฉพาะวา พระองคเปนผูหลับในกลางวันบางหรือ?    
     พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ เรารูเฉพาะอยูวา ในเดือนทายฤดูรอน เรากลับจากบิณฑบาตใน       
กาลภายหลังภตั ปูสังฆาฏิใหเปน ๔ ช้ัน แลวเปนผูมีสติสัมปชัญญะ กาวลงสูความหลับโดยขาง        
เบ้ืองขวา.      
     ส. พระโคดมผูเจริญ สมณะและพราหมณเหลาหนึ่ง ยอมกลาวขอนั้นในความอยูดวย 
ความหลง.    
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     พ. บุคคลเปนผูหลงหรือเปนผูไมหลง ดวยเหตุเพียงเทานั้น หามิได ก็บุคคลเปนผูหลง        
หรือเปนผูไมหลง ดวยเหตุใด ทานจงฟงเหตุนั้น จงทําในใจใหดีเราจกักลาว บัดนี้. 
     สัจจกนิครนถทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.      
                   ตรัสความเปนผูหลงและไมหลง  
         [๔๓๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอัคคิเวสสนะ ก็อยางไร บุคคลเปนผูหลง อาสวะ        
ท้ังหลายอันทําใหเศราหมอง ใหเกดิในภพใหม ใหเกิดความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข       
ใหมีชาติชรามรณะตอไป บุคคลผูใดผูหนึ่งยังละไมไดแลว เรากลาวบุคคลผูนั้นวา เปนผูหลง      
บุคคลนั้นเปนผูหลง เพราะเหตุยังละอาสวะท้ังหลายไมได อาสวะท้ังหลายอันทําใหเศราหมอง    
ใหเกดิในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติชรามรณะตอไป บุคคล       
ผูใดผูหนึ่งละเสียแลว เรากลาวบุคคลผูนั้นวา เปนผูไมหลง บุคคลนั้นนับวา เปนผูไมหลง     
เพราะเหตุละเสียไดซ่ึงอาสวะท้ังหลาย. ดูกรอัคคิเวสสนะ อาสวะท้ังหลายอันทําใหเศราหมอง     
ใหเกดิในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติชรามรณะตอไป ตถาคต       
ละเสียไดแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังวาตนตาลยอดดวน ทําไมใหเกดิสืบไป 
ไมมีความเกดิตอไปเปนธรรมดา ดุจเดียวกนักับตนตาลท่ีเขาตัดยอดเสียแลว ไมอาจงอกงามได   
ตอไป.  
                สัจจกนิครนถสรรเสริญพระผูมีพระภาค      
         [๔๓๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สัจจกนิครนถทูลพระผูมีพระภาคดงันี้วา   
พระโคดมผูเจริญ เร่ืองท่ีทานกลาวมานัน้ นาอัศจรรย ไมเคยมี พระโคดมผูเจริญ อันขาพเจา       
มาสนทนากระทบกระท่ัง ท้ังไตถามดวยถอยคําท่ีปรุงแตงมาอยางนี้ก็มีผิวพรรณสดใส ท้ังมีสีหนา       
เปลงปล่ัง เพราะทานเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระโคดมผูเจริญ ขาพเจาจําไดวา ขาพเจา     
เปนผูปรารภโตตอบวาทะกะทานปูรณะ กสัสป แมทานปูรณะ กัสสปนั้น ปรารภโตตอบวาทะ  
กับขาพเจา ก็เอาเร่ืองอ่ืนมาพูดกลบเกล่ือนเสีย และชักนําใหพดูนอกเรื่อง ท้ังทําความโกรธเคือง      
ขัดแคนใหปรากฏ พระโคดมผูเจริญ ขาพเจาจําไดวา ขาพเจาเปนผูปรารภโตตอบวาทะกะทาน   
มักขลิ โคศาล ... ทานอชิตะ เกสกัมพล ... ทานปกุธะกจัจายนะ ... ทานสัญชัย เวลัฏฐบุตร ... ทาน    
นิครนถ นาฏบุตร แมทานนคิรนถ นาฏบุตรนั้น ปรารภโตตอบวาทะกบัขาพเจา ก็เอาเร่ืองอ่ืนมา 
พูดกลบเกล่ือนเสียและชักนาํใหพูดนอกเร่ือง ท้ังทําความโกรธเคืองขัดแคนใหปรากฏ สวนพระ   
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โคดมผูเจริญอันขาพเจามาสนทนากระทบกระท่ัง ท้ังไตถามดวยถอยคําท่ีปรุงแตงมาอยางนี้ ก็มีผิว    
พรรณสดใส ท้ังมีสีหนาเปลงปล่ัง เพราะทานเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระโคดมผูเจริญ  
มิฉะนั้น ขาพเจาขอลาไปในบัดนี้ ขาพเจามีกิจมาก มีธุระที่ตองทํามาก.    
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ทานจงสําคัญกาลท่ีควรในบัดนี้เถิด.    
     คร้ังนั้น สัจจกนิครนถผูนคัินถบุตร ช่ืนชม อนุโมทนา พระภาษิตของพระผูมีพระภาค      
ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป ดงันี้แล. 
                     จบ มหาสัจจกสูตร ท่ี ๖      
                      ____________________________       
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                      ๗. จูฬตัณหาสังขยสูตร      
                 วาดวยขอปฏิบัตธิรรมเปนท่ีส้ินตัณหา  
         [๔๓๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปราสาทแหงมิคารมารดา (มหาอุบาสิกาวิสาขา       
ผูเปนดังวามารดาแหงมิคารเศรษฐี) ในวหิารบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทาวสักกะ        
จอมเทพ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภวิาทแลว ไดยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง     
คร้ันยืนเรียบรอยแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ กลาวโดยยอ ดวยขอ 
ปฏิบัติเพียงเทาไร ภิกษุช่ือวานอมไปแลวในธรรมเปนท่ีส้ินแหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน        
มีความปลอดโปรงจากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน  
เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย?      
         [๔๓๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรจอมเทพ ภกิษใุนธรรมวินยันี้ไดสดับวา ธรรม  
ท้ังปวงไมควรยึดม่ัน ถาขอนี ้ภิกษไุดสดับแลวอยางนี้ ภิกษุนั้นยอมรูยิ่งซ่ึงธรรมท้ังปวง คร้ันรู    
ยิ่งซ่ึงธรรมท้ังปวงแลว ยอมทราบชัดธรรมท้ังปวง คร้ันทราบชัดธรรมท้ังปวงแลว ยอมกําหนดรูธรรม     
ท้ังปวง คร้ันกาํหนดรูธรรมท้ังปวงแลว เธอไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สุขก็ดี ทุกขก็ด ี
มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี เธอยอมพิจารณาเห็นวาไมเท่ียง พิจารณาเห็นความหนาย พิจารณาเหน็  
ความดับ พิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาท้ังหลายน้ัน เม่ือพิจารณาเห็นดังนั้น ยอมไมยึด     
ม่ันส่ิงอะไรๆ ในโลก เม่ือไมยึดม่ัน ยอมไมสะดุงหวาดหวั่น เม่ือไมสะดุงหวาดหวั่น ยอมดับ      
กิเลสใหสงบไดเฉพาะตัว และทราบชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทําทํา     
เสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ดูกรจอมเทพ กลาวโดยยอ ดวยขอปฏิบัติเทานี้แล     
ภิกษุช่ือวานอมไป ในธรรมเปนท่ีส้ินแหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน มีความปลอดโปรง      
จากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน เปนผูประเสริฐ 
กวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย.     
     ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพ ช่ืนชม ยินดี พระภาษติของพระผูมีพระภาค ถวายอภิวาท        
พระผูมีพระภาค ทําประทักษณิและหายไปในท่ีนั้นนั่นเอง.      
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      ทาวสักกะเขาไปเยี่ยมพระมหาโมคคัลลานะ     
         [๔๓๕] คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลาน นั่งอยูไมไกลพระผูมีพระภาค ไดมีความดําริ    
วา ทาวสักกะนั้นทราบความพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว จึงยนิดี หรือวาไมทราบก็ยินดี   
ถากระไร เราพึงรูเร่ืองทาวสักกะทราบความพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว จึงยินดี หรือวา 
ไมทราบแลวกย็ินดี. ลําดับนัน้ ทานพระมหาโมคคัลลาน ไดหายไปในปราสาทของมิคารมารดา        
ในวหิารบุพพาราม ปรากฏในหมูเทวดาช้ันดาวดึงส ประหนึ่งวาบุรุษท่ีกําลังเหยยีดแขนท่ึงออกไป 
หรืองอแขนท่ีเหยยีดเขามา ฉะนั้น. สมัยนั้น ทาวสักกะจอมเทพ กําลังอ่ิมเอิบ พรอมพร่ัง      
บําเรออยู ดวยทิพยดนตรีหารอยในสวนดอกบุณฑริกลวน. ทาวเธอไดเห็นทานพระมหาโมคคัลลาน   
มาอยูแตท่ีไกล จึงใหหยดุเสียงทิพยดนตรีหารอยไว แลวกเ็ขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานแลว       
กลาววา ขาแตพระโมคคัลลานผูนฤทุกข นมินตมาเถิด ทานมาดีแลว นานแลวทานไดทําปริยาย 
เพื่อจะมาในท่ีนี้ นิมนตนั่งเถิด อาสนะน้ีแตงต้ังไวแลว.       
     ทานพระมหาโมคคัลลานนั่งบนอาสนะท่ีแตงไวแลว.     
     สวนทาวสักกะจอมเทพ ก็ถืออาสนะตํ่าแหงหนึ่ง นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. 
         [๔๓๖] ทานพระโมคคัลลานไดถาม ทาวสักกะผูนัง่อยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา ดูกร   
ทาวโกสีย พระผูมีพระภาคไดตรัสถึงความนอมไปในธรรมเปนท่ีส้ินแหงตัณหาโดยยอแกทาน    
อยางไร ขอโอกาสเถิด แมขาพเจาจกัขอมีสวนเพื่อจะฟงกถานั้น.    
     ทาวสักกะตรัสวา ขาแตทานโมคคัลลาน ขาพเจามีกจิมาก มีธุระท่ีจะตองทํามาก ท้ังธุระ       
สวนตัว ท้ังธุระของพวกเทวดาช้ันดาวดึงส พระภาษิตใดที่ขาพเจาฟงแลวลืมเสียเร็วพลัน พระ        
ภาษิตนัน้ ทานฟงดี เรียนดี ทําไวในใจดี ทรงไวดแีลว ขาแตพระโมคคัลลาน เร่ืองเคยมีมาแลว     
สงครามระหวางเทวดาและอสูรไดประชิดกันแลว ในสงครามนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ   
ขาพเจาชนะเทวาสุรสงครามเสร็จส้ินแลว กลับจากสงครามนั้นแลว ใหสรางเวชยันตปราสาท       
เวชยนัตปราสาทมีรอยช้ัน ในช้ันหนึง่ๆ มีกูฏาคารเจ็ดรอยๆ ในกูฏาคารแหงหนึ่งๆ มีนางอัปสร  
เจ็ดรอยๆ นางอัปสรผูหนึ่งๆ มีเทพธิดาผูบําเรอเจ็ดรอยๆ ขาแตทานพระโมคคัลลาน ทานปรารถนา      
เพื่อจะชมสถานท่ีนาร่ืนรมย แหงเวชยนัตปราสาทหรือไม?   
     ทานพระมหาโมคคัลลานรับดวยดุษณภีาพ.       
     พระโมคคัลลานยกยองเวชยันตปราสาท   
                พระโมคคัลลานยกยองเวชยันตปราสาท        
         [๔๓๗] คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพ และทาวเวสวณัมหาราช นิมนตทานพระมหา       
โมคคัลลานออกหนาแลว กเ็ขาไปยังเวชยนัตปราสาท. พวกเทพธิดาผูบําเรอของทาวสักกะ เห็น      



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 327 
ทานพระมหาโมคคัลลานมาอยูแตท่ีไกล เกรงกลัวละอายอยู ก็เขาสูหองเล็กของตนๆ คลายกะวา        
หญิงสะใภเหน็พอผัวเขากเ็กรงกลัวละอายอยู ฉะนั้น. คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพ และทาว    
เวสวณัมหาราช เม่ือใหทานพระมหาโมคคัลลานเท่ียวเดนิไปในเวชยันตปราสาท ไดตรัสวา ขาแต  
ทานพระโมคคัลลาน ขอทานจงดูสถานท่ีนาร่ืนรมยแหงเวชยนัตปราสาทแมนี้ ขอทานจงดูสถาน    
ท่ีนาร่ืนรมยแหงเวชยันตปราสาทแมนี้.  
     ทานพระมหาโมคคัลลานกลาววา สถานท่ีนาร่ืนรมยของทานทาวโกสีนี้ยอมงดงาม เหมือน  
สถานท่ีของผูท่ีไดทําบุญไวในปางกอน แมมนุษยท้ังหลายเหน็สถานท่ีนาร่ืนรมยไหนๆ เขาแลว       
กลาวกันวา งามจริง ดุจสถานท่ีนาร่ืนรมยของพวกเทวดาช้ันดาวดึงส.       
      ในขณะน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลานไดมีความดําริวา ทาวสักกะนี้เปนผูประมาทอยูมาก   
นัก ถากระไร เราพึงใหทาวสักกะนี้สังเวชเถิด จึงบันดาลอิทธาภิสังขาร เอาหัวแมเทากดเวชยันต      
ปราสาทเขยาใหส่ัน สะทาน หวั่นไหว. ทันใดน้ันทาวสักกะจอมเทพ ทาวเวสวัณมหาราช และ       
พวกเทวดาช้ันดาวดึงส มีความประหลาดมหัศจรรยจิต กลาวกันวา ทานผูเจริญท้ังหลาย นี่เปน 
ความประหลาดอัศจรรย พระสมณะมีฤทธ์ิมาก อานุภาพมาก เอาหวัแมเทากดทิพยพภิพ เขยา  
ใหส่ัน สะทาน หวั่นไหวได.     
                ตรัสความนอมไปในธรรมเปนท่ีส้ินตัณหา    
         [๔๓๘] คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานทราบวา ทาวสักกะจอมเทพมีความสลด       
จิตขนลุกแลว จึงถามวา ดูกรทาวโกสีย พระผูมีพระภาคไดตรัสความนอมไปในธรรมเปนท่ีส้ิน  
แหงตัณหาโดยยนยออยางไร ขอโอกาสเถิด แมขาพเจาจกัขอมีสวนเพือ่ฟงกถานั้น.    
     ทาวสักกะจึงตรัสวา ขาแตทานพระโมคคัลลานผูนฤทุกข ขาพเจาจะเลาถวาย ขาพเจา  
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายอภิวาทแลว จึงไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูล     
ถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ กลาวโดยยอ ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ภิกษุช่ือวานอมไปแลวใน     
ธรรมเปนท่ีส้ินแหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน มีความปลอดโปรงจากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบ  
ลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนษุยท้ังหลาย        
เม่ือขาพเจาทูลถามอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรจอมเทพ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ไดสดับ    
วา ธรรมท้ังปวงไมควรยึดม่ัน ถาขอนั้นภกิษุไดสดับแลว ภิกษนุั้นยอมรูยิ่งธรรมท้ังปวง คร้ันรูยิ่ง    
ธรรมท้ังปวงแลว ยอมทราบชัดธรรมท้ังปวง คร้ันทราบชัดธรรมท้ังปวงแลว ยอมกําหนดรูธรรม     
ท้ังปวง คร้ันกาํหนดรูธรรมท้ังปวงดังนัน้แลว เธอไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง สุขก็ดี    
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ทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี เธอยอมพิจารณาเหน็วาไมเท่ียง พิจารณาเห็นความหนาย พิจารณา    
เห็นความดับ พิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาท้ังหลายนั้น เม่ือพิจารณาเห็นดังนัน้ ก็ไมยึด   
ม่ันส่ิงอะไรๆ ในโลก เม่ือไมยึดม่ัน ยอมไมสะดุงหวาดหวั่น เม่ือไมสะดุงหวาดหวั่นยอม  
ดับกิเลสใหสงบไดเฉพาะตัว และทราบชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควร      
ทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ดูกรจอมเทพ กลาวโดยยอดวยขอปฏิบัติ   
เพียงเทานี้แล ภิกษุช่ือวานอมไปแลวในธรรมเปนท่ีส้ินแหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน    
มีความปลอดโปรงจากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน  
เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ขาแตทานพระโมคคัลลาน พระผูมีพระภาค        
ไดตรัสความนอมไปในธรรมเปนท่ีส้ินแหงตัณหา โดยยอแกขาพเจาอยางนี้แล.        
     คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลาน ช่ืนชมยินดภีาษิตของทาวสักกะ แลวไดหายไปใน 
หมูเทวดาช้ันดาวดึงส มาปรากฏท่ีปราสาทของมิคารมารดา ในวิหารบพุพาราม ประหน่ึงวาบุรุษ    
ท่ีกําลังเหยยีดแขนท่ีงอออกไป หรืองอแขนท่ีเหยียดเขามา ฉะนั้น.    
     คร้ังนั้น พวกเทพธิดาผูบําเรอของทาวสักกะจอมเทพ เม่ือทานพระมหาโมคคัลลานหลีก       
ไปแลวไมนาน ไดทูลถามทาวสักกะวา ขาแตพระองคผูนฤทุกข พระสมณะน้ัน เปนพระผูมี    
พระภาค ผูพระศาสดาของพระองคหรือหนอ?   
     ทาวสักกะตรัสบอกวา ดกูรเหลาเทพธิดาผูนฤทุกข พระสมณะนั้น ไมใชพระผูมีพระภาค    
ผูพระศาสดาของเรา เปนทานพระมหาโมคคัลลานผูเปนสพรหมจารีของเรา.       
     พวกเทพธิดานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูนฤทุกข เปนลาภของพระองคๆ ไดดีแลวท่ีได    
พระสมณะผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากอยางนี้ เปนสพรหมจารีของพระองค พระผูมีพระภาค        
ผูศาสดาของพระองค คงมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากเปนอัศจรรยเปนแน.        
         [๔๓๙] คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลาน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถึงท่ีประทับ 
ถวายอภวิาทแลว นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี 
พระภาคยอมทรงทราบวาพระองค เปนผูตรัสความนอมไปในธรรม เปนท่ีส้ินแหงตัณหาโดยยอ      
แกเทพผูมีศักดิ์มากผูใดผูหนึ่งบางหรือหนอ?   
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมคคัลลาน เรารูเฉพาะอยู จะเลาใหฟง ทาวสักกะจอมเทพ  
เขามาหาเรา อภิวาทแลว ไดไปยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามเราวา ขาแต  
พระองคผูเจริญ กลาวโดยยอ ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ภิกษุช่ือวานอมไปแลวในธรรมเปนท่ีส้ิน    
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แหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน มีความปลอดโปรงจากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบลวงสวน 
เปนพรหมจารีลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ดูกร   
โมคคัลลาน เม่ือทาวสักกะนั้นถามอยางนีแ้ลว เราบอกวา ดูกรจอมเทพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได       
สดบัวาธรรมท้ังปวงไมควรยึดม่ัน ถาขอนัน้ภิกษุไดสดับแลว ภกิษนุั้นยอมรูยิ่งธรรมท้ังปวง คร้ัน        
รูยิ่งธรรมท้ังปวงแลว ยอมทราบชัดธรรมท้ังปวง คร้ันทราบชัดธรรมท้ังปวงแลว ยอมกําหนดรู 
ธรรมท้ังปวง คร้ันกําหนดรูธรรมท้ังปวงแลว เธอไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สุขก็ดี ทุกขกด็ี    
มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี เธอยอมพิจารณาเห็นวาไมเท่ียง พิจารณาเห็นความหนาย พิจารณาเหน็ความดบั   
พิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาท้ังหลายนั้น เม่ือพิจารณาเห็นดังนัน้ ยอมไมยึดม่ันส่ิงอะไรๆ        
ในโลก เม่ือไมยึดม่ัน ยอมไมสะดุงหวาดหวั่น เม่ือไมสะดุงหวาดหวั่น ยอมดับกิเลสใหสงบได      
เฉพาะตน ยอมทราบชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืน  
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ดูกรจอมเทพ กลาวโดยยอ ดวยขอปฏิบัติเพียงเทานีแ้ล ภิกษุ   
ช่ือวานอมไปแลวในธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน มีความปลอดโปรงจาก   
กิเลสเปนเคร่ืองประกอบลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน เปนผูประเสริฐกวา        
เทวดาและมนษุยท้ังหลาย ดกูรโมคคัลลาน เราจําไดอยูวา เราเปนผูกลาวความนอมไปในธรรม   
เปนท่ีส้ินแหงตัณหาโดยยอ แกทาวสักกะจอมเทพ อยางนี้แล.       
     พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนีจ้บแลว ทานพระมหาโมคคัลลานช่ืนชมยนิดีพระ 
ภาษิตของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.        
                    จบ จูฬตัณหาสังขยสูตร ท่ี ๗  
                      ____________________________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 330 
                     ๘. มหาตัณหาสังขยสูตร       
                    วาดวยสาติภิกษมีุทิฏฐิลามก 
         [๔๔๐] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวหิารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้น ภิกษุช่ือสาติ ผูเกวัฏฏบุตร (บุตรชาวประมง) มีทิฏฐิอันลามก     
เห็นปานนี้เกดิข้ึนวา เรายอมรูท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงวา วิญญาณนี้นั่นแหละ     
ยอมทองเท่ียว แลนไปไมใชอ่ืน.        
     ภิกษุมากดวยกันไดฟงวา ภิกษุสาติ ผูเกวัฏฏบุตร มีทิฏฐิอันลามกเหน็ปานนี้เกิดข้ึนวา       
เรายอมรูท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงวา วญิญาณน้ีนั่นแหละ ยอมทองเท่ียว แลนไป     
ไมใชอ่ืน จงึเขาไปหาสาติภกิษุแลว ถามวา ดูกรทานสาติ ไดยินวา ทานมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้  
เกิดข้ึนวา เรายอมรูท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงวา วิญญาณน้ีนัน่แหละ ยอม  
ทองเท่ียว เลนไป ไมใชอ่ืน ดังนี้ จริงหรือ?   
     เธอตอบวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ขาพเจายอมรูท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงวา วญิญาณน้ีนั่นแหละ ยอมทองเท่ียว แลนไป มิใชอ่ืนดังนี้ จริง.        
     ภิกษเุหลานั้นปรารถนาจะปลดเปล้ืองภกิษุสาติ ผูเกวฏัฏบุตรจากทิฏฐินั้นจึงซักไซ ไลเลียง     
สอบสวนวา ดกูรทานสาติ ทานอยากลาวอยางนี้ ทานอยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตู 
พระผูมีพระภาค ไมดีเลย เพราะพระผูมีพระภาคมิไดตรัสอยางนี้เลย ดูกรทานสาติ วิญญาณอาศัย        
ปจจัยประชุมกันเกดิข้ึน พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยปริยายเปนอเนก ความเกิดแหงวิญญาณ      
เวนจากปจจัยมิไดมี.   
     ภิกษุสาติ ผูเกวัฏฏบุตร อันภิกษุเหลานัน้ ซักไซ ไลเลียง สอบสวนอยูอยางนี้       
ก็ยังยดึม่ัน ถือม่ันทิฏฐิอันลามกนั้นรุนแรง กลาวอยูวา ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ขาพเจายอมรู       
ท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงวา วิญญาณนีน้ั่นแหละ ยอมทองเท่ียว เลนไป ไมใช        
อ่ืน ดังนี้.     
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      ภิกษุท้ังหลายไมอาจเปล้ืองสาติภิกษุจากทิฏฐิ       
         [๔๔๑] เม่ือภิกษเุหลานั้น ไมอาจปลดเปล้ืองสาติภกิษุ ผูเกวัฏฏบุตรจากทิฏฐินัน้ได   
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายอภวิาทแลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลวา ขาแต   
พระองคผูเจริญ สาติภิกษุมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้เกิดข้ึนวา เรายอมรูท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผูมี        
พระภาคทรงแสดงวา วิญญาณน้ีนัน่แหละ ยอมทองเท่ียว แลนไป ไมใชอ่ืน คร้ังนั้น พวก       
ขาพระองคเขาไปหาสาติภกิษุแลวถามวา ดูกรทานสาติ ไดยินวา ทานมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้       
เกิดข้ึนวา เรายอมรูท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงวา วิญญาณน้ีนัน่แหละ ยอมทอง     
เท่ียว แลนไป มิใชอ่ืน ดังนี้ จริงหรือ? เมื่อพวกขาพระองคถามอยางนี้ สาติภิกษุไดบอกพวก      
ขาพระองควา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ขาพเจายอมรูท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงวา        
วิญญาณน้ีนั่นแหละ ยอมทองเท่ียว แลนไป มิใชอ่ืน ดังนี้ จริง ในลําดับนั้น พวกขาพระองค 
ปรารถนาจะปลดเปล้ืองสาติภิกษจุากทิฏฐิอันลามกนั้น จงึซักไซ ไลเลียง สอบสวนวา ดูกรทาน   
สาติ ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ทานอยากลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาค ไมดี    
เลย เพราะพระผูมีพระภาคมิไดตรัสอยางนี้เลย ดกูรทานสาติ วิญญาณอาศัยปจจัยประชุมกันเกิด 
ข้ึน พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยปริยายเปนอเนก ความเกิดแหงวิญญาณ เวนจากปจจัยมิไดมี    
ขาแตพระองคผูเจริญ สาติภิกษุอันพวกขาพระองคซักไซ ไลเลียง สอบสวนอยู แมอยางนี้ กย็ัง     
ยึดม่ัน ถือม่ันทิฏฐิอันลามกนั้นรุนแรง กลาวอยูวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ขาพเจายอมรูท่ัวถึง     
ธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงวา วญิญาณน้ีนั่นแหละ ยอมทองเท่ียว แลนไป มิใชอ่ืน    
ดังนี้ จริง ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือพวกขาพระองคไมอาจปลดเปล้ืองสาติภิกษจุากทิฏฐิอันลามก    
นั้น จึงมากราบทูลเร่ืองนี้แดพระผูมีพระภาค.    
         [๔๔๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรสัเรียกภกิษุรูปหนึ่งมาแลวตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอจง  
มา เธอจงเรียกสาติภิกษุ ผูเกวัฏฏบุตร ตามคําของเราวา ดกูรทานสาติ พระศาสดารับส่ังใหหา   
ทาน ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว จึงเขาไปหาสาติภิกษุ แลวบอกวา ดกูรทานสาติ     
พระศาสดารับส่ังใหหาทาน.       
     สาติภิกษุรับคําภิกษนุั้นแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถึงท่ีประทับถวายอภวิาทแลว 
จึงนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.     
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     พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรสาติ ไดยินวา เธอมีทิฏฐิอันลามกเหน็ปานนี้เกิดข้ึนวา 
เรายอมรูท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงวา วญิญาณน้ีนั่นแหละ ยอมทองเท่ียว แลนไป     
ไมใชอ่ืน ดังนี้ จริงหรือ?     
     สาติภิกษุทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมรูท่ัวถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาค     
ทรงแสดงวา วญิญาณน้ีแหละ ยอมทองเท่ียว แลนไป ไมใชอ่ืน ดังนี้ จริง.  
     พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรสาติ วญิญาณน้ันเปนอยางไร?   
     สาติภิกษุทูลวา สภาวะท่ีพูดได รับรูได ยอมเสวยวิบากของกรรมท้ังหลาย ท้ังสวนดี   
ท้ังสวนช่ัวในที่นั้นๆ นั่นเปนวิญญาณ.  
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมฆบุรุษ เธอรูธรรมอยางนี้ท่ีเราแสดงแกใครเลา ดกูรโมฆ 
บุรุษ วิญญาณอาศัยปจจยัประชุมกันเกิดข้ึน เรากลาวแลวโดยปริยายเปนอเนกมิใชหรือ ความ   
เกิดแหงวิญญาณ เวนจากปจจัย มิไดมี ดูกรโมฆบุรุษ ก็เม่ือเปนดังนัน้ เธอกลาวตูเราดวย 
ขุดตนเสียดวย จะประสพบาปมิใชบุญมากดวย เพราะทิฏฐิท่ีตนถือช่ัวแลว ดูกรโมฆบุรุษ 
ก็ความเห็นนัน้ของเธอ จักเปนไปเพื่อโทษไมเปนประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนาน.     
      ตรัสสอบถามเร่ืองสาติภิกษุผูมีความเห็นผิดนัน้     
         [๔๔๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรสัถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลายพวกเธอจะ    
สําคัญความนั้นเปนไฉน สาติภิกษุผูเกวัฏฏบุตรนี้ จะเปนผูทําความเจริญในพระธรรมวินัยนี้บาง        
หรือไม?        
     ภิกษเุหลานั้นทูลวา ขอน้ีจะมีไดอยางไร ขอนี้มีไมไดเลย พระพุทธเจาขา.        
     เม่ือภิกษุท้ังหลายทูลอยางนี้แลว สาติภกิษุ ผูเกวัฏฏบุตร นั่งนิ่ง กระดาก คอตก กมหนา     
ซบเซา หมดปฏิภาณ.        
     ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา สาติภิกษุ ผูเกวัฏฏบุตร มีความเปนดังนัน้แลว   
จึงตรัสกะเธอวา ดูกรโมฆบุรุษ เธอจักปรากฏดวยทิฏฐิอันลามกของตนน้ัน เราจกัสอบถามภิกษุ     
ท้ังหลายในท่ีนี้ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ       
ยอมรูท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวเหมือนสาติภิกษุ กลาวตูเราดวย ขุดตนเสียดวย จะประสพบาป        
มิใชบุญมากดวย เพราะทิฏฐิท่ีตนถือช่ัวแลว ดังนีห้รือ?   
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     ภิกษเุหลานั้นทูลวา ขอน้ีไมมีเลย พระพุทธเจาขา เพราะวิญญาณอาศัยปจจยัประชุมกัน 
เกิดข้ึน พระผูมีพระภาคตรสัแลวแกพวกขาพระองค โดยปริยายเปนอเนก ความเกิดแหงวิญญาณ    
เวนจากปจจัย มิไดมี.  
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดีละ พวกเธอรูท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงอยางนี้        
ถูกแลว ดกูรภกิษุท้ังหลาย วญิญาณอาศัยปจจัยประชุมกนัเกิดข้ึนเรากลาวแลว โดยปริยายเปน  
เอนก ความเกิดแหงวิญญาณ เวนจากปจจัย มิไดมี กแ็ตสาติภิกษุ ผูเกวัฏฏบุตรนี้ กลาวตูเรา       
ดวย ขุดตนเสียดวย จะประสพบาปมิใชบุญมากดวย เพราะทิฏฐิท่ีตนถือช่ัวแลว ความเห็นนัน้    
ของโมฆบุรุษนั้น จักเปนไปเพื่อโทษไมเปนประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนาน.  
                   ปจจัยเปนเหตุเกดิแหงวิญญาณ 
         [๔๔๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิญญาณอาศัยปจจัยใดๆ เกดิข้ึน        
ก็ถึงความนับดวยปจจยันั้นๆ วิญญาณอาศัยจักษุและรูปท้ังหลายเกดิข้ึน ก็ถึงความนับวา จกัษุ        
วิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตและเสียงท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับวา โสตวิญญาณ วญิญาณ  
อาศัยฆานะและกล่ินท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับวา ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรส       
ท้ังหลายเกดิข้ึน ก็ถึงความนบัวาชิวหาวิญญาณ วิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะท้ังหลายเกดิข้ึน   
ก็ถึงความนับวากายวิญญาณ วิญญาณอาศรัยมนะและธรรมารมณท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับวา    
มโนวิญญาณ เปรียบเหมือนไฟอาศัยเช้ือใดๆ ตดิข้ึน ก็ถึงความนับดวยเชื้อนั้นๆ ไฟอาศัยไม     
ติดข้ึน ก็ถึงความนับวา ไฟไม ไฟอาศัยปาติดข้ึน ก็ถึงความนับวา ไฟปา ไฟอาศัยหญาติดข้ึน        
ก็ถึงความนับวา ไฟหญา ไฟอาศัยโคมัยติดข้ึน ก็ถึงความนับวาไฟโคมัย ไฟอาศัยแกลบติดข้ึน    
ก็ถึงความนับวา ไฟแกลบ ไฟอาศัยหยากเยื่อติดข้ึน ก็ถึงความนับวา ไฟหยากเยื่อ ฉันใด ดกูร  
ภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล วิญญาณอาศัยปจจัยใดๆ เกิดข้ึน ก็ถึงความนับดวยปจจัยนั้นๆ     
วิญญาณอาศัยจักษแุละรูปท้ังหลายเกดิข้ึน ก็ถึงความนับวา จักษวุิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตและ    
เสียงท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับวา โสตวิญญาณ วิญญาณอาศัยฆานะและกล่ินท้ังหลายเกิดข้ึน 
ก็ถึงความนับวา ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรสท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับวา 
ชิวหาวิญญาณ วิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะท้ังหลายเกิดข้ึน  ก็ถึงความนับวา กายวิญญาณ        
วิญญาณอาศัยมนะและธรรมารมณท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับวา มโนวิญญาณ.    
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         [๔๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายยอมเห็นขันธปญจกท่ีเกิดแลวหรือไม?    
     ภ. เหน็พระพุทธเจาขา.     
     พ. เธอท้ังหลายยอมเหน็วา ขันธปญจกน้ันเกดิเพราะอาหารหรือ? 
     ภ. เหน็อยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. เธอท้ังหลายยอมเหน็วา ขันธปญจกน้ันมีความดับเปนธรรมดา เพราะความดับแหง        
อาหารนั้นหรือ?  
     ภ. เหน็อยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. ความสงสัยยอมเกดิข้ึน เพราะความเคลือบแคลงวา ขันธปญจกน้ี มีหรือหนอ?    
     ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. ความสงสัยยอมเกดิข้ึน เพราะความเคลือบแคลงวา ขันธปญจกเกดิเพราะอาหารนั้น        
หรือหนอ?        
     ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. ความสงสัยยอมเกดิข้ึน เพราะความเคลือบแคลงวา ขันธปญจกน้ัน มีความดับเปน        
ธรรมดา เพราะความดับแหงอาหารนั้น หรือหนอ?       
     ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. บุคคลเห็นอยูดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกน้ีเกดิแลว ยอมละ      
ความสงสัยท่ีเกิดข้ึนเสียไดหรือ?        
     ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. บุคคลเห็นอยูดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกเกิดเพราะอาหารนั้น      
ยอมละความสงสัยท่ีเกิดข้ึนเสียไดหรือ?  
     ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. บุคคลเห็นอยูดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกน้ัน มีความดบั  
เปนธรรมดา เพราะความดับแหงอาหารนัน้ ยอมละความสงสัยท่ีเกิดข้ึนเสียไดหรือ?     
     ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. เธอท้ังหลายหมดความสงสัยในขอวา ขันธปญจกน้ีเกิดแลว แมดังนี้หรือ?     
     ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. เธอท้ังหลายหมดความสงสัยในขอวา ขันธปญจกเกดิเพราะอาหารนั้น แมดงันี้หรือ?      
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     ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. เธอท้ังหลายหมดความสงสัยในขอวา ขันธปญจกน้ันมีความดับเปนธรรมดา เพราะ  
ความดับแหงอาหารนั้น แมดังนี้หรือ?     
     ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. เธอท้ังหลายเห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกน้ีเกดิแลว     
ดังนี้หรือ?     
     ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. เธอท้ังหลายเห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกเกิด    
เพราะอาหารน้ัน ดังนีห้รือ?      
     ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. เธอท้ังหลายเห็นดีแลวปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกน้ัน มีความ 
ดับเปนธรรมดา เพราะความดับแหงอาหารนั้น ดังนีห้รือ?     
     ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
     พ. หากวา เธอท้ังหลาย พงึติดอยู เพลินอยู ปรารถนาอยู ยึดถือเปนของเราอยู        
ซ่ึงทิฏฐินี้อันบริสุทธ์ิผุดผองอยางนี้ (ดวยตัณหาและทิฏฐิ) เธอท้ังหลายพึงรูท่ัวถึงธรรมท่ีเปรียบดวย   
ทุน อันเราแสดงแลว เพื่อประโยชนในอันสลัดออกมิใชแสดงแลว เพือ่ประโยชนในอันถือไว     
บางหรือหนอ?    
     ภ. ขอนี้ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา.      
     พ. หากวา เธอท้ังหลาย ไมติดอยู ไมเพลินอยู ไมปรารถนาอยู ไมยดึถือเปนของเรา   
อยู ซ่ึงทิฏฐิอันบริสุทธ์ิผุดผองอยางนี้ เธอท้ังหลายพึงรูธรรมท่ีเปรียบดวยทุนอันเราแสดงแลว  
เพื่อประโยชนในอันสลัดออก ไมใชแสดงแลว เพื่อประโยชนในอันถือไว บางหรือหนอ?  
     ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
                       ปจจัยแหงความเกิด       
         [๔๔๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาหาร ๔ อยางเหลานี้ เพื่อความ      
ตั้งอยูแหงเหลาสัตวท่ีเกิดแลวบาง เพื่อความอนุเคราะหเหลาสัตวท่ีแสวงหาภพที่เกิดบาง อาหาร 
๔ อยาง เปนไฉน? อาหาร ๔ อยาง คือ กวฬงิการาหาร อันหยาบ หรือละเอียด (เปนท่ี ๑)  
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ผัสสาหารเปนท่ี ๒ มโนสัญเจตนาหารเปนท่ี ๓ วิญญาณาหารเปนท่ี ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อาหาร        
๔ อยางเหลานี ้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกดิ? อาหาร 
๔ เหลานี้ มีตณัหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนสมุทัย มีตัณหาเปนชาติ มีตัณหาเปนแดนเกดิ. ดูกรภิกษุ      
ท้ังหลาย ก็ตณัหานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด?   
ตัณหา มีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนสมุทัย มีเวทนาเปนชาติ มีเวทนาเปนแดนเกิด.     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เวทนานี ้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไร      
เปนแดนเกดิ? เวทนามีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนสมุทัย มีผัสสะเปนชาติ มีผัสสะเปน 
แดนเกิด. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ผัสสะนี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ    
มีอะไรเปนแดนเกิด? ผัสสะ มีสฬายตนะเปนเหตุ มีสฬายตนะเปนสมุทัย มีสฬายตนะเปนชาติ        
มีสฬายตนะเปนแดนเกิด. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สฬายตนะนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย     
มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด? สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ มีนามรูปเปนสมุทัย มีนาม      
รูปเปนชาติ มีนามรูปเปนแดนเกิด. ดูกรภกิษุท้ังหลาย นามรูปนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไร       
เปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด? นามรูป มีวิญญาณเปนเหตุ มีวิญญาณ   
เปนสมุทัย มีวญิญาณเปนชาติ มีวิญญาณเปนแดนเกิด. ดูกรภิกษุท้ังหลาย กว็ิญญาณน้ี มีอะไร   
เปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด? วิญญาณ มีสังขารเปน 
เหตุ มีสังขารเปนสมุทัย มีสังขารเปนชาติ มีสังขารเปนแดนเกดิ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กสั็งขาร        
ท้ังหลายน้ี มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด? สังขาร    
ท้ังหลาย มีอวชิชาเปนเหตุ มีอวิชชาเปนสมุทัย มีอวิชชาเปนชาติ มีอวิชชาเปนแดนเกดิ.      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายมี เพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณมี เพราะสังขารเปนปจจยั 
นามรูปมี เพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะมี เพราะนามรูปเปนปจจยั ผัสสะมี เพราะ    
สฬายตนะเปนปจจัย เวทนามี เพราะผัสสะเปนปจจยั ตัณหามี เพราะเวทนาเปนปจจยั     
อุปาทานมี เพราะตัณหาเปนปจจัย ภพมี เพราะอุปทานเปนปจจยั ชาติมี เพราะภพเปนปจจัย      
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสมี เพราะชาติเปนปจจยั ดวยประการ     
ฉะนี้แล ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังส้ินนัน้ ยอมมีไดอยางนี้. 
         [๔๔๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ก็ขอวา ชราและมรณะมี เพราะชาติเปนปจจยั ดงันี้       
นั้น เรากลาวแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะชาติเปนปจจยันั่นแล ชราและมรณะจึงมี ใน ขอนี้ 
เปนอยางนีห้รือๆ เปนอยางไร?   
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     ภิกษเุหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะชาตเิปนปจจยั ชรา และมรณะจึงมี    
ในขอนี้ มีความเปนอยางนีแ้ล.  
     พ. ก็ขอวา ชาติมี เพราะภพเปนปจจัย ดงันี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย     
เพราะภพเปนปจจัยนั่นแล ชาติจึงมี ในขอนี้เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร?        
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี ในขอนี้ มีความเปนอยาง      
นี้แล.  
     พ. ก็ขอวา ภพมี เพราะอุปาทานเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ  
ท้ังหลาย เพราะอุปาทานเปนปจจัยนั้นแล ภพจึงมี ในขอนี ้เปนอยางนีห้รือๆ เปน   
อยางไร?        
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะอุปาทานเปนปจจยั ภพจึงมี ในขอนี้มีความเปนอยาง    
นี้แล.  
     พ. ก็ขอวา อุปาทานมี เพราะตัณหาเปนปจจัย ดังนี้นัน้ เรากลาวแลว ดูกรภกิษุ       
ท้ังหลาย เพราะตัณหาเปนปจจัยนั่นแล อุปาทานจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปน        
อยางไร?        
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจยั อุปาทานจึงมี ในขอนี้มีความเปน      
อยางนี้แล.     
     พ. ก็ขอวา ตัณหามี เพราะเวทนาเปนปจจัย ดังนี้นัน้ เรากลาวแลว ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เพราะเวทนาเปนปจจัยนั้นแล ตณัหาจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปน  
อยางไร?        
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะเวทนาเปนปจจยั ตัณหาจึงมี ในขอนี้ มีความเปน       
อยางนี้แล.     
     พ. ก็ขอวา เวทนามี เพราะผัสสะเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เพราะผัสสะเปนปจจัยนั่นแล เวทนาจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร?  
     ภ. ขาแตพระผูเจริญ เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี ในขอนี้มีความเปนอยาง       
นี้แล.   
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     พ. ก็ขอวา ผัสสะมี เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ดังนี้นัน้ เรากลาวแลว ดูกรภกิษุ       
ท้ังหลาย เพราะสฬายตนะเปนปจจยันั่นแล ผัสสะจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปน        
อยางไร?        
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี ในขอนี้ มีความ 
เปนอยางนีแ้ล. 
     พ. ก็ขอวา สฬายตนะมี เพราะนามรูปเปนปจจยั ดังนีน้ั้น เรากลาวแลว ดูกรภกิษุ      
ท้ังหลาย เพราะนามรูปเปนปจจัยนั่นแล สฬายตนะจึงมี ในขอนี้เปนอยางนี้หรือๆ เปน        
อยางไร?        
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะนามรูปเปนปจจยั สฬายตนะจึงมี ในขอนี้ มีความ        
เปนอยางนีแ้ล. 
     พ. ก็ขอวา นามรูปมี เพราะวิญญาณเปนปจจัย ดังนี้นัน้ เรากลาวแลว ดูกรภกิษุ       
ท้ังหลาย เพราะวิญญาณเปนปจจัยนั่นแล นามรูปจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปน        
อยางไร?        
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวิญญาณเปนปจจยั นามรูปจึงมี ในขอนี้ มีความ 
เปนอยางนีแ้ล. 
     พ. ก็ขอวา วิญญาณมี เพราะสังขารเปนปจจัย ดังนี้นัน้ เรากลาวแลว ดูกรภกิษุ       
ท้ังหลาย เพราะสังขารเปนปจจัยนั่นแล วิญญาณจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปน        
อยางไร?        
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสังขารเปนปจจยั วิญญาณจึงมี ในขอนี้มีความเปน      
อยางนี้แล.     
     พ. ก็ขอวา สังขารมี เพราะอวิชชาเปนปจจัย ดังนี้นัน้ เรากลาวแลว เพราะอวิชชา     
เปนปจจยันั่นแล สังขารจึงมี ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร?    
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะอวิชชาเปนปจจยั สังขารจึงมี ในขอนี้ มีความเปน     
อยางนี้แล.     
         [๔๔๘] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีกลาวนั้น ถูกละ พวกเธอกลาวอยางนั้น แม  
เราก็กลาวอยางนั้น เม่ือมีส่ิงนี้ ส่ิงนี้ก็มี เพราะส่ิงนี้เกดิข้ึน ส่ิงนี้ก็เกิดข้ึน คือ เพราะอวิชชา    
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เปนปจจยั สังขารจึงมี เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเปนปจจยั นาม      
รูปจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี   
เพราะผัสสะเปนปจจยั เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเปนปจจยั ตัณหาจึงมี เพราะตัณหาเปนปจจยั    
อุปาทานจึงมี เพราะอุปาทานเปนปจจยั ภพจึงมี เพราะภพเปนปจจยั ชาติจึงมี เพราะชาติเปน   
ปจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงมี ความเกิดแหงกอง       
ทุกขท้ังส้ินนั้น ยอมมีได อยางนี้.   
                       ปจจัยแหงความดับ        
     เพราะอวิชชาดับหมดมิไดเหลือ สังขารก็ดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะ  
วิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
เพราะผัสสะดบั เวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดบั เพราะภพดบั ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ       
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสก็ดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังส้ินนั้น ยอมมีได  
อยางนี้.       
         [๔๔๙] ก็ขอวา เพราะชาติดับ ชรา มรณะก็ดับ ดังนีน้ั้น เรากลาวแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย        
เพราะชาติดับนั่นแล ชรา มรณะจึงดับ ในขอนี้เปนอยางนีห้รือๆ เปนอยางไร?        
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ กด็บั ในขอนี้ มีความเปน   
อยางนี้แล.     
     พ. ก็ขอวา เพราะภพดับ ชาติก็ดับ ดังนี้นัน้ เรากลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
เพราะภพดับนัน่แล ชาติจึงดบั ในขอนี้ เปนอยางนีห้รือๆ เปนอยางไร?     
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะภพดับ ชาติก็ดับ ในขอนี้ มีความเปนอยางนี้แล.       
     พ. ก็ขอวา เพราะอุปาทานดับ ภพก็ดับ ดงันี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย      
เพราะอุปาทานดับนั่นแล ภพจึงดับ ในขอนี้ เปนอยางนีห้รือๆ เปนอยางไร?  
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะอุปาทานดับ ภพก็ดับ ในขอนี้ มีความเปนอยางนีแ้ล.    
     พ. ก็ขอวา เพราะตัณหาดบั อุปาทานก็ดบั ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เพราะตัณหาดบันั่นแล อุปาทานจึงดับ ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร?       
     ภ.  ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะตัณหาดบั อุปาทานก็ดบั ในขอนี้ มีความเปน   
อยางนี้แล.     
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     พ. ก็ขอวา เพราะผัสสะดบั เวทนาก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย     
เพราะผัสสะดบันั่นแล เวทนาจึงดับ ในขอนี้ เปนอยางนีห้รือๆ เปนอยางไร? 
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะผัสสะดบั เวทนาก็ดับ ในขอนี้มีความเปนอยางนีแ้ล.    
     พ. ก็ขอวา เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะก็ดบั ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย เพราะสฬายตนะดับนั่นแล ผัสสะจึงดับ ในขอนี้เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร?       
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะก็ดบั ในขอนี้มีความเปนอยาง        
นี้แล.  
     พ. ก็ขอวา เพราะนามรูปดบั สฬายตนะก็ดับ ดังนี้นัน้ เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ  
ท้ังหลาย เพราะนามรูปดับนัน่แล สฬายตนะจึงดับ ในขอนี้เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร?      
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะนามรูปดบั สฬายตนะก็ดับ ในขอนี้มีความเปน    
อยางนี้แล.     
     พ. ก็ขอวา เพราะวิญญาณดับ นามรูปก็ดบั ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย เพราะวิญญาณดับนั่นแล นามรูปจึงดับ ในขอนีเ้ปนอยางนีห้รือๆ เปนอยางไร?       
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวิญญาณดับ นามรูปก็ดบั ในขอนี้มีความเปนอยาง        
นี้แล.  
     พ. ก็ขอวา เพราะสังขารดับ วิญญาณก็ดบั ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย เพราะสังขารดับนัน่แล วิญญาณจึงดับ ในขอนีเ้ปนอยางนีห้รือๆ เปนอยางไร?       
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสังขารดับ วิญญาณก็ดบั ในขอนี้มีความเปนอยางนีแ้ล.  
     พ. ก็ขอวา เพราะอวิชชาดบั สังขารก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย   
เพราะอวิชชาดับนั่นแล สังขารจึงดับ ในขอนี้เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร?        
     ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะอวิชชาดบั สังขารก็ดับ ในขอนี้มีความเปนอยาง        
นี้แล.  
         [๔๕๐] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีกลาวนั้น ถูกละ พวกเธอกลาวอยางนี้ แมเราก็กลาว 
อยางนี้ เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้ก็ไมมี เพราะส่ิงนีด้ับ ส่ิงนี้ก็ดับ คือ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ  
เพราะสังขารดบั วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ    
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจงึดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 
เพราะตัณหาดบั อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติ    



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 341 
ดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกข     
ท้ังส้ินนั้น ยอมมีได อยางนี้.        
                วาดวยธรรมคุณ  
         [๔๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ พึงแลนไปสูสวนเบื้องตนวา     
ในอดีตกาล เราไดมีแลว หรือวา ไมไดมีแลว เราไดเปนอะไรแลว หรือวาเราไดเปนแลว    
อยางไร หรือเราไดเปนอะไรแลว จึงเปนอะไร ดังนี้บางหรือไม?   
     ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.  
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ พึงแลนไปสูสวนเบือ้งปลายวา ใน    
อนาคตกาล เราจักมี หรือวาจกัไมมี เราจักเปนอะไร หรือวาเราจักเปนอยางไร หรือเราจัก    
เปนอะไรแลว จึงจักเปนอะไร ดังนี้บางหรือไม?  
     ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.  
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ ปรารภถึงปจจุบันกาล ในบัดนี้ ยัง    
สงสัยขันธเปนภายในวา เรายอมมี หรือวาเรายอมไมมี เรายอมเปนอะไร หรือวาเรายอม     
เปนอยางไร สัตวนี้มาแลวจากไหน สัตวนัน้จักไป ณ ท่ีไหน ดังนี้บางหรือไม?     
     ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.  
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้พึงกลาวอยางนีว้า พระศาสดาเปนครู  
ของพวกเรา พวกเราตองกลาวอยางนี้ ดวยความเคารพตอพระศาสดาเทานั้น ดังนี้บางหรือไม?   
     ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.  
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ พึงกลาววา พระสมณะตรัสอยางนี้     
พระสมณะท้ังหลายและพวกเรา ยอมไมกลาวอยางนี้ ดังนีบ้างหรือไม?        
     ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.  
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ จะพึงยกยองศาสดาอ่ืน ดังนี้บาง     
หรือไม?        
     ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.  
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ พึงเช่ือถือสมาทานวัตรความต่ืนเพราะ  
ทิฏฐิ และทิฏฐาทิมงคล ของพวกสมณะและพราหมณเปนอันมาก ดังนีบ้างหรือไม?  
     ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.   



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 342 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดท่ีพวกเธอรูเห็นทราบเองแลว พวกเธอพงึกลาวถึงส่ิงนั้น   
มิใชหรือ?      
     ภ. อยางนัน้ พระพุทธเจาขา.       
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีกลาวนั้นถูกละ พวกเธออันเรานําเขาไปแลว ดวยธรรมนี้     
อันเห็นไดดวยตนเอง ซ่ึงใหผลไมมีกาลคั่น ควรเรียกใหมาชม ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึง   
รูไดเฉพาะตน คําท่ีเรากลาววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมนี้ อันเห็นไดดวยตนเอง ใหผลไมมี 
กาลคั่น ควรเรียกใหมาชม ควรนอมเขามา อันวิญูชนพงึรูไดเฉพาะตน ดังนี้ เราอาศัยความ    
ขอนี้กลาวแลว.        
                     เหตุแหงการเกดิในครรภ     
         [๔๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย ๓ ประการ ความเกิด   
แหงทารกก็มี ในสัตวโลกน้ี มารดาบิดาอยูรวมกัน แตมารดายังไมมีระดู และทารกท่ีจะมาเกดิ 
ยังไมปรากฏ ความเกิดแหงทารก ก็ยังไมมีกอน ในสัตวโลกน้ี มารดาบิดาอยูรวมกนั มารดามี  
ระดู แตทารกท่ีจะมาเกิดยังไมปรากฏ ความเกิดแหงทารก ก็ยังไมมีกอน ดูกรภิกษุท้ังหลาย    
เม่ือใดมารดาบิดาอยูรวมกนัดวย มารดามีระดูดวย ทารกท่ีจะมาเกิดก็ปรากฏดวย เพราะความ    
ประชุมพรอมแหงปจจัย ๓ ประการอยางนี้ ความเกดิแหงทารกจึงมี ดูกรภกิษุท้ังหลาย มารดา    
ยอมรักษาทารกนั้นดวยทองเกาเดือนบาง สิบเดือนบาง เม่ือลวงไปเกาเดอืน หรือสิบเดอืน   
มารดาก็คลอดทารกผูเปนภาระหนกันั้น ดวยความเส่ียงชีวิตมาก และเล้ียงทารกผูเปนภาระหนัก  
นั้นซ่ึงเกิดแลว ดวยโลหติของตนดวยความเส่ียงชีวิตมาก.  
         [๔๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย น้ํานมของมารดานับเปนโลหิตในอริยวินยั ดกูรภกิษุ     
ท้ังหลาย กุมารนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแหงอินทรียท้ังหลาย ยอมเลนดวยเคร่ืองเลน       
สําหรับกุมาร คือ ไถเล็ก ตีไมหึ่ง หกขะเมน จังหนั ตวงทราย รถเล็ก ธนูเล็ก ดูกร     
ภิกษุท้ังหลาย กุมารนั่นนัน้อาศัยความเจริญและความเติบโตแหงอินทรียท้ังหลาย พร่ังพรอม   
บําเรออยูดวยกามคุณ ๕ คือ รูปท่ีรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก  
ประกอบดวยกามเปนท่ีตั้งแหงความกําหนัดและความรัก เสียงท่ีรูแจงดวยโสต ... กล่ินท่ีรูแจงดวย 
ฆานะ ... รสที่รูแจงดวยล้ิน ... โผฏฐัพพะท่ีรูแจงดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ      
นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดัและความรัก กุมารนั้น เหน็รูปดวยจักษุ    
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แลว ยอมกําหนัดในรูปท่ีนารัก ยอมขัดเคืองในรูปท่ีนาชัง ยอมเปนผูมีสติในกายไมตั้งม่ัน       
และมีจิตเปนอกุศลอยู ยอมไมทราบชัดเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนท่ีดับหมดแหงเหลา  
อกุศลธรรมอันลามก ตามความเปนจริง เขาเปนผูถึงพรอมซ่ึงความยินดียนิรายอยางนี้ เสวยเวทนา       
อยางใดอยางหน่ึง เปนสุขกด็ี เปนทุกขก็ด ีมิใชทุกขมิใชสุขก็ดี ยอมเพลิดเพลิน บนถึง ติดใจ  
เวทนานั้นอยู เม่ือกุมารนั้นเพลิดเพลิน บนถึง ติดใจเวทนาน้ันอยู ความเพลิดเพลินก็เกดิข้ึน       
ความเพลิดเพลินในเวทนาท้ังหลายเปนอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพ 
เปนปจจยั จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส        
และอุปายาส ความเกิดแหงกองทุกขท้ังส้ินนั้น ยอมมีไดอยางนี้ กุมารนั้น ไดยินเสียงดวย 
โสต ... ดมกล่ินดวยฆานะ ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวย      
ใจแลว ยอมกําหนัดในธรรมารมณท่ีนารัก ยอมขัดเคืองในธรรมารมณท่ีนาชัง ยอมเปนผูมีสติใน       
กายไมตั้งม่ัน และมีจิตเปนอกุศลอยู ยอมไมทราบชัดเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ อันเปนท่ีดับหมด     
แหงเหลาอกุศลธรรมอันลามกตามความเปนจริง เขาเปนผูถึงพรอมซ่ึงความยินดียนิรายอยางนี ้
เสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดีมิใชทุกขมิใชสุขก็ดี ยอมเพลิดเพลิน       
บนถึง ติดใจ เวทนาน้ันอยู เม่ือกุมารนั้นเพลิดเพลิน บนถึง ติดใจเวทนาน้ันอยู ความเพลิด 
เพลินก็เกิดข้ึน ความเพลิดเพลินในเวทนาท้ังหลายเปนอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ 
เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข        
โทมนัสและอุปายาส ความเกิดแหงกองทุกขท้ังส้ินนั้น ยอมมีได อยางนี้.   
                 วาดวยพุทธคุณ 
         [๔๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตอุบัติในโลกน้ี เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ        
ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ ไปดีแลว รูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืน        
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม ตถาคต      
นั้น ทําโลกนีพ้รอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
แลว สอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม แสดงธรรมงามในเบ้ือง        
ตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ ท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ       
บริบูรณส้ินเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดภายหลัง ในสกุลใดสกลุหนึ่ง ยอมฟงธรรม     
นั้น คร้ันฟงธรรมแลว ไดศรัทธาในตถาคต เม่ือไดศรัทธานั้นแลว ยอมตระหนกัวา ฆราวาส    
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คับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติ        
พรหมจรรย ใหบริบูรณ ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว ดุจสังขท่ีเขาขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร       
เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพสัตรออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกอง    
โภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออก    
บวชเปนบรรพชิต. 
                 ความเปนผูถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ      
         [๔๕๕] เม่ือเขาบวชแลว ถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพของภิกษุท้ังหลาย ละการฆาสัตว      
เวนขาดจากการฆาสัตววางทณัฑะ วางศาตราแลว มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวัง     
ประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู.    
     ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของท่ีเขาให    
ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู.  
     ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนขาดจาก    
เมถุนอันเปนกจิของชาวบาน.      
     ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย พดูเปนหลักฐาน  
ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก.       
     ละคําสอเสียด เวนขาดจากการสอเสียด ฟงจากขางนีแ้ลวไมไปบอกขางโนน เพื่อ 
ทําลายขางนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อทําลายขางโนน สมานคน    
ท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกนั ยินดี  
ในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอม 
เพรียงกนั.      
     ลาคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ    
เปนของชาวเมือง อันคนสวนมากใคร พอใจ.  
     ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิง     
อรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวย   
ประโยชน โดยกาลอันควร.   
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     เวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม. 
     ฉันหนเดียว เวนจากการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวกิาล.    
     เวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกศุล.  
     เวนขาดจากการทัดทรงประดับและตบแตงรางกายดวยดอกไมของหอม และเคร่ืองประ   
เทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว.      
     เวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.     
     เวนขาดจากการรับทองและเงิน.        
     เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.       
     เวนขาดจากการรับเนื้อดบิ.  
     เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.     
     เวนขาดจากการรับทาสีและทาส.        
     เวนขาดจากการรับไรนาและท่ีดิน.    
     เวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
     เวนขาดจากการรับไกและสุกร.        
     เวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 
     เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.    
     เวนขาดจากการซ้ือและการขาย.        
     เวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเคร่ืองตวงวัด.  
     เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.    
     เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และการกรรโชก.    
     ภิกษนุั้นเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหาร    
ทอง จะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปก จะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของ 
ของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้แล เปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวย       
บิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง.        
     ภิกษนุั้นประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมเสวยสุขอันไมมีโทษในภายใน.       
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     ภิกษนุั้นเหน็รูปดวยจักษแุลว ไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ เธอ 
ยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ 
อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย.     
ไดยินเสียงดวยโสต ... ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจง        
ธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพือ่สํารวม      
มนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส 
ครอบงํานั้น ช่ือวารักษามนินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนินทรีย.        
     ภิกษนุั้นประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลส  
ในภายใน.        
     ภิกษนุั้นยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการ   
คูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเค้ียว   
การล้ิม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดนิ การยืน การนั่ง    
การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง. 
                 การชําระจิต     
         [๔๕๖] ภิกษนุั้น ประกอบดวยศีลขันธอินทรียสังวร และสติสัมปชัญญะ อันเปน     
อริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา   
ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง. เธอกลับจากบิณฑบาต ในกาลภายหลังภัตแลว นั่งคูบัลลังก    
ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา. เธอละความเพงเล็งในโลกแลว มีใจปราศจากเพงเล็งอยู      
ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความเพงเล็งได. ละความประทุษรายคือพยาบาทแลว ไมคิดพยาบาท   
มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษรายคือ 
พยาบาทได. ละถีนมิทธะไดแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง      
มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะได. ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว เปนผูไม   
ฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกกุกจุจะได. ละวิจกิิจฉาได       



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 347 
แลว เปนผูขามวิจิกจิฉา ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิ       
จากวกิิจฉาได.  
         [๔๕๗] ภิกษนุั้นละนิวรณ ๕ ประการนี้ อันเปนเคร่ืองเศราหมองแหงจิตอันเปนเคร่ือง   
ทําปญญาใหถอยไดแลวกําลัง สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร มี     
ปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุด    
ข้ึน เพราะวิตกและวจิารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปตแิละสุขเกิดแตสมาธิอยู. บรรลุ    
ตติยฌาน ... บรรลุจตุตถฌาน.      
                       ความดับอกุศลธรรม 
         [๔๕๘] ภิกษนุั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมกําหนัดในรูปท่ีนารัก ยอมไมขัดเคืองในรูป       
ท่ีนาชัง เปนผูมีสติในกายตั้งม่ัน และมีจิตหาประมาณมิไดอยู ยอมทราบชัดเจโตวิมุตติ    
ปญญาวิมุตติ อันเปนท่ีดับหมดแหงอกุศลธรรมอันลามกตามความเปนจริง. เธอละความยินดยีินราย 
อยางนี้แลว เสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี ไมใชทุกขไมใชสุขก็ดี      
ก็ไมเพลิดเพลิน ไมบนถึง ไมติดใจเวทนานั้น เม่ือภกิษนุัน้ไมเพลิดเพลิน ไมบนถึง ไมติดใจ      
เวทนานั้นอยู ความเพลิดเพลินในเวทนาท้ังหลายก็ดับไป เพราะความเพลิดเพลินดับ อุปาทาน       
ก็ดับ เพราะอุปาทานดับ ภพก็ดับ เพราะภพดับ ชาติก็ดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ   
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสของภิกษุนั้นกด็ับ ความดับแหงกองทุกขท้ังส้ินนั้น        
ยอมมีได อยางนี้. ภิกษุนั้น ไดยินเสียงดวยโสต ... ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตอง     
โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมกําหนดัในธรรมารมณท่ีนารัก ยอมไม        
ขัดเคืองในธรรมารมณท่ีนาชัง เปนผูมีสติในกายต้ังม่ัน และมีจิตหาประมาณมิไดอยู ยอมทราบ       
ชัดเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับหมดแหงอกุศลธรรมอันลามกตามความเปนจริง. เธอละ   
ความยินดียนิรายอยางนีแ้ลว เสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใช       
สุขก็ดีก็ไมเพลิดเพลิน ไมบนถึง ไมติดใจเวทนานั้น เม่ือภกิษุนั้นไมเพลิดเพลิน ไมบนถึง        
ไมติดใจ เวทนาน้ันอยู ความเพลิดเพลินในเวทนาท้ัง หลายก็ดับไป เพราะความเพลิดเพลินดับ     
อุปาทานก็ดับ ภพกด็ับ เพราะภพดับ ชาติกด็ับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ โทมนัส      
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และอุปายาสของภิกษนุั้นกด็บั ความดับแหงกองทุกขท้ังส้ินนั้น ยอมมีได อยางนัน้. ดูกรภกิษุ      
ท้ังหลาย พวกเธอจงทรงจําตัณหาสังขยวิมุตติโดยยอของเราน้ี อนึ่ง พวกเธอจงทรงจําสาติภิกษุ     
ผูเกวัฏฏบุตรวา เปนผูสวมอยูในขายตัณหา และกองตัณหาใหญ ดังนี้.      
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ช่ืนชมยนิดีพระภาษิตของ      
พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                   จบ มหาตัณหาสังขยสูตร ท่ี ๘   
                    ___________________________________       
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                       ๙. มหาอัสสปุรสูตร        
                วาดวยธรรมทําความเปนสมณพราหมณ 
         [๔๕๙] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีอัสสปุรนิคมของหมูอังคราชกุมาร ในอังคชนบท.    
ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคตรสัเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย. ภิกษเุหลานั้นทูลรับ       
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว.  
     พระผูมีพระภาคไดตรัสดงันี้วา ดกูรภกิษุท้ังหลาย ประชุมชนยอมรูจักพวกเธอวาสมณะๆ  
ก็แหละพวกเธอ เม่ือเขาถามวา ทานท้ังหลายเปนอะไร กป็ฏิญญา (รับ) วา พวกเราเปนสมณะ      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือพวกเธอนั้นมีช่ืออยางนี้ มีปฏิญญาอยางนี้แลว กค็วรศึกษาอยูวา เรา      
ท้ังหลายจักสมาทานประพฤติธรรม เปนเคร่ืองทําความเปนสมณะดวย เปนเคร่ืองทําความเปน        
พราหมณดวย เม่ือพวกเราปฏิบัติอยูอยางนี ้ช่ือและปฏิญญาน้ีของพวกเรา ก็จักเปนความจริงแท       
ใชแตเทานั้น พวกเราบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารของทายก        
เหลาใด ปจจัยท้ังหลายน้ัน ของทายกเหลานั้น ก็จกัมีผลมาก มีอานิสงสมาก ในเพราะพวกเรา    
อีกอยางหนึ่งเลา บรรพชานี้ของพวกเรา กจ็ักไมเปนหมัน จักมีผล มีความเจริญ.      
         [๔๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมเปนเคร่ืองทําความเปนสมณะ และเปนเคร่ือง     
ทําความเปนพราหมณ เปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษาอยูวา เราท้ังหลายจักเปนผูประกอบดวย    
หิริและโอตตัปปะ. บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ      
แลว ดวยกิจเพยีงเทานี้ พอละ พวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะ (มรรค ผล นิพพาน)     
พวกเราถึงแลวโดยลําดับ กจิอะไรๆ ท่ีควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดีดวยกจิ   
เพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอท้ังหลาย ขอเตือนแกเธอท้ังหลาย เม่ือกจิท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไป        
ยังมีอยู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอปรารถนาอยาไดเส่ือมไปเสียเลย.     
         [๔๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็กจิท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา      
อยูวา เราท้ังหลายจักมีกายสมาจารบริสุทธ์ิ ปรากฏ เปดเผย ไมมีชองและคอยระวัง จกัไม     
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ยกตน ไมขมผูอ่ืน ดวยความเปนผูมีกายสมาจารอันบริสุทธ์ินั้น บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา        
พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจารบริสุทธ์ิแลว ดวยกจิเพยีงเทานี้     
พอละ พวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ ท่ีควรทําให     
ยิ่งข้ึนไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดีดวยกิจเพยีงเทานัน้ เราขอบอกแกเธอท้ังหลาย ขอเตือนแก      
เธอท้ังหลาย เม่ือกิจท่ีควรทาํใหยิ่งข้ึนไปยงัมีอยู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอปรารถนา อยาไดเส่ือมไป   
เสียเลย.        
         [๔๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็กิจท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปเปนอยางไร? พวกเธอควร   
ศึกษาอยูวา เราท้ังหลายจักมีวจีสมาจารบริสุทธ์ิ ปรากฏ เปดเผย ไมมีชอง และคอยระวัง     
จักไมยกตน ไมขมผูอ่ืน ดวยความเปนผูมีวจีสมาจารบริสุทธ์ินั้น. บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา    
พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจารและวจีสมาจารบริสุทธ์ิแลว ดวยกิจ     
เพียงเทานี้พอละ พวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ     
ท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดดีวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอท้ังหลาย      
ขอเตือนแกเธอท้ังหลาย เม่ือกิจท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปยังมีอยู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอปรารถนา 
อยาไดเส่ือมไปเสียเลย. 
         [๔๖๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็กิจท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา      
อยูวา เราท้ังหลายจักมีมโนสมาจารบริสุทธ์ิ ปรากฏ เปดเผย ไมมีชอง และคอยระวัง จกัไม   
ยกตน ไมขมผูอ่ืน ดวยความเปนผูมีมโนสมาจารบริสุทธ์ินั้น. บางทีพวกเธอจะมีความดาํริวา พวก      
เราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร วจีสมาจาร และมโนสมาจารบริสุทธ์ิ 
แลว ดวยกิจเพยีงเทานี้ พอละ พวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจ     
อะไรๆ ท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดดีวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอ        
ท้ังหลาย ขอเตือนแกเธอท้ังหลาย เม่ือกิจท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปยังมีอยู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอ       
ปรารถนาอยาไดเส่ือมไปเสียเลย.  
         [๔๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็กิจท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา      
อยูวา เราท้ังหลายจักมีอาชีวะบริสุทธ์ิ ปรากฏ เปดเผย ไมมีชอง และคอยระวัง จักไมยกตน  
ไมขมผูอ่ืน ดวยความเปนผูมีอาชีวะบริสุทธ์ินั้น. บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา พวกเราเปนผู    
ประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร และอาชีวะบริสุทธ์ิแลว     
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ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละ พวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ     
ท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดดีวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอท้ังหลาย      
ขอเตือนแกเธอท้ังหลาย เม่ือกิจท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปยังมีอยู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอปรารถนา 
อยาไดเส่ือมไปเสียเลย. 
         [๔๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็กิจท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา      
อยูวา เราท้ังหลายจักมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย เหน็รูปดวยจักษแุลว ไมถือโดย    
นิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ จักปฏิบัติเพื่อสํารวม จักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปน  
เหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา และโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรียท้ังหลาย  
ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย. ไดยินเสียงดวยโสต ... ดมกล่ินดวยฆานะ ... ล้ิมรสดวยล้ิน ...        
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว จักไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุ    
พยัญชนะ จักปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอัน    
ลามก คือ อภิชฌาและโทมนสัครอบงํานั้น ช่ือวารักษามนนิทรียถึงความสํารวมในมนนิทรีย.        
บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร   
วจีสมาจาร มโนสมาจาร อาชีวะบริสุทธ์ิแลว และเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรีย       
ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละ พวกเราทําเสร็จแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ ท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปมิได  
มี พวกเธอถึงความยนิดีดวยกิจเพยีงเทานัน้ เราขอบอกแกเธอท้ังหลาย ขอเตือนแกเธอท้ังหลาย  
เม่ือกิจท่ีควรทาํใหยิ่งข้ึนไปยงัมีอยู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอปรารถนาอยาไดเส่ือมเสียไปเลย.        
         [๔๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็กิจท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา      
อยูวา เราท้ังหลายจักรูจกัประมาณในโภชนะ จกัพิจารณาโดยแยบคายแลวกลืนอาหาร จักไมกลืน   
เพื่อเลน เพื่อมัวเมา เพื่อตบแตง เพื่อประดับ จักกลืนเพียงเพ่ือใหกายนัน้ต้ังอยู เปนไป        
หางไกลจากความเบียดเบียน เพื่ออนุเคราะหแกพรหมจรรยเทานั้น และจะบําบัดเวทนาเกา        
ไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน และจักใหมีความดําเนินไป ความไมมีโทษ ความอยูสบาย ดวยประการ    
ฉะนี้. บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกาย  
สมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร อาชีวะบริสุทธ์ิ เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรีย       
ท้ังหลาย และรูจักประมาณในโภชนะแลว ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละ พวกเราทําสําเร็จแลว 
สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กจิอะไรๆ ท่ีควรทาํใหยิ่งข้ึนไปมไิดมี พวกเธอถึงความยินดี         
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ดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอท้ังหลาย ขอเตือนแกเธอท้ังหลาย เม่ือกิจควรทําให      
ยิ่งข้ึนไปยังมีอยู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอปรารถนาอยาไดเส่ือมไปเลย.       
         [๔๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็กิจควรทําใหยิ่งข้ึนไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา 
อยูวา เราท้ังหลายจักเปนผูประกอบเนืองๆ ในความเปนผูตื่น จักชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากธรรม       
อันเปนเคร่ืองกีดกั้น ดวยการจงกรม และการนั่งตลอดวนั จักชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากธรรมอัน   
เปนเคร่ืองกีดกั้น ดวยการจงกรม และการนั่งตลอดปฐมยามแหงราตรี จักสําเร็จการนอนดัง        
ราชสีหโดยเบ้ืองขวา ซอนเทา เหล่ือมเทา มีสติสัมปชัญญะ ทําไวในใจถึงความสําคัญในอัน      
ลุกข้ึน ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี กลับลุกข้ึนแลว จกัชําระจิตใจใหบริสุทธ์ิจากธรรมเปนเคร่ือง       
กีดกั้นดวยการจงกรม และการนั่งตลอดปจฉิมยามแหงราตรี. บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา        
พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร อาชีวะ   
บริสุทธ์ิแลว เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย และรูจกัประมาณในโภชนะ     
ประกอบเนืองๆ ในความเปนผูตื่นแลว ดวยกิจเพียงเทานี ้พอละ พวกเราทําเสร็จแลว   
สามัญญัตถะพวกเราถึงแลว โดยลําดับ กิจอะไรๆ ท่ีควรทําไดยิ่งข้ึนไปมิไดมี พวกเธอถึงความ    
ยินดดีวยกิจเพยีงเทานั้น เราขอบอกแกเธอท้ังหลาย ขอเตือนแกเธอท้ังหลาย เม่ือกิจท่ีควร   
ทําใหยิ่งข้ึนไปยังมีอยู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอปรารถนาอยาไดเส่ือมไปเสียเลย.      
         [๔๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็กิจท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปเปนอยางไร? พวกเธอควรศึกษา      
อยูวา เราท้ังหลายจักประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย  
ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยยีดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร    
ในการฉัน การดื่ม การเค้ียว การล้ิม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ทําความรูสึกตัวในการเดิน    
การยืน การนั่ง การหลับ การต่ืน การพูด การนิ่ง. บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา พวกเรา        
เปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร อาชีวะบริสุทธ์ิแลว    
เปนผูมีทวารอนัคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย รูจักประมาณในโภชนะ ประกอบเนืองๆ 
ในความเปนผูตื่น และประกอบดวยสติสัมปชัญญะแลว ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละ พวกเรา 
ทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ ท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปมไิดมี       
พวกเธอถึงความยินดดีวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอท้ังหลาย ขอเตือนแกเธอท้ังหลาย     
เม่ือกิจท่ีควรทาํใหยิ่งข้ึนไปยงัมีอยู สามัญญัตถะท่ีพวกเธอปรารถนาอยาไดเส่ือมไปเสียเลย.     
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         [๔๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็กจิท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปเปนอยางไร? ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ถํ้า ซอกเขา ปาชา ปาชัฏ 
ท่ีแจง ลอมฟาง. เธอกลับจากบิณฑบาต ในการภายหลังแลว นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง ดํารงสติไว 
เฉพาะหนา. เธอละความเพงเล็งในโลกแลว มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิตให        
บริสุทธ์ิจากความเพงเล็งได. ละความประทุษรายคือพยาบาทแลว ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา     
หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษรายคือพยาบาทได.   
ละถีนมิทธะไดแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความสําคัญ หมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติ  
สัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะได. ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว เปนผูไม        
ฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจะกุกกุจจะได. ละวจิิกิจฉาไดแลว 
เปนผูเขามาวิจกิิจฉา ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจาก       
วิจิกจิฉาได.   
                      วาดวยการละนิวรณ ๕      
         [๔๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพงึกูหนี้ไปประกอบการงาน การงาน 
เหลานั้นของเขาจะพึงสําเร็จผล. เขาจะพึงใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมใหหมดส้ิน และทรัพยท่ีเปนกํา     
ไรของเขาจะพึงมีเหลืออยูสําหรับเล้ียงภรรยา. เขาจะพึงมีความคิดเหน็อยางนีว้า เม่ือกอน เรากู    
หนี้ไปประกอบการงาน บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ท่ีเปนตนทุนเดิมให    
หมดส้ินแลว และทรัพยท่ีเปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเล้ียงภรรยา ดังนี้. เขาจะพึงไดความ   
ปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีหนี้นั้นเปนเหตุ ฉันใด.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก       
บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย. สมัยตอมา เขาพึงหายจากอาพาธน้ัน บริโภคอาหารได      
และมีกําลังกาย. เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอน เราเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก        
เจ็บหนกั บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธนั้นแลว บริโภค        
อาหารไดและมีกําลังกาย ดังนี้. เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรค      
นั้นเปนเหตุ ฉันใด.     
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจองจําอยูในเรือนจํา. สมัยตอมา เขาพึง    
พนจากเรือนจาํนั้นโดยสวัสดี ไมมีภยั และไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย. เขาจะพึงมีความคิดเห็น        
อยางนี้วา เม่ือกอน เราถูกจองจําอยูในเรือนจํา บัดนี้ เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดี ไมมีภัย    
แลว และไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้. เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มี     
การพนจากเรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด.     
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอ่ืน ไป        
ไหนตามความพอใจไมได. สมัยตอมา เขาพึงพนจากความเปนทาสนั้น พึง่ตัวเองได ไมตอง       
พึ่งผูอ่ืน เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ. เขาพึงจะมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอน       
เราเปนทาส พึง่ตัวเองไมได ตองพึ่งผูอ่ืน ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจาก     
ความเปนทาสนั้นแลว พึ่งตัวเองได ไมตองพ่ึงผูอ่ืน เปนไทยแกตวั ไปไหนไดตามความพอใจ  
ดังนี้. เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทยแกตัวนัน้เปนเหตุ ฉันใด.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติ จะพึงเดนิทางไกลกันดาร.     
สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนัน้ได โดยสวัสดี ไมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย.  
เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เม่ือกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ เดินทางไกลกันดาร บัดนี้       
เราขามพนทางกันดารนัน้แลว โดยสวัสดี ไมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้.       
ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเปนเหตุ ฉันใด.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุพจิารณาเหน็นวิรณ ๕ ประการเหลานี้ ท่ียังละไมไดในตน       
เหมือนหนี้ เหมือนโรค เหมือนเรือนเรือนจํา เหมือนความเปนทาส เหมือนทางไกลกันดาร.   
และพิจารณาเห็นนวิรณ ๕ ประการเหลานี้ ท่ีละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความ   
ไมมีโรค เหมือนการพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม    
ฉันนั้นแล.      
                 วาดวยฌาน ๔   
         [๔๗๑] ภิกษนุั้นละนิวรณ ๕ ประการนี้ อันเปนเคร่ืองเศราหมองแหงจิต อันเปน 
เคร่ืองทําปญญาใหถอยกําลังไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก 
มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแกวิเวกอยู. เธอทํากายนีแ้ล ใหชุมช่ืน อ่ิมเอิบ ซาบซาน ดวย      
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ปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวกจะไมถูกตอง. เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือของพนักงานสรงสนานผู 
ฉลาด ใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ําหมักไว กอนจุรณสีตัวนัน้มียางซึมไปจับ    
ติดกันท้ังขางในขางนอก ยอมไมกระจายออก ฉะนั้น.        
         [๔๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง ภกิษุบรรลุทุติฌาน มีความผองใสแหงจิต       
ในภายใน เปนธรรมดาเอกผุดข้ึน เพราะวิตกและวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและ      
สุขอันเกิดแตสมาธิอยู. เธอทํากายนีแ้ลใหชุมช่ืน อ่ิมเอิบ ซาบซาน ดวยปติและสุขอันเกิด 
แตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขอันเกดิแตสมาธิจะไม     
ถูกตอง เปรียบเหมือนหวงน้ําลึก มีน้ําขังอยู ไมมีทางท่ีน้ําจะไหลมาได ท้ังในดานตะวันออก 
ดานตะวันตก ดานเหนือ ดานใต ท้ังฝนก็ไมตกเพิ่มตามฤดูกาล แตสายน้ําเย็นพุข้ึนจากหวงน้ํา 
นั้นแลว จะพึงทําหวงน้ํานั้นแลใหชุมช่ืน เอิบอาบ ซาบซึมดวยน้ําเย็น ไมมีเอกเทศไหนๆ      
แหงหวงน้ํานัน้ท้ังหมดท่ีน้ําเย็นจะไมถูกตอง ฉะนั้น.    
         [๔๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง ภกิษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข       
ดวยนามกาย พระปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผู        
มีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข. เธอทํากายนี้แลใหชุมช่ืน เอิบอาบ ซาบซาน ดวยสุขอัน        
ปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง      
เปรียบเหมือนในกออุบล กอปทุม หรือกอบุณฑริก แตละชนิด กออุบล กอปทุมหรือ   
กอบุณฑริก ดอกบัวบางชนดิ เกิดในนํ้า เจริญในน้ํา ยังไมพนจากน้ํา จมอยูในน้ํา        
น้ําเล้ียงไว อันน้ําเย็นหลอเล้ียง เอิบอาบซึมซาบไปแตยอดและเหงา ไมมีเอกเทศไหนๆ แหง    
กออุบล กอปทุม หรือกอบณุฑริก ท่ีน้ําเยน็จะไมถูกตอง ฉะนั้น       
         [๔๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยังอีกขอหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข       
เพราะละสุขและทุกข และดบัโสมนัสในกอนได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. เธอนั่ง  
แผไปท่ัวกายนี้แล ดวยใจอันบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว   
ท่ีจิตอันบริสุทธ์ิผองแผวจะไมถูกตอง เปรียบเหมือนบุรุษน่ังคลุมตัวตลอดศีรษะดวยผาขาว ไมมี    
เอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาท่ีผาขาวจะไมถูกตองฉะนัน้.   
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                วาดวยวิชชา ๓  
         [๔๗๕] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลสปราศจากอุปกิเลส     
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมจิตไปเพื่อปุพเพนวิาสานุสติญาณ.   
เธอระลึกชาติท่ีเคยอยูอาศัยในกาลกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติ     
บาง ฯลฯ ระลึกชาติท่ีเคยอยูอาศัยในกาลกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุทเทศ  
ดวยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนบุรุษออกจากบานของตนไปสูบานอ่ืน ออกจากบานแมนั้นไป       
สูบานอ่ืน ออกจากบานแมนัน้แลว กลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกไดวา 
เราออกจากบานของตนไปสูบานโนน ในบานนั้น เราไดยนือยางนัน้ ไดนั่งอยางนัน้  
ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น ออกจากบานแมนัน้ไปสูบานโนน แมในบานนั้น เราก็ได  
ยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนัน้ ไดนิ่งอยางนั้น ออกจากบานแมนัน้แลว    
กลับมาสูบานของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล ยอมระลึกชาติท่ีเคยอยูอาศัยใน  
กาลกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติหนา สองชาติบาน ฯลฯ ระลึกชาติท่ีเคยอยูอาศัยใน       
กาลกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุทเทศ ดวยประการฉะนี้.    
         [๔๗๖] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส    
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมนอมโนมจิตไปเพือ่รูจุติและอุปบัติของ       
ของสัตวท้ังหลาย. เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติกําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ     
ทราม ไดดี ตกยากดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผู     
เปนไปตามกรรม เปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูอยูตรงกัน บุรุษผูมีจักษุ ยืนอยูตรงกลาง  
บนเรือนนั้น พงึเห็นหมูมนุษย กําลังเขาสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือนบาง กําลังเดินไปบาง        
กําลังเดินมาบาง กําลังเท่ียวไปบาง ฉันใด ภกิษุยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว     
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของ     
มนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฉันนั้นเหมือนกันแล.  
         [๔๗๗] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสออน        
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ. เธอยอมรู 
ชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมทัุย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้     
อาสวะ นี้อาสวะสมุทัย นี้อาสวะนิโรธ นี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทา. เม่ือเธอรูเห็นอยูอยางนี้     
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จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว   
ก็มีญาณวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จ   
แลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้ มิไดมี. เปรียบเหมือนหวงน้ําบนยอดภูเขา มีน้ําใสสะอาด ไม       
ขุนมัว บุรุษผูมีจักษยุืนอยูท่ีขอบหวงน้ํานัน้ พึงเหน็หอยกาบ หอยโขง กอนกรวด กระเบ้ือง        
ฝูงปลา หยุดอยูบาง เคล่ือนไปบาง. เขามีความดําริวา หวงน้ํานี้ มีน้ําใสสะอาด ไมขุนมัว  
มีหอยกาบ หอยโขง กอนกรวด กระเบ้ือง และฝูงปลา หยดุอยูบาง เคล่ือนไปบาง ฉันใด  
ภิกษยุอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย ฯลฯ รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรย   
อยูจบแลว กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี ฉันนั้นเหมือนกันแล.   
                      วาดวยสมัญญาแหงภิกษุ    
         [๔๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรียกวา สมณะบาง พราหมณบาง มหาตกะบาง   
เวทคูบาง โสตติยะบาง อริยะบาง อรหันตบาง.    
     ก็อยางไร ภกิษุจึงช่ือวา สมณะ? เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นําให        
เกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป อันภิกษุ     
นั้นระงับเสียแลว อยางนีแ้ล ภิกษุช่ือวา สมณะ. 
     ก็อยางไร ภกิษุจึงช่ือวา พราหมณ? เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นําให     
เกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย  มีวิบากเปนทุกข ใหมี ชาติ ชรา มรณะตอไป    
อันภิกษุนั้นลอยเสียแลว อยางนี้แล ภกิษุช่ือวาพราหมณ. 
     ก็อยางไร ภกิษุจึงช่ือวา นหาตกะ? เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นํา 
ใหเกดิในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข  ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป  
อันภิกษุนั้นอาบลางเสียแลว อยางนี้แล ภิกษุช่ือวานหาตกะ.      
     ก็อยางไร ภกิษุจึงช่ือวา เวทคู? เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นําให       
เกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป อัน  
ภิกษนุั้นรูแจงแลว อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาเวทคู.      
     ก็อยางไร ภกิษุจึงช่ือวาโสตติยะ? เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นําให      
เกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป อัน  
ภิกษนุั้นใหหลับไปหมดแลว อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาโสตติยะ.     
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     ก็อยางไร ภกิษุจึงช่ือวาอริยะ? เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นําให        
เกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป      
หางไกลภกิษนุั้น อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาอริยะ.  
     ก็อยางไร ภกิษุจึงช่ือวาอรหันต? เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันใหเศราหมอง นําให      
เกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป อัน  
ภิกษนุั้นกําจัดเสียแลว อยางนี้แล ภกิษุช่ือวาอรหันต.  
     พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนีแ้ลว ภกิษุนัน้ช่ืนชม ยินดพีระภาษิตของพระผูมี      
พระภาค ฉะนีแ้ล. 
                     จบ มหาอัสสปุรสูตรท่ี ๙     
                       ____________________________  
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                       ๑๐. จูฬอัสสปุรสูตร       
                  วาดวยขอปฏิบัตอัินดียิ่งของสมณะ     
         [๔๗๙] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีอัสสปุรนิคมของหมูอังคราชกุมาร เขตอังคชนบท.   
ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคตรสัเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย. ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัส       
ของพระผูมีพระภาคแลว.  
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ประชุมชนยอมรูจักพวกเธอวา สมณะๆ กแ็หละพวกเธอ       
เม่ือเขาถามวา ทานท้ังหลายเปนอะไร ก็ปฏิญญาวา พวกเราเปนสมณะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย        
เม่ือพวกเธอนัน้ มีช่ืออยางนี้ มีปฏิญญาอยางนี้ จึงควรศึกษาอยูวา ขอปฏิบัติท่ีดียิ่งของสมณะ   
อันใดมีอยู เราทั้งหลายจะปฏิบัติขอปฏิบัติอันนั้น เม่ือพวกเราปฏิบัติอยูอยางนี้ ช่ือและปฏิญญา  
นี้ของพวกเรา ก็จักเปนความจริงแท ใชแตเทานั้น พวกเราบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ       
และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร ของทายกเหลาใด ปจจยัท้ังหลายนั้น ของทายกเหลานั้น ก็จักมี    
ผลมาก มีอานิสงสมาก ในเพราะพวกเรา อีกอยางหนึ่งเลา บรรพชาน้ีของพวกเรา กจ็ักไม 
เปนหมัน จักมีผล มีความเจริญ.   
         [๔๘๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อยางไร ภิกษจุึงช่ือวาเปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติอันดียิ่ง?        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุใดรูปหนึ่งมีอภิชฌามาก ยังละอภชิฌาไมได มีจติพยาบาท ยังละพยาบาท  
ไมได เปนผูมักโกรธ ยังละความมักโกรธไมได มีความผูกโกรธ ยังละความโกรธไมได  
มีความลบหลู ยังละความลบหลูไมได มีความตีเสมอ ยังละความตีเสมอไมได ยังมีความ 
ริษยา ยังละความริษยาไมได มีความตระหนี่ ยังละความตระหน่ีไมได มีความโออวด ยังละ      
ความโออวดไมได มีมายา ยงัละมายาไมได มีความปรารถนาลามก ยังละความปรารถนาลามก  
ไมได มีความเห็นผิด ยังละความเหน็ผิดไมได. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เพราะยังละไมไดซ่ึงกิเลส        
เปนมลทิน เปนโทษ เปนดังวาน้ําฝาด ของสมณะ อันเปนเหตุใหเกิดในอบาย มีวิบากอัน  
ตนพึงเสวยในทุคติเหลานี้แล เราจึงไมกลาววา ภกิษุนัน้เปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะ. 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาวุธช่ือมตชะ มีคมสองขาง ท้ังชุบและลับดีแลว สอดไวในฝกและพันไว    
แมฉันใด เรากลาวบรรพชาของภิกษนุี้ มีอุปมาฉันนั้น.      
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         [๔๘๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลท่ีครองผาสังฆาฏิ เราหากลาววาเปนสมณะ ดวย  
อาการเพียงครองผาสังฆาฏิไม. บุคคลถือเพศเปลือยกาย เราก็หากลาววา เปนสมณะ ดวยอาการ    
เพียงเปลือยกายไม. บุคคลท่ีหมักหมมดวยธุลี เราก็หากลาววา เปนสมณะ ดวยอาการเพียง      
เปนคนหมักหมมดวยธุลีไม. บุคคลลงอาบนํ้า (วนัละสามคร้ัง) เราก็หากลาววา เปนสมณะ        
ดวยอาการเพยีงลงอาบนํ้าไม. บุคคลอยูโคนไมเปนวตัร เราก็หากลาววา เปนสมณะ     
ดวยอาการเพยีงอยูโคนไมเปนวัตรไม. บุคคลอยูในท่ีแจงเปนวัตร เรากห็ากลาววา เปนสมณะ        
ดวยอาการเพยีงเปนผูอยูในท่ีแจงเปนวัตรไม. บุคคลลอบกายเปนวัตร เราก็หากลาววา เปน 
สมณะ ดวยอาการเพียงอบกายไม. บุคคลกนิภัตโดยวาระ เราก็หากลาววา เปนสมณะ        
ดวยอาการเพยีงกินภัตโดยวาระไม. บุคคลท่ีทองมนต เราก็หากลาววา เปนสมณะ ดวย  
อาการเพียงทองมนตไม. บุคคลท่ีมุนผม เราก็หากลาววา เปนสมณะ ดวยอาการเพยีงมุนผมไม. 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากวา เม่ือบุคคลครองผาสังฆาฏิแลว มีอภิชฌามาก ก็ละอภิชฌาได มีจิต   
พยาบาท ก็ละพยาบาทได มีความมักโกรธก็สละความมักโกรธได มีความผูกโกรธ ก็ละความ    
ผูกโกรธได มีความลบหลูกล็ะความลบหลูได มีความตีเสมอ ก็ละความตีเสมอได มีความริษยา     
ก็ละความริษยาได มีความตระหนี่ ก็ละความตระหน่ีได มีความโออวด ก็ละความโออวดได        
มีมายา ก็ละมายาได มีความปรารถนาลามก ก็ละความปรารถนาลามกได มีความเหน็ผิด ก็ละความ      
เห็นผิดได ดวยอาการสักวา ครองผาสังฆาฏิไซร มิตรอํามาตย ญาติสาโลหิต พึงทําใหบุคคลนั้น 
ครองผาสังฆาฏิตั้งแตเกิดทีเดียว พึงเชิญชวนผูนั้นใหครองผาสังฆาฏิอยางเดยีววา ทานผูมีหนา  
อันเจริญ มาเถิด ทานจงเปนผูครองผาสังฆาฏิ เม่ือทานครองผาสังฆาฏิอยู มีอภิชฌามาก ก็จกัละ     
อภิชฌาได มีจติพยาบาท กจ็กัละพยาบาทเสียได มีความมักโกรธ ก็จักละความมักโกรธเสียได      
มีความผูกโกรธ ก็จักละความผูกโกรธเสียได มีความลบหลู ก็จักละความลบหลูเสียได มีความตี  
เสมอ ก็จักละความตีเสมอเสียได มีความริษยา กจ็ักละความริษยาเสียได มีความตระหนี่ ก็จกัละ 
ความตระหนี่เสียได มีความโออวด ก็จกัละความโออวดเสียได มีมายา ก็จักละมายาเสียได      
มีความปรารถนาลามก ก็จกัละความปรารถนาลามกเสียได มีความเหน็ผิด ก็จกัละความเหน็ผิด        
เสียได ดวยอาการเพียงครองผาสังฆาฏิ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลก   
นี้ แมครองผาสังฆาฏิอยู ก็ยงัมีอภิชฌามาก มีจิตพยาบาท มีความมักโกรธ มีความผูก  
โกรธ มีความลบหลู มีความตีเสมอ มีความริษยา มีความตระหนี่ มีความโออวด   
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มีมายา มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด เพราะฉะนัน้ บุคคลท่ีครองผาสังฆาฏิ       
เราจึงมิไดกลาววา เปนสมณะ ดวยอาการเพียงครองผาสังฆาฏิ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย หากวา     
เม่ือบุคคลถือเพศเปลือยกายอยู ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย หากวา เม่ือบุคคลหมักหมมดวยธุลีอยู ...    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากวา เม่ือบุคคลลงอาบนํ้าอยู ดกูรภกิษุท้ังหลาย หากวา เม่ือบุคคลอยู 
โคนไมอยู ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากวา เม่ือบุคคลอยูในท่ีแจงอยู ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย หากวา        
เม่ือบุคคลลอบกายอยู ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย หากวา เม่ือบุคคลกินภัตโดยวาระอยู ... ดูกรภกิษุ     
ท้ังหลาย หากวา เม่ือบุคคลทองมนตอยู ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากวา เม่ือบุคคลมุนผมอยู        
มีอภิชฌามาก ก็ละอภิชฌาได มีจิตพยาบาท ก็ละพยาบาทได มีความมักโกรธ ก็ละ  
ความมักโกรธได มีความผูกโกรธ ก็ละความผูกโกรธได มีความลบหลู ก็ละความ   
 
ลบหลูได มีความตีเสมอ ก็ละความตีเสมอได มีความริษยา ก็ละความริษยาได มีความ    
ตระหนี่ ก็ละความตระหนี่ได มีความโออวด ก็ละความโออวดได มีมายา ก็ละมายาได    
มีความปรารถนาลามก ก็ละความปรารถนาลามกได มีความเหน็ผิด กล็ะความเหน็ผิดได       
ดวยอาการเพยีงมุนผมไซร มิตรอํามาตย ญาติสาโลหิต พึงทําบุคคลน้ันใหมุนผมต้ังแต 
เกิดทีเดยีว พึงเชิญชวนผูนั้นใหมุนผมอยางเดียววา ดกูรทานผูมีหนาอันเจริญ มาเถิด ทานจง     
เปนผูมุนผม เม่ือทานมุนผมอยู มีอภิชฌามาก ก็จกัละอภชิฌาเสียได มีจติพยาบาท  
ก็จักละพยาบาทเสียได มีความมักโกรธ ก็จกัละความมักโกรธเสียได มีความผูกโกรธ      
ก็จักละความผูกโกรธเสียได มีความลบหลู ก็จักละความลบหลูเสียได มีความตีเสมอ    
ก็จักละความตีเสมอเสียได มีความริษยา ก็จกัละความริษยาเสียได มีความตระหนี่ ก็จัก        
ละความตระหน่ีเสียได มีความโออวด ก็จกัละความโออวดเสียได มีมายา ก็จักละ       
มายาเสียได มีความปรารถนาลามก ก็จักละความปรารถนาลามกเสียได มีความเห็นผิด       
ก็จักละความเหน็ผิดเสียได ดวยอาการเพยีงมุนผม. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะเราเหน็        
บุคคลบางคนในโลกนี้ แมมุนผมอยู กย็ังมีอภิชฌามาก มีจิตพยาบาท มีความมักโกรธ     
มีความผูกโกรธ มีความลบหลู มีความตีเสมอ มีความริษยา มีความตระหนี่ มีความโออวด  
มีมายา มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด เพราะฉะนัน้ บุคคลท่ีมุนผม เราจึงมิได   
กลาววา เปนสมณะดวยอาการเพียงมุนผม.   
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         [๔๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อยางไร ภิกษจุึงจะช่ือวาเปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติอันดียิ่งของ    
สมณะ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุรูปใดรูปหนึ่ง มีอภิชฌามาก ก็ละอภิชฌาเสียได มีจิตพยาบาท    
ก็ละพยาบาทเสียได มีความมักโกรธ ก็ละความมักโกรธเสียได มีความผูกโกรธ ก็ละความผูก       
โกรธเสียได มีความลบหลู กล็ะความลบหลูเสียได มีความตีเสมอ ก็ละความตีเสมอเสียได      
มีความริษยา ก็ละความริษยาเสียได มีความตระหนี่ ก็ละความตระหน่ีเสียได มีความโออวด      
ก็ละความโออวดเสียได มีมายา ก็ละมายาเสียได มีความปรารถนาลามก ก็ละความปรารถนา  
ลามกเสียได มีความเหน็ผิด ก็ละความเห็นผิดเสียได ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะละเสียไดซ่ึงกิเลส      
อันเปนมลทิน เปนโทษ เปนดังวาน้ําฝาดของสมณะ อันเปนเหตุใหเกิดในอบาย มีวิบากอันตน      
พึงเสวยในทุคติเหลานี้แล เราจึงกลาววา ภกิษุนั้นเปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะ ภิกษ ุ
นั้นยอมพจิารณาเหน็ตนบริสุทธ์ิ พนแลวจากอกุศลธรรมอันลามกท้ังปวงนี้ เมื่อเธอพิจารณาเห็น 
ตนบริสุทธ์ิ พนแลวจากอกุศลธรรมอันลามกท้ังปวงนี้ ปราโมทยก็เกดิ เม่ือเธอเกิดปราโมทยแลว        
ปติก็เกิด เม่ือเธอมีใจประกอบดวยปติแลว นามกายก็สงบ เธอมีนามกายสงบแลว ก็เสวยสุข      
เม่ือเธอมีสุข จิตก็ตั้งม่ัน เธอมีจิตสหรคตดวยเมตตา แผไปสูทิศท่ี ๑ อยู แผไปสูทิศท่ี ๒ ก็อยาง       
นั้น แผไปสูทิศท่ี ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศท่ี ๔ ก็อยางนั้น และเธอมีจิตสหรคตดวยเมตตา        
อันกวางขวาง เปนสวนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกหมดทุกสวน      
โดยประการทัง้ปวง ในท่ีท้ังปวง ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง มีจิตสหรคตดวยกรุณา ... 
มีจิตสหรคตดวยมุทิตา ... มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา แผไปสูทิศ ๑ อยู แผไปสูทิศท่ี ๒ ก็อยางนัน้  
แผไปสูทิศท่ี ๓ ก็อยางนัน้ แผไปสูทิศท่ี ๔ ก็อยางนั้น และเธอก็มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา อัน     
กวางขวาง เปนสวนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกหมดทุกสวน 
โดยประการทัง้ปวง ในท่ีท้ังปวง ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย สระโบก       
ขรณี มีน้ําใสจดื เย็น สะอาด มีทาอันดี นาร่ืนรมย ถาบุรุษมาแตทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก  
ทิศเหนือ ทิศใต และจากท่ีไหนๆ อันความรอนแผดเผา เรารอน ลําบาก ระหาย อยากดื่มน้ํา        
เขามาถึงสระโบกขรณีนั้นแลว ก็บรรเทาความอยากดื่มน้ํา และความกระวนกระวายเพราะความ  
รอนเสียได แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถากุลบุตรออกจากสกุลกษัตริยมาบวชเปนบรรพชิต     
เธอมาถึงธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว เจริญเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอยางนั้น 
ยอมไดความสงบจิต ณ ภายใน ก็ฉันนัน้เหมือนกัน เรากลาววาเปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติอันดียิ่ง     
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ของสมณะ ถากุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... ถากุลบุตรออกจากสกุลแพศย ... ถากลุบุตรออก     
จากสกุลศูทร ... ถากุลบุตรออกจากสกุลไหนๆ ก็ตาม มาบวชเปนบรรพชิต เธอมาถึงธรรมวินัย       
ท่ีตถาคตประกาศแลว เจริญเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอยางนั้น ยอมไดความสงบจิต        
ณ ภายใน เรากลาววา กุลบุตรนั้นเปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะ ถากุลบุตรออกจาก        
สกุลกษัตริยบวชเปนบรรพชิต เธอทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ    
เพราะส้ินอาสวะ ดวยความรูยิ่ง โดยตนเองเขาถึงพรอมแลวอยูในชาตินี้ เรากลาววา เปนสมณะ        
เพราะส้ินอาสวะท้ังหลาย ถากุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... ถากุลบุตรออกจากสกุลแพศย ...    
ถากุลบุตรออกจากสกุลศูทร ... ถากุลบุตรออกจากสกุลไหนๆ ก็ตาม บวชเปนบรรพชิต ทําให        
แจงซ่ึงเจโตวมุิตติ และปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ เพราะส้ินอาสวะดวยความรูยิ่ง โดยตนเอง        
เขาถึงพรอมแลวในชาตินี้ เรากลาววา เปนสมณะ เพราะส้ินอาสวะท้ังหลาย.  
     พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนีแ้ลว ภกิษุเหลานัน้ช่ืนชมยนิดีพระภาษิตของพระผูมี  
พระภาคแลวแล.   
                     จบ จูฬอัสสปุรสูตร ท่ี ๑๐   
                     จบ มหายมกวรรค ท่ี ๔        
                รวมพระสูตรในวรรคนี้มี ๑๐ สูตร คือ       
     ๑. จูฬโคสิงคสาลสูตร      ๒. มหาโคสิงคสาลสูตร       
     ๓. มหาโคปาลสูตร๔. จูฬโคปาลสูตร     
     ๕. จูฬสัจจกสูตร  ๖. มหาสัจจกสูตร   
     ๗. จูฬตัณหาสังขยสูตร      ๘. มหาตัณหาสังขยสูตร     
     ๙. มหาอัสสปุรสูตร       ๑๐. จูฬอัสสปุรสูตร ฯ       
                 _____________________    
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                 จูฬยมกวรรค     
                       ๑. สาเลยยกสูตร   
                     ทรงโปรดชาวบานสาละ 
         [๔๘๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทกับดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ลุถึง       
พราหมณคามชื่อสาละของชาวโกศล.    
     พราหมณและคฤหบดีชาวบานสาละไดสดับขาววา ทานพระสมณโคดมศากยบุตร เสด็จ     
ออกจากศากยสกุล ทรงผนวชแลว เสด็จจาริกไปในโกศลชนบทกับดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ลุถึง 
พราหมณคามชื่อสาละ กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนัน้ขจรไปแลวอยางนี้วา แม     
เพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา        
และจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดา    
ของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระองคทรงทําโลกนี้     
พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคแลว      
ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามใน     
เบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ัง  
พยัญชนะบริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง ก็การเหน็พระอรหนัตท้ังหลายเหน็ปานนั้น ยอมเปนการดี  
ดังนี้. 
     คร้ังนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวบานสาละ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
คร้ันแลว บางพวกถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค บางพวกทูลปราศรัยกบัพระผูมีพระภาค บางพวก       
ประนมมือตอพระผูมีพระภาค บางพวกประกาศช่ือและโคตรในสํานักของผูมีพระภาค บางพวก   
ก็นิ่งอยู แลวพากันนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดังนี้วา       
ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกนี้เขาถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาตและนรก เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเปน   
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เหตุ เปนปจจยั ใหสัตวบางพวกในโลกน้ี เขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะ      
กายแตก? 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย สัตวบางพวกในโลกนี้ เขา        
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุประพฤติไม    
เรียบรอย คือ ไมประพฤติธรรม ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย สัตวบางพวกในโลกน้ี   
เขาถึงสุคติโลกสวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุประพฤติเรียบรอย คือ 
ประพฤติธรรม.    
     พราหมณและคฤหบดีเหลานั้นทูลวา พวกขาพระองคไมทราบเน้ือความอยางพิสดารแหง      
ธรรม ท่ีพระโคดมตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนกความใหพิสดาร ขอพระโคดมผูเจริญโปรดแสดง 
ธรรมแกพวกขาพระองค โดยอาการท่ีพวกขาพระองคจะพึงรูเนื้อความอยางพิสดารแหงธรรมท่ี    
พระโคดมผูเจริญตรัสโดยยอมิได ทรงจําแนกความใหพิสดารเถิด.       
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาเชนนั้นพวกทานจงฟง 
จงทําไวในใจใหดี เราจักกลาว.   
     พวกพราหมณและคฤหบดีชาวบานสาละทูลรับพระดาํรัสพระผูมีพระภาคแลว.    
                       อกุศลกรรมบถ ๑๐   
         [๔๘๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ความประพฤติไม    
เรียบรอย คือ ความไมประพฤติธรรม ทางกาย มี ๓ อยาง ทางวาจามี ๔ อยาง ทางใจมี    
๓ อยาง.        
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ความประพฤติไมเรียบรอย คือ ความไมประพฤติ   
ธรรมทางกาย ๓ อยาง เปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว คือ เปนคนเหีย้มโหด     
มีมือเปอนเลือด พอใจในการประหารและการฆาไมมีความละอาย ไมถึงความเอ็นดใูนสัตว 
ท้ังปวง.        
     เปนผูถือเอาทรัพยท่ีเขามิไดให คือ ลักทรัพยเปนอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจของบุคคลอ่ืน       
ท่ีอยูในบาน หรือท่ีอยูในปา ท่ีเจาของมิไดให ซ่ึงนับวาเปนขโมย.   
     เปนผูประพฤติผิดในกามท้ังหลาย คือ ถึงความสมสูในพวกหญิงท่ีมารดารักษา ท่ีบิดา      
รักษา ท่ีมารดาและบิดารักษา ท่ีพี่ชายรักษา ท่ีพี่สาวรักษา ท่ีญาติรักษา ท่ีมีสามี ท่ีอิสรชนหวง   



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 366 
หาม ท่ีสุดแมหญิงท่ีเขาคลองแลวดวยพวงมาลัย (หญิงท่ีเขาหม้ันไว) ดกูรพราหมณและ       
คฤหบดีท้ังหลาย ความประพฤติไมเรียบรอย คือ ความประพฤติธรรมทางกาย ๓ อยาง เปน   
อยางนี้แล.     
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็ความประพฤติไมเรียบรอย คือ ความไมประพฤติ  
ธรรมทางวาจา ๔ อยาง เปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกลาวเท็จคือ ไปในท่ีประชุม       
หรือไปในหมูชน หรือไปในทามกลางญาติ หรือไปในทามกลางขุนนาง หรือไปในทามกลาง     
ราชสกุล หรือถูกนําไปเปนพยาน ถูกถามวา แนะบุรุษผูเจริญ เชิญเถิด ทานรูเร่ืองใด ก็จงบอก        
เร่ืองนั้น เขาเม่ือไมรูก็บอกวา รูบาง เม่ือรูบอกวา ไมรูบาง เม่ือไมเห็น กบ็อกวาเห็นบาง       
เม่ือเห็นก็บอกวา ไมเห็นบาง เปนผูกลาวคําเท็จท้ังรูอยู เพราะเหตุตนบาง เพราะเหตุผูอ่ืนบาง        
เพราะเหตุเหน็แกส่ิงเล็กนอยบาง.       
     เปนผูสอเสียด คือ ไดฟงขางนี้แลว นําไปบอกขางโนน เพื่อทําลายพวกขางนี้บาง     
หรือฟงขางโนนแลว นําไปบอกขางน้ี เพื่อทําลายพวกขางโนนบาง ยุพวกที่พรอมเพรียงกันให  
แตกกนัไปบาง สงเสริมพวกท่ีแตกกนับาง สงเสริมพวกทีแ่ตกกนัแลวบาง ชอบใจในคนท่ีแตก      
กันเปนพวก ยนิดีในความแตกกันเปนพวก ช่ืนชมในพวกท่ีแตกกัน และกลาววาจาท่ีทําใหแตก        
กันเปนพวก.     
     เปนผูมีวาจาหยาบ คือ กลาววาจาท่ีเปนโทษหยาบ อันเผ็ดรอนแกผูอ่ืน อันขัดใจผูอ่ืน        
อันใกลตอความโกรธ ไมเปนไปเพื่อความสงบจิต.    
     เปนผูกลาวคําเพอเจอ คือ พูดในเวลาไมควรพูด พดูเร่ืองท่ีไมเปนจริง พูดไมเปน   
ประโยชน พดูไมเปนธรรม พูดไมเปนวินยั กลาววาจาไมมีหลักฐาน ไมมีท่ีอาง ไมมีท่ีสุด ไม      
ประกอบดวยประโยชน โดยกาลไมสมควร ดูกรพราหมณและคฤหบดท้ัีงหลาย ความประพฤติ      
ไมเรียบรอย คือ ความไมประพฤติธรรมทางวาจา ๔ อยางเปนอยางนีแ้ล.       
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็ความประพฤติไมเรียบรอย คือ ความไมประพฤติ  
ธรรมทางใจ ๓ อยาง เปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความโลภมาก คือ เพงเล็ง  
ทรัพยอันเปนอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจของผูอ่ืนวา ขอของผูอ่ืนพึงเปนของเราเถิด ดังนี้.   
     เปนผูมีจิตพยาบาท คือ มีความดําริในใจอันช่ัวชาวา ขอสัตวเหลานีจ้งถูกฆาบาง จงถูก       
ทําลายบาง จงขาดสูญบาง อยาไดมีแลวบาง ดังนี้.      
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     เปนผูมีความเห็นผิด คือ มีความเหน็วิปริตวา ผลแหงทานท่ีใหแลวไมมีผลแหงการบูชา 
ไมมี ผลแหงการเซนสรวงไมมี ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีและทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนา   
ไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวท้ังหลายที่เปนอุปปาติกะไมมี สมณะและพราหมณท้ังหลาย    
ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวส่ังสอน  
ใหผูอ่ืนรูไมมีอยูในโลก ดังนี้ ดูกรพราหมณและคฤหบดท้ัีงหลาย ความประพฤติไมเรียบรอย คือ     
ความไมประพฤติธรรมทางใจ ๓ อยาง เปนอยางนี้แล. 
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย สัตวบางพวกในโลกน้ี เขาถึงอบายทุคติ วินิบาต  
และนรก เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุประพฤติไมเรียบรอย คือไมประพฤติธรรม       
อยางนี้แล.     
                กุศลกรรมบถ ๑๐   
         [๔๘๕] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ความประพฤติเรียบรอยคือความประพฤติ      
ธรรมทางกายมี ๓ อยาง ทางวาจามี ๔ อยาง ทางใจมี ๓ อยาง. 
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็ความประพฤติเรียบรอย คือ ความประพฤตธิรรม    
ทางกาย ๓ อยาง เปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตวเวนขาดการฆาสัตว วางทณัฑะ     
วางศาตราเสียแลว มีความละอาย มีความเอ็นดู มีกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตว   
ท้ังปวงอยู.    
     ละการถือเอาทรัพยท่ีเขามิไดให เวนขาดจากการลักทรัพย ไมลักทรัพยเปนอุปกรณเคร่ือง      
ปล้ืมใจของผูอ่ืน ท่ีอยูในบาน หรือท่ีอยูในปา ท่ีเจาของมิไดให ซ่ึงนับวาเปนขโมย. 
     ละการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลาย คือ ไม  
ถึงความสมสูในพวกหญิง ท่ีมารดารักษา ท่ีบิดารักษา ท่ีมารดาและบิดารักษา ท่ีพี่ชายรักษา    
ท่ีพี่สาวรักษา ท่ีญาติรักษา ท่ีมีสามี ท่ีอิสรชนหวงหาม ท่ีสุดหญิงท่ีเขาคลองแลวดวยพวงมาลัย    
ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ความประพฤติเรียบรอย คือ ความประพฤติธรรมทางกาย ๓   
อยาง เปนอยางนี้แล.   
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็ความประพฤติเรียบรอย คือ ความประพฤตธิรรม    
ทางวาจา ๔ อยาง เปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพดูเท็จ   
ไปในทีประชุม หรือไปในหมูชน หรือไปในทามกลางญาติ หรือไปในทามกลางขุนนาง หรือไป  
ในทามกลางราชสกุล หรือถูกนําไปเปนพยาน ถูกถามวา บุรุษผูเจริญ เชิญเถิด ทานรูเร่ืองใด  
ก็จงบอกเร่ืองนั้น เขาเม่ือไมรูก็บอกวา ไมรู หรือเม่ือรูก็บอกวา รู เม่ือไมเห็นก็บอกวา ไมเห็น    
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หรือเม่ือเห็นกบ็อกวา เห็น ไมกลาวเท็จท้ังรูอยู เพราะเหตุตนบาง เพราะเหตุผูอ่ืนบาง เพราะ   
เหตุเหน็แกส่ิงของเล็กนอยบาง. 
     ละวาจาอันสอเสียด เวนขาดจากวาจาสอเสียด คือไดฟงขางนี้แลวไมนาํไปบอกขางโนน    
เพื่อทําลายพวกขางนี้ หรือไดฟงขางโนนแลว ไมนํามาบอกขางน้ี เพื่อทําลายพวกขางโนน     
สมานพวกท่ีแตกกันใหดกีันบาง สงเสริมพวกที่ดกีันใหสนิทสนมบาง ชอบใจพวกท่ีพรอมเพรียง   
กัน ยนิดีแลวในพวกท่ีพรอมเพรียงกนั ช่ืนชมในพวกท่ีพรอมเพรียงกัน และกลาววาจาอันทําให   
พรอมเพรียงกนั. 
     ละวาจาหยาบ เวนขาดจากวาจาหยาบ กลาววาจาท่ีไมมีโทษ เพราะหูชวนใหรัก จบัใจ  
เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร ชอบใจ. 
     ละการพูดเพอเจอ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ พูดในเวลาท่ีควรพูดตามความจริง พูด        
เร่ืองท่ีเปนประโยชน พูดเร่ืองท่ีเปนธรรม พูดเร่ืองท่ีเปนวินัยและกลาววาจามีหลักฐาน มีท่ีอาง 
ไดมีท่ีสุด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ความ   
ประพฤติเรียบรอย คือความประพฤติธรรมทางวาจา ๔ อยาง เปนอยางนี้แล.      
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็ความประพฤติเรียบรอย คือ ความประพฤตธิรรม    
ทางใจ ๓ อยาง เปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีความโลภมาก ไมเพงเล็งทรัพย      
อันเปนอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจของผูอ่ืนวา ขอของผูอ่ืนพึงเปนของเราเถิด ดังนี้. 
     เปนผูมีจิตไมพยาบาท มีความดําริในใจไมช่ัวชาวา ขอสัตวเหลานี้ จงเปนผูไมมีเวร        
ไมมีความเบียดเบียนกัน ไมมีทุกข มีแตสุข รักษาตนเถิด ดังนี้.  
     เปนผูมีความเห็นชอบ คือมีความเหน็ไมวิปริตวา ผลแหงทานท่ีใหแลวมีอยู ผลแหงการ 
การบูชามีอยู ผลแหงการเซนสรวงมีอยู ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีและทําช่ัวมีอยู โลกน้ีมีอยู        
โลกหนามีอยู มารดามีอยู บิดามีอยู สัตวท้ังหลายท่ีเปนอุปปาติกะมีอยู สมณะและพราหมณ 
ท้ังหลาย ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบผูทําโลกนี้ และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวสอน 
ใหผูอ่ืนรูไดมีอยูในโลกนี้ ดงันี้ ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ความประพฤติเรียบรอย 
คือความประพฤติธรรมทางใจ ๓ อยาง เปนอยางนีแ้ล. 
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย สัตวท้ังหลายบางพวกในโลกน้ี เขาถึงสุคติโลก  
สวรรค เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม   
อยางนี้แล.      
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                วาดวยผลแหงความประพฤติเรียบรอย       
         [๔๘๖] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติ        
ธรรมพึงหวังวา โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกกษัตริย      
มหาศาลเถิด ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพงึเขาถึง 
ความเปนพวกกษัตริยมหาศาล นั่นเปนเพราะอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย       
คือ เปนผูประพฤติธรรมอยางนั้นแหละ.    
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม   
พึงหวังวา โอหนอ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพงึเขาถึงความเปนพวกพราหมณ    
มหาศาล ฯลฯ      
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม   
พึงหวัง เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกคฤหบดีมหาศาลเถิด ขอนี้     
เปนฐานะท่ีจะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพึงเขาถึงความเปนพวกคฤหบด ี
มหาศาล นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติ   
ธรรมอยางนั้นแหละ.      
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม   
พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกาเถิด       
ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพงึเขาถึงความเปนพวก 
เทวดาชัน้จาตมุหาราชิกา นัน่เปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ  
เปนผูประพฤติธรรมอยางนั้นแหละ.        
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม   
พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาช้ันดาวดงึส ... ความ       
เปนพวกเทวดาช้ันยามา ... ความเปนพวกเทวดาช้ันดุสิต ... ความเปนพวกเทวดาชัน้นมิมานรดี ...        
ความเปนพวกเทวดาช้ันปรนมิมิตวสวัตตี ... 
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม   
พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาท่ีเนื่องในหมูพรหม 
เถิด ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพึงเขาถึงความเปน  
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พวกเทวดาท่ีเนื่องในหมูพรหม นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย 
คือ เปนผูประพฤติธรรมอยางนั้นแหละ.    
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมพึง 
หวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาช้ันอาภา ขอนี้เปน    
ฐานะท่ีจะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดา      
ช้ันอาภา นัน่เปนเพราะอะไร เปนเพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติ 
ธรรมอยางนั้นแหละ.      
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรม    
ธรรมพึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาชัน้ปริตตาภา ...        
ความเปนเทวดาช้ันอัปปมาณาภา ... ความเปนพวกเทวดาช้ันอาภัสสรา ... ความเปนพวกเทวดาชัน้   
ปริตตสุภา ... ความเปนพวกเทวดาช้ันอัปมาณสุภา ... ความเปนพวกเทวดาช้ันสุภกณิหกะ ...      
ความเปนพวกเทวดาช้ันเวหปัผละ ... ความเปนพวกเทวดาช้ันอวหิา ความเปนพวกเทวดาช้ัน 
อตัปปา ... ความเปนพวกเทวดาช้ันสุทัสสา ... ความเปนพวกเทวดาชัน้สุทัสสี ... ความเปน     
พวกเทวดาช้ันอกนิฏฐะ ... ความเปนพวกเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ ... ความเปนพวก      
เทวดาผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนภพ ... ความเปนพวกเทวดาผูเขาถึงอากิญจัญญายตนภพ ... ความเปน       
พวกเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ นัน้เปนเพราะอะไร เปนเพราะบุคคลนั้นเปน 
ผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติธรรมอยางนั้นแหละ.        
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมพึง 
หวังวา เราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ อันไมมีอาสวะ เพราะส้ินอาสวะ ดวย   
ปญญาอันยิ่งเองแลว เขาถึงอยูในชาตินี้เถิด ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได บุคคลนั้นพึงทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันไมมีอาสวะเพราะส้ินอาสวะ ดวยปญญาอันยิง่เองแลว เขาถึงอยูใน 
ชาตินี้นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เปนเพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติ       
ธรรม อยางนั้นแหละ.     
     ความเปนผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต 
         [๔๘๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พวกพราหมณและคฤหบดี ชาวบานสาละ  
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต    
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พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยเอนกปริยาย    
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ําเปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีปในท่ี      
มืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษจุักเห็นรูป ดังนี้ พวกขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับพระธรรม     
และพระภิกษสุงฆวา เปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ จงทรงจาํพวกขาพระองควาเปนอุบาสก 
ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวนันี้เปนตนไปฉะนี้แล.     
                      จบ สาเลยยกสูตร ท่ี ๑      
                      ____________________________   
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                ๒. เวรัญชกสูตร  
                   วาดวยเหตุปจจัยใหเขาถึงสุคติ     
         [๔๘๘] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวหิารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พวกพราหมณและคฤหบดี ชาวเมืองเวรัญชา พักอยูใน 
เมืองสาวัตถีดวยกิจบางอยาง ไดสดับขาววา พระสมณโคดมผูเจริญ เปนศากยสกุลทรงผนวช       
แลว ประทับอยูท่ีพระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี  
กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลวอยางนีว้า   
     แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลกเปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืน     
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบาน เปนผูจําแนกพระธรรม พระองค  
ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งของพระองคเอง       
แลว ทรงส่ังสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดา และมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงาม     
ในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ัง        
พยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิงก็การเห็นพระอรหันตท้ังหลายเหน็บาปนั้น ยอมเปนการดี  
ดังนี้. 
     คร้ังนั้น พวกพราหมณและคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชา จงึเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี     
ประทับ คร้ันแลว บางพวกถวายอภิวาท พระผูมีพระภาค บางพวกทูลปราศรัยกับพระผูมี    
พระภาคพอใหระลึกถึง บางพวกประนมอัญชลี ตอพระผูมีพระภาค บางพวกประกาศช่ือและ     
โคตรในสํานักพระผูมีพระภาค บางพวกก็นิง่อยู แลวตางกน็ั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว       
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเปนเหตุ เปนปจจยั ใหสัตวบางพวก 
ในโลกน้ี เขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต และนรก เบ้ืองหนาแตตาย เพราะกายแตก ขาแต   
พระโคดมผูเจริญ อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหสัตวบางพวกในโลกน้ี เขาถึงสุคติโลกสวรรค    
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก?    
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย สัตวบางพวกในโลกนี้ เขา        
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุ คือ ความประพฤติไม   
เรียบรอย คือ ไมประพฤติธรรม ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย สัตวบางพวกในโลกน้ี   
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค เพราะเหตุประพฤติเรียบรอย คือ    
ประพฤติธรรม     
     พราหมณและคฤหบดีเหลานั้นทูลวา พวกขาพระองค ยอมไมรูเนื้อความโดยพิสดาร 
แหงธรรมท่ีพระโคดมผูเจริญตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนกความใหพิสดาร ขอทานพระโคดมโปรด       
แสดงธรรมแกพวกขาพระองค โดยใหพวกขาพระองค พงึรูเนื้อความอยางพิสดารแหงธรรมท่ี      
ทานพระโคดมตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนกความใหพิสดารเถิด.   
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาเชนนั้น พวกทานจงฟง        
จงทําในใจใหดี เราจักกลาว.      
     พวกพราหมณและคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชา ทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว.       
                       อกุศลกรรมบถ ๑๐   
         [๔๘๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลเปนผูประพฤติ       
ไมเรียบรอย คือ ไมประพฤตธิรรมดวยกายมี ๓ อยาง ดวยวาจามี ๔ อยาง ดวยใจมี ๓ อยาง    
ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลเปนผูประพฤติไมเรียบรอย คือ ไมประพฤติดวยกาย    
๓ อยางเปนไฉน? ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย กบุ็คคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว       
คือเปนผูมีใจหยาบ มีมือเปอนเลือด พอใจในการประหารและการฆา ไมมีความละอาย ไมถึง      
ความเอ็นดใูนสัตวท้ังปวง.       
     เปนผูถือเอาทรัพยท่ีเขามิไดให คือ ลักทรัพยอันเปนอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจของบุคคล        
อ่ืน ท่ีอยูในบาน หรือท่ีอยูในปา ท่ีเจาของมิไดให ซ่ึงนับวาเปนขโมย       
     เปนผูประพฤติผิดในกามท้ังหลาย คือ ถึงความสมสูในพวกหญิงท่ีมารดารักษา ...  
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลผูประพฤติไมเรียบรอย คือ ไมประพฤตธิรรม        
ดวยกาย ๓ อยาง เปนอยางนีแ้ล. 
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลผูประพฤติไมเรียบรอย คือ ไมประพฤติ  
ธรรมดวยวาจา ๔ อยางเปนไฉน? ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้     
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เปนผูกลาวคําเท็จ ... เปนผูกลาวเท็จท้ังรูอยู เปนผูพูดสอเสียด คือ ไดฟงแตขางนี้แลวนําไป      
บอกขางโนน ... และกลาววาจาท่ีเปนเคร่ืองทําใหแตกกนัเปนพวก ดวยประการฉะนี้ เปนผูมี  
วาจาหยาบ คือกลาววาจาหยาบท่ีเปนโทษ ... เปนผูกลาวไรประโยชน คือ พูดในเวลาที่ไมควรพูด       
พูดเร่ืองท่ีไมเปนจริง พูดไมเปนประโยชน พูดไมเปนธรรม พูดไมเปนวินัย กลาววาจาไมมี        
หลักฐาน ไมมีท่ีอาง ไมมีท่ีสุด ไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลไมสมควร.  
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลผูประพฤติไมเรียบรอยคือ ไมประพฤตธิรรมดวย     
วาจา ๔ อยาง เปนอยางนีแ้ล.    
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลประพฤติไมเรียบรอย คือ ไมประพฤต ิ    
ธรรมดวยใจ ๓ อยางเปนไฉน? ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน 
ผูมีความโลภมาก คือเพงตอทรัพยอันเปนอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจของบุคคลอ่ืนวา ขอของผูอ่ืนพึง     
เปนของเรา ดงันี้.      
     เปนผูมีจิตพยาบาท คือ ความดําริในใจคิดประทุษรายวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆาบาง    
จงถูกทําลายบาง จงขาดสูญบาง อยาไดมีแลวบาง ดังน้ี.   
     เปนผูมีความเห็นผิด คือ มีความเหน็วิปริตวา ผลงานแหงทานท่ีใหแลวไมมี ผลแหง    
การบูชาไมมี ผลแหงการเซนสรวงไมมี ... ส่ังสอนผูอ่ืนใหรู ไมมีในโลก ดังนี้. 
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลผูประพฤติไมเรียบรอย คือไมประพฤตธิรรม 
ดวยใจ ๓ อยาง เปนอยางนีแ้ล.  
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย สัตวบางพวกในโลกน้ี เบ้ืองหนาแตตายเพราะกาย  
แตก ยอมเขาถึงอบายทุคติ วนิิบาต และนรกอยางท่ีกลาวนั้น เพราะเหตุแหงความประพฤติ       
ไมเรียบรอย คือ ไมประพฤตธิรรม อยางนี้แล.     
                กุศลกรรมบถ ๑๐   
         [๔๙๐] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ผูประ   
พฤติธรรมดวยกายมี ๓ อยาง ดวยวาจามี ๔ อยาง ดวยใจมี ๓ อยาง ดกูรพราหมณและคฤหบดี      
ท้ังหลาย ก็บุคคลประพฤติธรรมดวยกาย ๓ อยางเปนไฉน? ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ วางศาตรา มีความ 
ละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวท้ังปวงอยู.   
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     ละการถือเอาทรัพยท่ีเขามิไดให เวนขาดจากการลักทรัพย ไมลักทรัพยอันเปนอุปกรณ  
เคร่ืองปล้ืมใจของผูอ่ืน ท่ีอยูในบาน หรือท่ีอยูในปา ท่ีเจาของมิไดใหซ่ึงนับวาเปนขโมย.   
     ละความประพฤติผิดในกายท้ังหลาย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลาย คือ     
ไมถึงความสมสูในพวกหญิง ท่ีมารดารักษา ...      
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือผูประพฤติธรรมดวย        
กาย ๓ อยาง เปนอยางนีแ้ล.     
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมดวย 
วาจา ๔ อยาง เปนไฉน? ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการ     
พูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ ไปในท่ีประชุม ... และไมกลาวเท็จท้ังรูอยู ...   
     ละวาจาอันสอเสียด เวนขาดจากวาจาอันสอเสียดกลาววาจาท่ีเปนเคร่ืองทําความพรอม      
เพรียงกนั.      
     ละวาจาหยาบ เวนขาดจากวาจาหยาบ ... กลาววาจาท่ีไมมีโทษ ... 
     ละการพูดไรประโยชน เวนขาดจากการพูดไรประโยชน ... มีหลักฐานมีท่ีอาง มีท่ีสุด    
ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร.        
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมดวย 
วาจา ๔ อยาง เปนอยางนีแ้ล.    
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมดวยใจ       
๓ อยาง เปนไฉน? ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีความ       
โลภ ไมเพงเล็งตอทรัพยอันเปนอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจของผูอ่ืนวา ขอของผูอ่ืนพึงเปนของเราดังนี้.      
     เปนผูมีจิตไมพยาบาท ไมมีความดําริในใจคิดประทุษรายวา ขอสัตวเหลานี้ จงเปนผูไม       
มีเวร ไมมีความเบียดเบียนกนั ไมมีทุกข มีแตสุข รักษาตนเถิด ดังนี้.    
     เปนผูมีความเห็นชอบ มีความเหน็ไมวิปริตวา ผลแหงทานท่ีใหแลวมีอยูผลแหงการบูชา 
มีอยู ... สมณะและพราหมณท้ังหลาย ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนา ให     
แจงชัดดวยปญญาอันรูยิ่งเองแลว สอนใหผูอ่ืนรูไดมีอยูในโลก ดังนี้.        
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมดวยใจ 
๓ อยาง เปนอยางนี้แล.  
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     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย สัตวบางพวกในโลกน้ี ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เพราะเหตุแหงความประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม   
อยางนี้แล.     
                วาดวยผลแหงความประพฤติเรียบรอย       
         [๔๙๑] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤต ิ
ธรรมพึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกกษัตริยมหาศาล       
ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ บุคคลนั้นพึงเขาถึงความเปนพวกกษตัริยมหาศาล นั่นเปนเพราะ 
เหตุอะไร เปนเพราะบุคคลนัน้เปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติธรรม อยางนั้นแหละ.        
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม   
พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกพราหมณมหาศาล ... ดูกร   
พราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรมพึงหวังวา เบ้ือง   
หนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกคฤหบดีมหาศาล ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ 
บุคคลนั้นเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก พึงเขาถึงความเปนพวกคฤหบดีมหาศาลนัน่เปนเพราะ     
เหตุอะไร เปนเพราะบุคคลนัน้เปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติธรรมอยางนั้นแหละ. 
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม   
พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา   
ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพงึเขาถึงความเปนพวก 
เทวดาชัน้จาตมุหาราชิกา นัน่เปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ  
เปนผูประพฤติธรรม อยางนั้นแหละ.       
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย  ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม  
พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาช้ันดาวดงึส ... ความ       
เปนพวกเทวดาช้ันยามา ... ความเปนพวกเทวดาช้ันดุสิต ... ความเปนพวกเทวดาชัน้นมิมานรดี ...        
ความพวกเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี ...     
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมพึง 
หวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาผูเนื่องในหมูพรหม    
ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพงึเขาถึงความเปนพวก 
เทวดาผูเนื่องในหมูพรหม นัน่เปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ        
เปนผูประพฤติธรรม อยางนั้นแหละ.   
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     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม   
พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาช้ันอาภา ขอนี้เปน 
ฐานะท่ีจะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาช้ัน  
อาภา นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติธรรม 
อยางนั้นแหละ.  
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม   
พึงหวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาช้ันปริตตาภา ...    
ความเปนพวกเทวดาช้ันอัปปมาณาภา ... ความเปนพวกเทวดาช้ันอาภัสสระ ... ความเปนเทวดาช้ัน   
ปริตตสุภา ... ความเปนพวกเทวดาช้ันอัปปมาณสุภา ... ความเปนพวกเทวดาช้ันสุภกณิหกะ ... ความ        
เปนพวกเทวดาช้ันเวหัปผละ ... ความเปนพวกเทวดาชัน้อวิหา ... ความเปนพวกเทวดาชั้นอตัปปา ...       
ความเปนพวกเทวดาช้ันสุทัสสา ... ความเปนพวกเทวดาชั้นสุทัสสี ... ความเปนพวกเทวดาช้ัน    
อกนิฏฐะ ... ความเปนพวกเทวดาผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภพ ... ความเปนพวกเทวดาผูเขาถึง   
วิญญาณัญจายตนภพ ... ความเปนพวกเทวดาผูเขาถึงอากิญจัญญายตนภพ ...       
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือประพฤติธรรมพึง 
หวังวา เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนพวกเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานา   
สัญญายตนภพ ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก บุคคลนั้นพึงเขา    
ถึงความเปนพวกเทวดาผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ นัน่เปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคล      
นั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติธรรม อยางนั้นแหละ.       
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ถาบุคคลผูประพฤติเรียบรอย คือ ประพฤติธรรม   
พึงหวังวา ขอเราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ เพราะส้ินอาสวะ    
เพราะรูยิ่งเองแลว เขาถึงอยูในชาตินี้เถิด ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ บุคคลนั้นพึงทําใหแจง 
ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ เพราะส้ินอาสวะ เพราะรูยิง่เองแลว เขาถึงอยูใน     
ชาตินี้ นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะบุคคลนั้นเปนผูประพฤติเรียบรอย คือ เปนผูประพฤติ  
ธรรมอยางนั้นแหละ.      
     ความเปนผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต 
         [๔๙๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พวกพราหมณและคฤหบดีชาวเมือง      
เวรัญชา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั   
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ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนักพระองคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนก  
ปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปดบอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีป   
ในท่ีมืดดวยต้ังใจวาคนมีจักษุจักเห็นรูปได ดังนี้ พวกขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับ     
พระธรรมและพระภกิษุสงฆวา เปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ ขอทรงจําพวกขาพระองควา    
เปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัย เปนสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป ฉะนีแ้ล.        
                      จบ เวรัญชกสูตร ท่ี ๒      
                      ____________________________  
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                       ๓. มหาเวทัลลสูตร 
                   การสนทนาธรรมท่ีทําใหเกิดปติ 
         [๔๙๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวหิารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก        
เศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นเวลาเยน็ ทานพระมหาโกฏฐิกะออกจากท่ีหลีกเรนแลว       
จึงเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไดทักทายปราศรัยกับทานพระสารีบุตร คร้ันผานการทักทาย      
ปราศรัย พอใหระลึกถึงกันแลว จึงนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. 
                      เร่ืองปญญากับวิญญาณ      
         [๔๙๔] ทานพระมหาโกฏฐิกะครั้นนั่งเรียบรอยแลว จึงถามทานพระสารีบุตรวาดูกร 
ทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลมีปญญาทรามๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงไรหนอ จึง     
ตรัสวา บุคคลมีปญญาทราม?       
     ทานพระสารีบุตรตอบวา ทานผูมีอายุ บุคคลไมรูชัดๆ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค     
จึงตรัสวา เปนบุคคลมีปญญาทราม ไมรูชัดอะไร ไมรูชัดวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ   
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลไมรูชัดๆ เพราะฉะน้ัน จึงตรัสวา บุคคลมีปญญาทราม.       
     ทานพระมหาโกฏฐิกะ ยนิดี อนุโมทนาภาษิต ของทานพระสารีบุตรวา ถูกละ ทานผูมี        
อายุ ดังนีแ้ลว ไดถามปญหาตอไปวา ดกูรทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลมีปญญาๆ       
ดังนี้ ดวยเหตุเพียงไรหนอ จงึตรัสวาบุคคลมีปญญา?       
     สา. ดูกรทานผูมีอายุ บุคคลรูชัดๆ เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา เปนบุคคล  
มีปญญา รูชัดอะไร รูชัดวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เพราะ   
ฉะนั้น จึงตรัสวา บุคคลมีปญญา. 
     ก. ดูกรทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคตรัสวา วิญญาณๆ ดังน้ี ดวยเหตุเพียงไรหนอ       
จึงตรัสวา วิญญาณ?    
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     สา. ธรรมชาติท่ีรูแจงๆ เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาค จึงตรัสวาวิญญาณ รูแจงอะไร    
รูแจงวา นี้สุข นี้ทุกข นี้มิใชทุกข มิใชสุข ธรรมชาติยอมรูแจงๆ เพราะฉะน้ัน จึงตรัสวา   
วิญญาณ. 
     ก. ปญญาและวิญญาณ ธรรม ๒ ประการนี้ ปะปนกนั หรือแยกจากกนัทานผูมีอายุ      
อาจแยกออกแลว บัญญัติหนาท่ีอันตางกันไดหรือไม?       
     สา. ปญญาและวิญญาณ ธรรม ๒ ประการนี้ ปะปนกนั ไมแยกจากกัน ผมไมอาจแยก       
ออกแลว บัญญัติหนาท่ีอันตางกันได เพราะปญญารูชัดส่ิงใด วิญญาณก็รูแจงส่ิงนัน้ วิญญาณ       
รูแจงส่ิงใด ปญญาก็รูชัดส่ิงนั้น ฉะนัน้ ธรรม ๒ ประการนี้ จึงปะปนกัน ไมแยกจากกัน ผมไม       
อาจแยกออกแลว บัญญัติหนาท่ีอันตางกันได.      
     ก. ปญญาและวิญญาณ ธรรม ๒ ประการนี้ ปะปนกนั ไมแยกจากกัน แตมีกิจทีจ่ะพงึ   
ทําตางกันบางหรือไม?   
     สา. ปญญาและวิญญาณ ธรรม ๒ ประการนี้ ปะปนกนั ไมแยกจากกัน แตปญญาควร       
เจริญ วิญญาณควรกําหนดรู นี่เปนกจิท่ีจะพึงทําตางกันแหงธรรม ๒ ประการนี้.        
                   เร่ืองเวทนาสัญญาและวิญญาณ    
         [๔๙๕] ก. ดูกรทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคตรัสวา เวทนาๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพยีงไร     
หนอ จึงตรัสวา เวทนา?   
     สา. ดูกรทานผูมีอายุ ธรรมชาติท่ีรูๆ เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาคจงึตรัสวา เวทนา   
รูอะไร รูสุขบาง รูทุกขบาง รูส่ิงท่ีมิใชทุกขมิใชสุขบาง ธรรมชาติยอมรูๆ ฉะนั้น จึงตรัสวา     
เวทนา.  
     ก. ดูกรทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคตรัสวา สัญญาๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงไรหนอ        
จึงตรัสวา สัญญา?       
     สา. ธรรมชาติท่ีจําๆ ฉะนัน้ พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา สัญญา จําอะไร จําสีเขียว 
บาง จําสีเหลืองบาง จําสีแดงบาง จําสีขาวบาง ธรรมชาติยอมจําๆ ฉะนั้น จึงตรัสวา สัญญา     
     ก. เวทนา สัญญา และวญิญาณ ธรรม ๓ ประการนี้ ปะปนกนั หรือแยกจากกัน    
ทานผูมีอายุ อาจแยกออกแลว บัญญัติหนาท่ีอันตางกันไดหรือไม? 
     สา. เวทนา สัญญา และวญิญาณ ธรรม ๓ ประการน้ี ปะปนกนั ไมแยกจากกัน    
ผมไมอาจแยกออกแลว บัญญัติหนาท่ีอันตางกันได เพราะเวทนารูส่ิงใด สัญญาก็จําส่ิงนั้น     
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สัญญาจําส่ิงใด วิญญาณก็รูแจงส่ิงนั้น ฉะนั้น ธรรม ๓ ประการนี้ จึงปะปนกัน ไมแยกจากกัน   
ผมไมอาจแยกออกแลว บัญญัติหนาท่ีอันตางกันได. 
         [๔๙๖] ก. ดูกรทานผูมีอายุ พระโยคาวจรมีมโนวิญญาณ (จิตอันสัมปยุตดวยรูปาวจร        
ฌานท่ี ๔) อันสละแลว อันบริสุทธ์ิจากอินทรีย ๕ พึงรูส่ิงอะไร? 
     สา. ดูกรทานผูมีอายุ พระโยคาวจรมีมโนวิญญาณอันสละแลว อันบริสุทธ์ิจากอินทรีย ๕    
พึงรูอากาสานัญจายตนฌานวา อากาศหาท่ีสุดมิได พึงรูวญิญาณัญจายตนฌานวา วิญญาณหาท่ีสุด  
มิได พึงรูอากญิจัญญายตนฌานวา นอยหน่ึงมิไดมี.       
     เร่ืองประโยชนแหงปญญาและเหตุเกดิสัมมาทิฏฐิ       
     ก. พระโยคาวจรยอมรูธรรมอันตนพึงรูดวยอะไร?       
     สา. พระโยคาวจรยอมรูธรรมอันตนพึงรูดวยปญญาจกัษุ.        
     ก. ปญญา มีอะไรเปนประโยชน?       
     สา. ปญญา มีความรูยิ่งเปนประโยชน มีความกําหนดรูเปนประโยชน มีความละเปน        
ประโยชน.       
         [๔๙๗] ก. ดูกรทานผูมีอายุ ก็ปจจัยเพื่อความเกดิข้ึนแหงสัมมาทิฏฐิ มีเทาไร?       
     สา. ธรรม ๒ ประการ คือความไดสดบัแตบุคคลอ่ืน ๑ ความทําในใจโดยแยบคาย ๑       
เปนปจจยัเพ่ือความเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฏฐิ ธรรม ๒ ประการนี้แล เปนปจจัยเม่ือความเกิดข้ึนแหง    
สัมมาทิฏฐิ.     
     ก. สัมมาทิฏฐิ มีเจโตวิมุตเิปนผล และมีผลคือเจโตวิมุติเปนอานิสงสดวย มีปญญา      
วิมุติเปนผล และมีผลคือปญญาวิมุติเปนอานิสงสดวย อันองคธรรมเทาไรอนุเคราะหแลว?     
     สา. สัมมาทิฏฐิ มีเจโตวมุิติเปนผล และมีผลคือเจโตวิมุติเปนอานิสงสดวย มีปญญา     
วิมุติเปนผล และมีผลคือปญญาวิมุติเปนอานิสงสดวย อันองคธรรม ๕ ประการ อนุเคราะห      
แลว คือ สัมมาทิฏฐิ อันศีลอนุเคราะหแลว ๑ อันสุตะอนุเคราะหแลว ๑ อันสากัจฉาอนุเคราะห 
แลว ๑ อันสมถะอนุเคราะหแลว ๑ อันวิปสสนาอนุเคราะหแลว ๑ สัมมาทิฏฐิ มีเจโตวิมุติเปน  
ผล และมีผลคือเจโตวิมุติเปนอานิสงสดวย มีปญญาวิมุติเปนผล และมีผลคือปญญาวิมุติ       
เปนอานิสงสดวย อันองคธรรม ๕ ประการนี้แล อนุเคราะหแลว.     
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                เร่ืองภพและฌาน  
         [๔๙๘] ก. ดูกรทานผูมีอายุ ภพมีเทาไร?     
     สา. ภพมี ๓ คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ.      
     ก. ความเกดิในภพใหมในอนาคต มีไดอยางไร?   
     สา. ความยนิดียิ่งในอารมณนั้นๆ ของเหลาสัตวท่ีมีอวชิชาเปนเคร่ืองกีดกัน มีตัณหาเปน       
เคร่ืองประกอบไว ความเกิดในภพใหมในอนาคตมีไดอยางนี้.  
     ก. ความเกดิในภพใหมในอนาคต จะไมมีอยางไร? 
     สา. เพราะความส้ินแหงอวิชชา เพราะความเกิดข้ึนแหงอวิชชา และเพราะความดับแหง        
ตัณหา อยางนี้ ความเกิดในภพใหมในอนาคต จึงจะไมมี.      
         [๔๙๙] ก. ดูกรทานผูมีอายุ ปฐมฌาน เปนไฉน? 
     สา. ดูกรทานผูมีอายุ ภกิษใุนธรรมวินยันี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรม บรรลุ        
ปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกดิแตวเิวกอยู ฌานนี้พระผูมีพระภาคตรัสวา       
ปฐมฌาน. 
     ก. ปฐมฌาน มีองคเทาไร?    
     สา. ปฐมฌาน มีองค ๕ คือ วิตก ๑ วิจาร ๑ ปติ ๑ สุข ๑ เอกัคคตา ๑ ยอมเปนไปแก       
ภิกษุผูเขาปฐมฌานมีองค ๕ ปฐมฌานมีองค ๕ อยางนี้แล.   
     ก. ปฐมฌาน ละองคเทาไร ประกอบดวยองคเทาไร?       
     สา. ปฐมฌานละองค ๕ ประกอบดวยองค ๕ ภิกษใุนธรรมวินัยนีเ้ขาปฐมฌาน ละกาม    
ฉันทไดแลว ละพยาบาทไดแลว ละถีนมิทธะไดแลว ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ละวจิกิิจฉาได  
แลว มีวิตก ๑ วิจาร ๑ ปติ ๑ สุข ๑ เอกัคคตา ๑ เปนไปอยู ปฐมฌานละองค ๕ ประกอบดวย      
องค ๕ อยางนีแ้ล.      
                เร่ืองอินทรีย ๕        
         [๕๐๐] ก. ดูกรทานผูมีอายุ อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑     
ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ มีวิสัยตางกนั มีโคจรตางกัน ไมรับรูวิสัยอันเปนโคจร  
ของกันและกนั เม่ืออินทรีย ๕ ประการนี้ มีวิสัยตางกนั มีโคจรตางกัน ไมรับรูวิสัยอันเปน       
โคจรของกันและกัน จะมีอะไรเปนท่ีอาศัย และธรรมอะไรรับรูวิสัยอันเปนโคจรแหงอินทรีย     
เหลานั้น?   
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     สา. ดูกรทานผูมีอายุ อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑     
ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ มีวิสัยตางกนั มีโคจรตางกัน ไมรับรูวิสัยอันเปนโคจรของกนัและกัน   
เม่ืออินทรีย ๕ เหลานี้ มีวิสัยตางกัน มีโคจรตางกัน ไมรับรูวิสัยอันเปนโคจรของกันและกนั     
มีใจเปนท่ีอาศัย ใจยอมรับรูวสัิยอันเปนโคจรแหงอินทรียเหลานั้น.     
         [๕๐๑] ก. ดูกรทานผูมีอายุ อินทรีย ๕ ประการ คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑        
ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ อินทรีย ๕ นี้ อาศัยอะไรตั้งอยู?       
     สา. ดูกรทานผูมีอายุ อินทรีย ๕ ประการนี้นั้น คือจกัขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย    
๑ ชิวหนิทรีย ๑ กายนิทรีย ๑ อาศัยอายุ (ชีวติินทรีย) ตั้งอยู. 
     ก. อายุ อาศัยอะไรตั้งอยู? 
     สา. อายุ อาศัยไออุน (ไฟท่ีเกิดแตกรรม) ตั้งอยู.  
     ก. ไออุน อาศัยอะไรตั้งอยู?       
     สา. ไออุน อาศัยอายุตั้งอยู.      
     ก. ผมรูท่ัวถึงภาษิตของพระสารีบุตรผูมีอายุในบัดนี้เองอยางนี้วา อายุอาศัยไออุนต้ังอยู  
และวาไออุนอาศัยอายุตั้งอยู แตผมจะพึงเหน็ความแหงภาษิตนี้ไดอยางไร? 
     สา. ถาเชนนั้น ผมจักทําอุปมาแกคุณ เพราะวิญูชนบางพวกในโลกนี้ ยอมทราบความ 
แหงภาษิตไดแมดวยอุปมา เปรียบเหมือนประทีปน้ํามันกําลังติดไฟอยู แสงสวางอาศัยเปลว       
ปรากฎอยู เปลวก็อาศัยแสงสวางปรากฎอยูฉันใด อายุอาศัยไออุนต้ังอยู ไออุนก็อาศัยอายุตั้งอยู   
ฉันนั้นเหมือนกัน        
     ก. อายุสังขาร (อายุ ชีวิตนิทรีย) กับเวทนยีธรรม (เวทนา) เปนอันเสมอกัน หรือวา     
อายุสังขารกับเวทนียธรรมเปนคนละอยาง?   
     สา. อายุสังขารกับเวทนยีธรรม ไมใชอันเดียวกนั (ถา) อายุสังขารกบัเวทนยีธรรมเปน    
อันเดียวกนัแลว การออกจากสมาบัติของภิกษุผูเขาสัญญา เวทยิตนิโรธ ก็ไมพึงปรากฎ แตเพราะ 
อายุสังขารกับเวทนียธรรมเปนคนละอยาง ฉะนั้น การออกจากสมาบัติของภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิต  
นิโรธ จึงปรากฎอยู.     
         [๕๐๒] ก. ดูกรผูมีอาย ุในเม่ือธรรมเทาไรละกายนีไ้ป กายนี้ก็ถูกทอดท้ิงนอนนิง่       
เหมือนทอนไมท่ีปราศจากเจตนา?    



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 384 
     สา. ดูกรผูมีอายุ ในเม่ือธรรม ๓ ประการ คือ อายุ ไออุน และวิญญาณละกายน้ีไป 
กายนีก้็ถูกทอดทิ้ง นอนนิ่ง เหมือนทอนไมท่ีปราศจากเจตนา.        
     ก. สัตวผูตายทํากาละไป กับภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนโิรธ มีความแปลกกันอยางไร?       
     สา. สัตวผูตายทํากาละไป มีกายสังขาร วจีสังขาร และจิตสังขารดับระงับไป มีอายุ        
หมดส้ินไป มีไออุนสงบ มีอินทรียแตกทําลาย สวนภกิษผูุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ มีกายสังขาร   
วจีสังขาร และจิตสังขารดับ ระงับไป แตมีอายุยังไมหมดส้ิน มีไออุนยังไมสงบ มีอินทรีย   
ผองใส สัตวผูตายทํากาละไปกับภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ มีความแปลกกัน ฉะนี้.  
                      เร่ืองปจจัยเจโตวิมุติ    
         [๕๐๓] ก. ดูกรผูมีอาย ุปจจัยแหงสมาบัติท่ีเปนเจโตวิมุติ อันไมมีทุกขไมมีสุข    
มีเทาไร?       
     สา. ดูกรผูมีอายุ ปจจยัแหงสมาบัติท่ีเปนเจโตวิมุติอันไมมีทุกขไมมีสุขมี ๔ อยาง        
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน อันไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัส 
โทมนัสในกอนเสียได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ปจจยัแหงสมาบัติท่ีเปนเจโตวิมุติ     
อันไมมีทุกขไมมีสุข มี ๔ อยาง ดังน้ีแล.      
     ก. ปจจยัแหงสมาบัติท่ีเปนเจโตวิมุติอันไมมีนิมิต มีเทาไร?       
     สา. ปจจัยแหงสมาบัติท่ีเปนเจโตวิมุติอันไมมีนิมิต มี ๒ อยางคือ การไมมนสิการถึง 
นิมิตท้ังปวง ๑ การมนสิการถึงนิพพานธาตุอันไมมีนิมิต ๑ ปจจยัแหงสมาบัติท่ีเปนเจโตวิมุติอัน     
ไมมีนิมิต มี ๒ อยาง ดังน้ีแล. 
     ก. ปจจยัแหงความต้ังอยูของเจโตวิมุตอัินไมมีนิมิต มีเทาไร?      
     สา. ปจจัยแหงความต้ังอยูของเจโตวิมุตอัินไมมีนิมิต มี ๓ อยาง คือการมนสิการถึง   
นิมิตท้ังปวง ๑ การมนสิการถึงนิพพานธาตุอันไมมีนิมิต ๑ อภิสังขาร (ความกําหนดระยะกาล)      
ในเบ้ืองตน ๑ ปจจัยแหงความต้ังอยูของเจโตวิมุติอันไมมีนิมิต มี ๓ อยาง ดังน้ีแล.     
     ก. ปจจยัแหงความออกของเจโตวิมุติอันไมมีนิมิต มีเทาไร?   
     สา. ปจจัยแหงความออกของเจโตวิมุติอันไมมีนิมิต มี ๒ อยางคือการไมมนสิการถึงนิมิต 
ท้ังปวง ๑ การมนสิการถึงนิพพานธาตุอันไมมีนิมิต ๑ ปจจัยแหงความออกของเจโตวิมุติอันไมมี 
นิมิต มี ๒ อยาง ดังนี้แล.      
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         [๕๐๔] ก. ดูกรผูมีอาย ุเจโตวิมุติมีอารมณไมมีประมาณ เจโตวิมุติมีอารมณวาไมมี    
อะไรๆ เจโตวมุิติมีอารมณอันวาง เจโตวิมุติมีอารมณอันไมมีนิมิตธรรมเหลานี้ มีอรรถตางกัน       
และมีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกันตางกนัแตเพยีงพยัญชนะเทานัน้?      
     สา. ดูกรผูมีอายุ เจโตวิมุตมีิอารมณไมมีประมาณ เจโตวิมุติมีอารมณไมมีอะไรๆ       
เจโตวิมุติมีอารมณอันวาง เจโตวิมุติมีอารมณอันไมมีนิมิต ปริยายท่ีบงวาธรรมเหลานี้ มีอรรถ    
ตางกัน และมีพยัญชนะตางกันก็มี และปริยายท่ีบงวา ธรรมเหลานี้ มีอรรถอยางเดียวกัน     
ตางกันเพยีงพยัญชนะเทานัน้ก็มี.        
     ก็ปริยายท่ีบงวา ธรรมเหลานี้ มีอรรถตางกัน และมีพยัญชนะตางกนัเปนไฉน? ภกิษุ     
ในธรรมวินยันี้ มีจิตสหรคตดวยเมตตา แผไปสูทิศท่ี ๑ อยู แผไป สูทิศท่ี ๒ ก็อยางนั้น แผไป    
สูทิศท่ี ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศท่ี ๔ ก็อยางนั้น และมีจิตสหรคตดวยเมตตาอันกวางขวาง 
เปนสวนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกหมดทุกสวน เพื่อประโยชน     
แกสัตวท้ังปวง ในท่ีทุกสถานท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง อยูดังนี้ มีจิตสหรคตดวยกรุณา ...        
มีจิตสหรคตดวยมุทิตา ... มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา แผไปสูท่ีทิศท่ี ๑ อยู แผไปสูทิศท่ี ๒ ก็อยางนั้น    
แผไปสูทิศท่ี ๓ ก็อยางนัน้ แผไปสูทิศท่ี ๔ ก็อยางนั้น มีจิตสหรคตดวยอุเบกขาอันกวางขวาง     
เปนสวนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกหมดทุกสวน เพื่อประโยชน     
แกสัตวท้ังปวง ในท่ีทุกสถาน ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง อยูดังนี้ นี้พระผูมีพระภาค     
ตรัสวา เจโตวมุิติมีอารมณอันหาประมาณมิได.     
     เจโตวิมุติมีอารมณวาไมมีอะไรๆ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ลวงวิญญาณัญจายตน    
ฌาน โดยประการท้ังปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ดวยมนสิการวาไมมีอะไรๆ อยู ดังนี้        
นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา เจโตวิมุติมีอารมณวาไมมีอะไรๆ.       
     เจโตวิมุติมีอารมณอันวาง เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ไปสูปากด็ ีไปสูโคนไมกด็ี        
ไปสูเรือนวางก็ดี พิจารณาเห็นวา ส่ิงนีว้างจากตนบาง จากส่ิงท่ีเนื่องดวยตนเอง ดังนี ้นี้พระ  
ผูมีพระภาคตรสัวา เจโตวิมุตมีิอารมณอันวาง.   
     เจโตวิมุติมีอารมณอันไมมีนิมิต เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุเจโตสมาธิอัน     
ไมมีนิมิต เพราะไมมนสิการถึงนิมิตทั้งปวงอยู นี้พระผูมีพระภาคตรัสวาเจโตวิมุตติมีอารมณอันไมมี       
นิมิต.   
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     ดูกรผูมีอาย ุนี้แลปริยายท่ีบงวา ธรรมเหลานี้ มีอรรถตางกัน และมีพยัญชนะตางกนั. 
ก็ปริยายท่ีบงวา ธรรม ๔ อยางเหลานี้ มีอรรถอยางเดียวกนั ตางกันเพียงพยัญชนะเทานั้นเปน      
ไฉน? ราคะอันทําประมาณ โทสะอันทําประมาณ โมหะอันทําประมาณ ราคะเปนตนนั้น อันภิกษุ   
ผูขีณาสพละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลวทําไมใหมีท่ีตั้งดังวาตนตาลแลว ทําไมใหมีตอไปแลว     
มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา. เจโตวิมุติอันไมกําเริบ ทานกลาววา เลิศกวาเจโตวิมุติมี      
อารมณไมมีประมาณท้ังหมด เจโตวิมุติอันไมกําเริบนัน้แล วางจากราคะ วางจากโทสะ วางจาก   
โมหะ. ราคะอันเปนเคร่ืองกงัวล โทสะอันเปนเคร่ืองกังวล โมหะอันเปนเคร่ืองกังวล ราคะเปน  
ตนนั้น อันภิกษุผูขีณาสพละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังวาตนตาลแลว        
ทําไมใหมีตอไปแลว มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา. เจโตวิมุติอันไมกําเริบ ทานกลาววา       
เลิศกวาเจโตวมุิติอันมีอารมณวาไมมีอะไรๆ ท้ังหมด. เจโตวิมุติอันไมกาํเริบนั้นแล วางจากราคะ    
วางจากโทสะ วางจากโมหะ. ราคะอันทํานมิิต โทสะอันทํานิมิต โมหะอันทํานิมิต ราคะเปนตน       
นั้น อันภิกษุผูขีณาสพละเสียแลว มีรากอันตัดขาดแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดงัวาตนตาลแลว ทําไม     
ใหมีตอไปแลว มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา. เจโตวิมุติอันไมกาํเริบ ทานกลาววา    
เลิศกวาเจโตวมุิติมีอารมณอันไมมีนิมิต เจโตวิมุติอันไมกําเริบนั้นแลวางจากราคะ วางจากโทสะ     
วางจากโมหะ.    
     ดูกรผูมีอาย ุนี้แลปริยายท่ีบงวา ธรรมเหลานี้ มีอรรถอยางเดยีวกัน ตางกันแตเพียง        
พยัญชนะเทานั้น.        
     ทานพระสารีบุตรไดกลาวแกปญหานีแ้ลว ทานพระมหาโกฏฐิกะช่ืนชมยินดีภาษติของทาน    
พระสารีบุตร ฉะนี้แล.    
                    จบ มหาเวทัลลสูตร ท่ี ๓      
                ______________________   
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                       ๔. จูฬเวทัลลสูตร 
                   การสนทนาธรรมท่ีทําใหเกิดปติ 
         [๕๐๕] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวหิารเวฬวุัน อันเปนสถานท่ีใหเหยื่อแกกระแต       
เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น วิสาขอุบาสกเขาไปหาธรรมทินนาภกิษณุีถึงท่ีอยู อภวิาทแลว    
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.     
                เร่ืองสักกายทิฏฐิ       
         [๕๐๖] วสิาขอุบาสกคร้ันนั่งแลว ไดถามธรรมทินนาภิกษณุวีา ขาแตพระแมเจา พระ     
ผูมีพระภาคตรสัวา สักกายะ สักกายะ ดังนี้ ธรรมอะไรท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายะ?    
     ธรรมทินนาภิกษณุีตอบวา ดูกรวิสาขะผูมีอายุ อุปาทานขันธ ๕ คือรูปูปาทานขันธ ๑      
เวทนูปาทานขันธ ๑ สัญูปาทานขันธ ๑ สังขารูปาทานขันธ ๑ วิญญาณปูาทานขันธ ๑ อุปาทาน     
ขันธ ๕ นี้แล พระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายะ.    
     วิสาขอุบาสก ช่ืนชม อนโุมทนา ภาษิตของธรรมทินนาภิกษุณวีา ถูกละพระแมเจา ดังนี้     
แลว ไดถามปญหาตอไปวา ขาแตพระแมเจา พระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายสมุทัย สักกาย    
สมุทัย ดังนี้ ธรรมอะไรท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวาสักกายสมุทัย?    
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ตัณหาอันทําใหเกดิในภพใหม สหรคตดวยความกําหนัดยนิดี  
เพลิดเพลินยิ่งในอารมณนัน้ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตณัหานีแ้ล พระผูมีพระ      
ภาคตรัสวา สักกายสมุทัย.       
     วิ. ขาแตพระแมเจา พระผูมีพระภาคตรสัวา สักกายนโิรธ สักกายนิโรธดังนี้ ธรรมอะไร  
ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายนิโรธ?   
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ความดับดวยความคลายกําหนดัไมมีเหลือ ความสละ ความสละ 
คืน ความปลอย ความไมพัวพัน ดวยตัณหานั้น นีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายนิโรธ.      
     วิ. ขาแตพระแมเจา พระผูมีพระภาคตรสัวา สักกายนโิรธคามินีปฏิปทา สักกายนิ       
โรธคามินีปฏิปทา ดังน้ี ธรรมอะไรท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา สักกายนโิรธคามินีปฏิปทา?   



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 388 
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ อริยะมรรคมีองค ๘ คือ ปญญาอันเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑       
วาจาชอบ ๑ ทําการงานชอบ ๑ เล้ียงชีวิตชอบ ๑ ความเพยีรชอบ ๑ ความระลึกชอบ ๑ ความ     
ตั้งจิตไวชอบ ๑ นี้แล พระผูมีพระภาคตรสัวา สักกายนโิรธคามินีปฏิปทา.    
     วิ. ขาแตพระแมเจา อุปาทานกับอุปาทานขันธท้ัง ๕ เปนอันเดยีวกนั หรืออุปาทาน      
เปนอยางอ่ืนจากอุปาทานขันธท้ัง ๕?     
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ อุปาทานกับอุปาทานขันธท้ัง ๕ หาใชอันเดยีวกันไม    
อุปาทานเปนอยางอ่ืนจากอุปาทานขันธท้ัง ๕ ก็หาใชไม ความกําหนัดพอใจในอุปาทานขันธท้ัง ๕ 
เปนอุปาทาน ในอุปาทานขันธท้ัง ๕ นั้น.  
         [๕๐๗] วิ. ขาแตพระแมเจา ก็สักกายทิฏฐิมีไดอยางไร?      
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดบัในโลกนี้ ไมไดเหน็พระอรยิะไมฉลาด       
ในธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไมไดเหน็สัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรม   
ของสัปบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัปบุรุษ ยอมตามเหน็รูป โดยความเปนตนบาง ตามเห็น 
ตนวามีรูปบาง ตามเห็นรูปในตนบาง ตามเห็นตนในรูปบาง ยอมตามเห็นเวทนา ... ยอมตามเห็น   
สัญญา ... ยอมตามเห็นสังขารท้ังหลาย ... ยอมตามเห็นวญิญาณ โดยความเปนตนบาง ตามเห็น     
ตนวามีวิญญาณบาง ตามเหน็วิญญาณในตนบาง ตามเหน็ตนในวิญญาณบาง อยางนีแ้ล        
สักกายทิฏฐิจึงมีได.    
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็อยางไรสักกายทิฏฐิจึงจะไมมีฯ       
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ อริยสาวกผูไดสดบัแลวในธรรมวินัยนี้ ไดเห็นพระอริยะ        
ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ฝกดีแลวในธรรมของพระอริยะ ไดเหน็สัปบุรุษ ฉลาดในธรรม     
ของสัปบุรุษ ฝกดีแลวในธรรมของสัปบุรุษ ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนบาง ไมตามเห็น   
ตนวามีรูปบาง ไมตามเห็นรูปในตนบาง ไมตามเห็นตนในรูปบาง ยอมไมตามเห็นเวทนา ...      
ยอมไมตามเหน็สัญญา ... ยอมไมตามเห็นสังขารท้ังหลาย ... ยอมไมตามเห็นวิญญาณ โดยความ   
เปนตนบาง ไมตามเห็นตนวามีวิญญาณบาง ไมตามเห็นวญิญาณในตนบาง ไมตามเหน็ตนใน  
วิญญาณบาง อยางนี้แล สักกายทิฏฐิจึงจะไมมี.    
                    เร่ืองมรรค ๘ กับขันธ ๓     
         [๕๐๘] วิ. ขาแตพระแมเจา ก็อริยมรรคมีองค ๘ ไฉน?  
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     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ อริยมรรคมีองค ๘ นี้ คือ ปญญาอันเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑    
วาจาชอบ ๑ ทําการงานชอบ ๑ เล้ียงชีวิตชอบ ๑ ความเพยีรชอบ ๑ ความระลึกชอบ ๑  
ความต้ังจิตไวชอบ ๑.    
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็อริยมรรคมีองค ๘ เปนสังขตะหรือเปนอสังขตะ? 
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ อริยมรรคมีองค ๘ เปนสังขตะ.        
     วิ. ขาแตพระแมเจา ขันธ ๓ (กองศีล กองสมาธิ กองปญญา) พระผูมีพระภาค     
ทรงสงเคราะหดวยอริยมรรคมีองค ๘ หรือวาอริยมีองค ๘ พระผูมีพระภาคทรงสงเคราะหดวย     
ขันธ ๓.        
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ขันธ ๓ พระผูมีพระภาคไมทรงสงเคราะหดวยอริยมรรคมีองค ๘   
สวนอริยมรรคมีองค ๘ พระผูมีพระภาคทรงสงเคราะหดวยขันธ ๓ คือ วาจาชอบ ๑ ทําการงาน       
ชอบ ๑ เล้ียงชีวิตชอบ ๑ ทรงสงเคราะหดวยศีลขันธ ความเพียรชอบ ๑ ความระลึกชอบ ๑   
ความต้ังจิตไวชอบ ๑ ทรงสงเคราะหดวยสมาธิขันธ ปญญาอันเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑  
ทรงสงเคราะหดวยปญญาขันธ.     
                      เร่ืองสมาธิและสังขาร      
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็ธรรมอยางไร เปนสมาธิ ธรรมเหลาใด เปนนิมิตของสมาธิ 
ธรรมเหลาใด เปนเคร่ืองอุดหนุนสมาธิ การทําใหสมาธิเจริญ เปนอยางไร?     
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ความท่ีจิตมีอารมณเปนอยางเดยีว เปนสมาธิ สติปฏฐาน ๔      
เปนนิมิตของสมาธิ สัมมัปปธาน ๔ เปนเคร่ืองอุดหนุนสมาธิความเสพคุน ความเจริญ ความ        
ทําใหมากซ่ึงธรรมเหลานั้นแหละ เปนการทําใหสมาธิเจริญ.   
         [๕๐๙] ว.ิ ขาแตพระแมเจา ก็สังขาร มีเทาไร?      
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ สังขารเหลานี้ มี ๓ ประการคือ กายสังขาร วจสัีงขาร   
จิตตสังขาร.     
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็กายสังขาร เปนอยางไร วจีสังขารเปนอยางไร จิตตสังขารเปน   
อยางไร?        
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ลมหายใจออกและลมหายใจเขา เปนกายสังขาร วิตกและวจิาร 
เปนวจีสังขาร สัญญาและเวทนา เปนจิตตสังขาร.      
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     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็เหตุไร ลมหายใจออกและลมหายใจเขา จึงเปนกายสังขาร    
วิตกและวจิาร จึงเปนวจีสังขาร สัญญาและเวทนา จึงเปนจิตตสังขาร?  
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ลมหายใจออกและลมหายใจเขาเหลานี้ เปนธรรมมีในกาย    
เนื่องดวยกาย ฉะนั้น ลมหายใจออกและลมหายใจเขา จึงเปนกายสังขาร บุคคลยอมตรึก    
ยอมตรองกอนแลว จึงเปลงวาจา ฉะนั้น วติกและวิจาร จงึเปนวจีสังขาร สัญญาและเวทนา        
เปนธรรมมีในจิต เนื่องดวยจติ ฉะนั้นสัญญาและเวทนา จงึเปนจิตตสังขาร.    
                     เร่ืองสัญญาเวทยิตนิโรธ     
         [๕๑๐] ว.ิ ขาแตพระแมเจา ก็การเขาสัญญาเวทยิตนโิรธ เปนอยางไร?  
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ภกิษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ มิไดมีความคิดอยางนีว้า เราจัก       
เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ วาเรากําลังเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู วาเราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธแลว 
ก็แตความคิดอันนําเขาไปเพือ่ความเปนอยางนั้น อันทานใหเกดิแลวตั้งแตแรก.     
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็เม่ือภิกษเุขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ธรรม คือ กายสังขาร วจี       
สังขาร จิตตสังขาร อยางไหน ยอมดับไปกอน?       
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ เม่ือภิกษเุขาสัญญาเวทยิตนิโรธ วจีสังขารดับกอน ตอจากนัน้  
กายสังขารก็ดบั จิตตสังขารดับทีหลัง.     
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็การออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เปนอยางไร?       
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ภกิษุผูออกจากสัญญาเวทยิตนโิรธสมาบัติ มิไดมีความคิดอยาง  
นี้วา เราจักออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ วาเรากําลังออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติวาเรา      
ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแลว กแ็ตความคิดอันนําเขาไปเพือ่ความเปนอยางนั้น อัน     
ทานใหเกิดแลวแตแรก.  
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็เม่ือภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ธรรมคือกายสัง      
ขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร อยางไหน เกดิข้ึนกอน.        
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ เม่ือภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ จิตตสังขารเกิด      
ข้ึนกอน ตอจากนั้นกายสังขารก็เกิดข้ึน วจสัีงขารเกิดขึ้นทีหลัง. 
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็ผัสสะเทาไร ยอมถูกตองภิกษุผูออกแลวจากสัญญาเวทยิตนโิรธสมาบัติ?    
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     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ผัสสะ ๓ ประการ คือ ผัสสะช่ือสุญญตะ (รูสึกวาวาง)  
ผัสสะช่ืออนิมิตตะ (รูสึกวาไมมีนิมิต) และผัสสะช่ืออัปปณิหิตะ (รูสึกวาไมมีท่ีตั้ง) ยอม     
ถูกตองภิกษุผูออกแลวจากสัญญาเวทยิตนโิรธสมาบัต.ิ       
     วิ. ขาแตพระแมเจา กภ็ิกษผูุออกแลวจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ. มีจิตนอมไปใน    
ธรรมอะไร โอนไปในธรรมอะไร เอนไปในธรรมอะไร?       
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ภกิษุผูออกแลวจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบัติ มีจิตนอมไปใน     
วิเวก โอนไปในวิเวก เอนไปในวเิวก.        
                 เร่ืองเวทนา    
         [๕๑๑] ว.ิ ขาแตพระแมเจา เวทนามีเทาไร?  
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ เวทนานี้มี ๓ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑      
อทุกขมสุขเวทนา ๑.       
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็สุขเวทนาเปนอยางไร ทุกขเวทนาเปนอยางไร อทุกขมสุขเวทนา     
เปนอยางไร?    
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ความเสวยอารมณท่ีเปนสุขสําราญ อันเปนไปทางกาย หรือ  
เปนไปทางจิต นี่เปนสุขเวทนา ความเสวยอารมณท่ีเปนทุกขไมสําราญ อันเปนไปทางกาย 
หรือเปนไปทางจิต นี่เปนทุกขเวทนา ความเสวยอารมณท่ีมิใชความสําราญ และมิใชความไม       
สําราญ (เปนสวนกลางมิใชสุขมิใชทุกข) อันเปนไปทางกาย หรือเปนไปทางจิต นี่เปน 
อทุกขมสุขเวทนา. 
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็สุขเวทนา เปนสุขเพราะอะไร เปนทุกขเพราะอะไร?       
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ สุขเวทนา เปนสุขเพราะตั้งอยู เปนทุกขเพราะแปรไป   
ทุกขเวทนา เปนทุกขเพราะตัง้อยู เปนสุขเพราะแปรไป อทุกขมสุขเวทนา เปนสุขเพราะรูชอบ    
เปนทุกขเพราะรูผิด.   
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็อนุสัยอะไร ตามนอนอยูในสุขเวทนา อนุสัยอะไร ตามนอน   
อยูในทุกขเวทนา อนุสัยอะไร ตามนอนอยูในอทุกขมสุขเวทนา?   
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     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ราคานุสัย ตามนอนอยูในสุขเวทนา ปฏิฆานุสัย ตามนอน    
อยูในทุกขเวทนา อวิชชานุสัยตามนอนอยูในอทุกขมสุขเวทนา.  
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็ราคานุสัยตามนอนอยูในสุขเวทนาท้ังหมด ปฏิฆานุสัยตามนอน       
อยูในทุกขเวทนาทั้งหมด อวชิชานุสัยตามนอนอยูในอทกุขมสุขเวทนาท้ังหมด หรือหนอแล?  
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ราคานุสัย ตามนอนอยูในสุขเวทนาท้ังหมด หามิได       
ปฏิฆานุสัย ตามนอนอยูในทุกขเวทนาท้ังหมด หามิได อวชิชานุสัย ตามนอนอยูใน        
อทุกขมสุขเวทนาท้ังหมด หามิได.  
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็ธรรมอะไรจะพึงละไดในสุขเวทนา ธรรมอะไร จะพึงละไดใน  
ทุกขเวทนา ธรรมอะไรจะพงึละไดในอทุกขมสุขเวทนา?   
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ราคานุสัยจะพึงละไดในสุขเวทนา ปฏิฆานุสัย จะพึงละไดใน       
ทุกขเวทนา อวิชชานุสัยจะพึงละไดในอทุกขมสุขเวทนา.        
     วิ. ขาแตพระแมเจา ก็ราคานุสัยจะพึงละเสียไดในสุขเวทนาท้ังหมด ปฏิฆานุสัยจะพึง    
ละเสียไดในทุกขเวทนาท้ังหมด อวิชชานุสัยจะพึงละเสียไดในอทกุขมสุขเวทนาท้ังหมด หรือ       
หนอแล?  
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ราคานุสัยจะพึงละเสียไดในสุขเวทนาท้ังหมด หามิได    
ปฏิฆานุสัยจะพึงละเสียไดในทุกขเวทนาทั้งหมด หามิได อวิชชานุสัยจะพึงละเสียไดในอทุกขม   
สุขเวทนาท้ังหมด หามิได ดกูรวิสาขะผูมีอายุ ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม  
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ยอม 
ละราคาดวยปฐมฌานนั้น ราคานุสัย มิไดตามนอนอยูในปฐมฌานนั้น อนึ่ง ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นอยูวา เม่ือไร เราจะไดบรรลุอายตนะท่ีพระอริยะท้ังหลายบรรลุแลวอยู     
ในบัดนี้ ดังนี้ เม่ือภิกษนุั้นเขาไปต้ังความปรารถนาในวิโมกขท้ังหลายอันเปนอนุตตรธรรมอยางนี้   
โทมนัสยอมเกดิข้ึน เพราะความปรารถนาเปนปจจยั ทานละปฏิฆะไดดวยความโทมนสันั้น  
ปฏิฆานุสัยมิไดตามนอนอยูในความโทมนัสน้ัน อนึ่ง ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน    
อันไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนสั โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปน      
เหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ยอมละอวิชชาไดดวยจตุตถฌานน้ัน อวิชชานุสัยมิไดตามนอนอยูในจตุต        
ฌานนั้น.     
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         [๕๑๒] วิ. ขาแตพระแมเจา ก็อะไรเปนสวนเปรียบแหงสุขเวทนา?       
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ราคะเปนสวนเปรียบแหงสุขเวทนา.     
     วิ. อะไรเปนสวนเปรียบแหงทุกขเวทนา?       
     ธ. ปฏิฆะเปนสวนแหงเปรียบแหงทุกขเวทนา.   
     วิ. อะไรเปนสวนเปรียบแหงอทุกขมสุขเวทนา?  
     ธ. อวิชชาเปนสวนเปรียบแหงอทุกขมสุขเวทนา. 
     วิ. อะไรเปนสวนเปรียบแหงอวิชชา?  
     ธ. วิชชาเปนสวนเปรียบแหงอวิชชา.  
     วิ. อะไรเปนสวนเปรียบแหงวิชชา?   
     ธ. วิมุติเปนสวนเปรียบแหงวิชชา.  
     วิ. อะไรเปนสวนเปรียบแหงวิมุต?ิ  
     ธ. นิพพานเปนสวนเปรียบแหงวิมุต?ิ 
     วิ. อะไรเปนสวนเปรียบแหงนพิพาน?  
     ธ. ดูกรวิสาขะผูมีอายุ ทานลวงเลยปญหาเสียแลว ไมอาจถือเอาสวนสุดแหงปญหา       
ได ดูกรวิสาขะผูมีอายุ เพราะพรหมจรรยหยั่งลงในพระนิพพาน มีพระนิพพานเปนท่ีถึงใน        
เบ้ืองหนา มีพระนิพพานเปนท่ีสุด ถาทานจํานงอยู ก็พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ทูลถามเนื้อ      
ความนี้เถิด พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกทานอยางใด ทานพึงจําทรงพระพยากรณนั้นไว        
อยางนั้นเถิด.  
                วิสาขอุบาสกสรรเสริญธรรมทินนาภิกษุณี     
         [๕๑๓] ลําดับนั้น วิสาขอุบาสก ช่ืนชม อนุโมทนา ภาษิตของธรรมทินนาภกิษณุี       
แลว ลุกจากอาสนะ อภวิาทธรรมทินนาภิกษุณี ทําประทักษิณแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค        
ถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบ       
ทูลเร่ืองท่ีตนสนทนาธรรมกถากับธรรมทินนาภกิษณุีใหทรงทราบทุกประการ.       
     เม่ือวิสาขาอุบาสกกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา ดูกรวิสาขะ ธรรม     
ทินนาภกิษณุีเปนบัณฑิต มีปญญามาก แมหาก ทานพึงสอบถามเน้ือความนั้นกะเรา แมเราก็พึง     
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พยากรณเนื้อความน้ัน เหมือนที่ธรรมทินนาภิกษณุี พยากรณแลว เนื้อความแหงพยากรณนั้น     
เปนดังนัน้นั่นแล ทานพึงจําทรงไวอยางนัน้เถิด. 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพจนนี้แลว วิสาขอุบาสก ช่ืนชม ยนิดี พระภาษิตของ   
พระผูมีพระภาคแลว ฉะนัน้แล.    
                     จบ จูฬเวทัทลสูตร ท่ี ๔     
                     _____________________________   
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                    ๕. จูฬาธรรมสมาทานสูตร       
                     วาดวยธรรมสมาทาน ๔        
         [๕๑๔] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีวิหารเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิกเศรษฐี     
เขตพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนัน้ พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย.  
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว.      
         [๕๑๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้า ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมสมาทานนี้มี ๔ อยาง     
๔ อยางเปนไฉน ธรรมสมาทานท่ีมีสุขในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไปก็มี ธรรมสมาทาน     
ท่ีมีทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไปก็มี ธรรมสมาทานท่ีมีสุขในปจจุบัน และมีสุข 
เปนวิบากตอไปก็มี.     
         [๕๑๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมสมาทานท่ีมีสุขในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป   
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึง่ มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา โทษใน 
กามทั้งหลายมิไดมี สมณพราหมณพวกนั้น ยอมถึงความเปนผูดื่มในกามท้ังหลาย. ยอมบําเรอ     
กับพวกนางปริพาชิกาท่ีเกลามวยผมและกลาวอยางนีว้า ไฉนทานพระสมณพราหมณพวกนัน้  
เห็นภัยในอนาคตในกามท้ังหลาย จึงกลาวการละกามท้ังหลาย บัญญัติความกําหนดรูกามทั้งหลาย     
(อันท่ีจริง) การสัมผัสท่ีแขนมีขนออนนุมแหงนางปริพาชกิานี้ นําใหเกิดสุข ดังนี้แลว ก็ถึง       
ความเปนผูดื่มในกามทั้งหลาย. สมณพราหมณเหลานัน้ คร้ันถึงความเปนผูดื่มในกามท้ังหลายวา       
แลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. เสวยทุกขเวทนา       
หยาบ เผ็ดรอน ในท่ีท่ีตนเกิดนั้น และกลาวอยางนีว้า ทานสมณพราหมณพวกนัน้ เหน็ภัย      
ในอนาคตในกามท้ังหลายน่ีแหละ จงึกลาวการละกามทัง้หลาย บัญญัติความกําหนดรูกามทั้งหลาย     
พวกเรานี้ ยอมเสวยทุกขเวทนาหยาบ เผ็ดรอน เพราะกามเปนปจจยั. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบ  
เหมือนลูกสุกแหงเครือถามาลุวา (ยานซายหรือยางซาย) พึงแตกในเดอืนทายฤดูรอน. พืชแหง  
เครือเถามาลุวานั้น ตกลงท่ีโคนตนสาละตนใดตนหนึ่ง เทวดาผูสิงอยูท่ีตนสาละน้ัน กลัวหวาดเสียว   
ถึงความสะดุง. พวกอาราม วนเทวดา รุกขเทวดา และพวกเทวดา ท่ีสิงอยูท่ีตนไมอันเปนปาหญา 
และตนไมเปนเจาไพร ผูเปนมิตรสหาย ญาติสาโลหิต แหงเทวดาท่ีสิงอยูท่ีตนสาละน้ันตางก็พา     
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กันมาปลอบอยางนีว้า ทานผูเจริญอยากลัวเลย ทานผูเจริญอยากลัวเลย พืชแหงเครือเถามาลุวา      
นั้น บางทีนกยงูพึงกลืนกินเสีย เนื้อพึงเค้ียวกินเสีย ไฟปาพึงไหมเสีย พวกทํางานในปาพึง   
ถอนเสีย ปลวกพึงกัดเสีย หรือไมเปนพืชตอไป. แตพืชแหงเครือเถามาลุวานั้น นกยงูก็ไม     
กลืนกิน เนื้อกไ็มเค้ียวกิน ไฟปาก็ไมไหม พวกทําการงานในปาก็ไมถอน ปลวกไมกดั ยังคง    
เปนพืชตอไป. ถูกเมฆฝนตกรดเขาแลวก็งอกข้ึนโดยดี.เปนเครือเถามาลุวาเล็ก ออน มียานหอยยอย     
เขาไปอาศัยตนสาละน้ัน. เทวดาท่ีสิงอยูท่ีตนสาละน้ันจึงกลาววา ไฉนพวกทาน อารามเทวดา  
วนเทวดา รุกขเทวดา และเทวดาท่ีสิงอยูท่ีตนไมอันเปนปาหญาและตนไมเปนเจาไพร ผูเปน 
มิตรสหาย ญาติสาโลหิต จึงเห็นภยัในอนาคตในเพราะพืชแหงเครือเถามาลุวา พากันมาปลอบ  
อยางนี้วา ทานผูเจริญอยากลัวเลย ทานผูเจริญอยากลัวเลย พืชแหงเครือเถามาลุวานั้น บางที     
นกยูงพึงกลืนกินเสีย เนื้อพึงเค้ียวกินเสีย ไฟปาพึงไหมเสีย พวกทําการงานในปาพึงถอนเสีย   
ปลวกพึงกดัเสีย หรือไมเปนพืชตอไป เครือเถามาลุวานี้ เล็กออน มียานหอมยอยอยู มีสัมผัส       
นําความสุขมาให. เครือเถามาลุมานั้นเขาพนัตนสาละน้ัน. คร้ันเขาพันแลว ทําใหเปนดังรมอยู      
ขางบน ใหแตกเถาอยูขางลาง ทําลายลําตนใหญๆ ของตนสาละน้ันเสีย. เทวดาท่ีสิงอยูท่ีตน  
สาละนั้นก็กลาวอยางนีว้า พวกทานอารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา และพวกเทวดาท่ีสิงอยู    
ท่ีตนไมอันเปนปาหญาและตนไมเปนเจาไพร เปนผูมิตรสหาย ญาติสาโลหิต เห็นภยัในอนาคต  
ในเพราะพืชแหงเครือเถามาลุวานี้ จึงพากนัมาปลอบอยางนี้วา ทานผูเจริญอยากลัวเลย ทานผู       
เจริญอยากลัวเลย พืชแหงเครือเถามาลุวานั้น บางทีนกยูงพึงกลืนกินเสีย เนื้อพึงเค้ียวกนิเสีย       
ไฟปาพึงไหมเสีย พวกทําการงานในปาพึงถอนเสีย ปลวกพึงกัดเสีย หรือไมเปนพืชตอไป  
เรานั้นเสวยทุกขเวทนาหยาบ เผ็ดรอน เพราะพืชแหงเครือเถามาลุมาวาเปนเหตุฉันใด. ดูกรภิกษุ  
ท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนีว้า โทษในกามท้ังหลายมิไดมี   
จึงถึงความเปนผูดื่มในกามท้ังหลาย บําเรอกับพวกนางปริพาชิกาท่ีเกลามวยผม. และกลาวอยางนี้       
วา ไฉนทานสมณเหลานัน้ จงึเห็นภัยในอนาคตในกามท้ังหลาย กลาวการละกามท้ังหลาย บัญญัติ    
ความกําหนดรูในกามทั้งหลายวา อันท่ีจริงการสัมผัสท่ีแขนมีขนออนนุมแหงนางปริพาชิกานี้   
นําใหเกิดสุข จึงถึงความเปนผูดื่มในการกามท้ังหลาย. คร้ันถึงความเปนผูดื่มในกามท้ังหลายแลว    
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ก็เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. ยอมเสวยทุกขเวทนา  
หยาบ เผ็ดรอน ในท่ีท่ีตนเกิดนั้น และกลาวในท่ีนั้นอยางนี้วา ทานสมณพราหมณเหลานั้น   
เห็นภัยในอนาคตในกามท้ังหลายนี้ จึงกลาวการละกามท้ังหลาย บัญญัติความกําหนดรูกาม   
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ท้ังหลายวา พวกเรานี้ ยอมเสวยทุกขเวทนาหยาบ เผ็ดรอน เพราะกามเปนปจจยั ก็ฉันนั้น       
เหมือนกนัดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมสมาทานนี้ เรากลาววา มีสุขในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบาก        
ตอไป.  
         [๕๑๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมสมาทานท่ีมีทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบาก       
ตอไป เปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปริพาชกบางคนในโลกน้ี เปนผูเปลือยกาย ปลอยมารยาท      
ดีเสีย [ยืนถายอุจาระ ปสสาวะ แลวกก็ิน] เช็ดอุจจาระท่ีถายดวยมือ ไมรับภิกษาตามท่ีเขา        
เชิญใหรับ ไมหยุดตามท่ีเขาเชิญใหหยุดไมยินดภีิกษาท่ีเขานํามาให ไมยนิดีภกิษาท่ีเขาเจาะจงให  
ไมยินดกีารนมินต ไมรับภกิษาท่ีเขาใหแตปากหมอ ไมรับภิกษาท่ีเขาใหแตปากกระเชา ไมรับ       
ภิกษาในท่ีมีธรณี มีสาก หรือมีทอนไมค่ันในระหวาง ไมรับภิกษาของคน ๒ คนท่ีกําลังกินอยู  
ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ของหญิงท่ีกาํลังใหลูกดื่มนม ของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภกิษา       
ท่ีเขานัดกนัทํา ในท่ีท่ีเขาเล้ียงสุนัข ไมรับภกิษาในท่ีมีหมูแมลงวันตอม ไมรับปลา ไมรับเนื้อ    
ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดืม่น้ําหมักดองรับภิกษาท่ีเรือนแหงเดียว เฉพาะคําเดยีวบาง รับท่ี     
เรือนสองหลัง เฉพาะสองคําบาง ฯลฯ รับท่ีเรือนเจ็ดหลัง เฉพาะเจ็ดคําบาง ใหอัตภาพเปนไป     
ดวยภิกษาอยางเดียวบาง สองอยางบาง ฯลฯ เจ็ดอยางบาง กลืนอาหารท่ีเก็บคางไววนัหนึ่งบาง      
สองวันบาง ฯลฯ เจ็ดวันบาง เปนผูหม่ันประกอบเนืองๆ ในการกินภัตท่ีเวียนมาตลอดกึ่งเดือน  
แมเชนนี้ ดวยประการฉะน้ีอยู ปริพาชกนัน้ กินผักดองกินขาวฟาง กนิลูกเดือยกินกากขาว   
กินสาหราย กนิรํา กินขาวตัง กินขาวไหม กินหญา กนิโคมัย กินเหงาไมและผลไมในปา       
กินผลไมท่ีหลนเอง เล้ียงอัตภาพปริพาชกนั้น ครองผาปอ ครองผาท่ีมีวัตถุปนกัน ครองผาผี   
ครองผาท่ีเขา ท้ิงครองผาเปลือกไม ครองหนังเสือ ครองหนังเสือท่ีมีเล็บ ครองผาคากรอง ครอง       
แผนผาท่ีครองดวยเปลือกไม ครองผากัมพลที่ทําดวยผมมนุษย ครองผาท่ีกรองดวยขนปกนกเคา        
เปนผูถอนผมและหนวด หม่ันประกอบเนืองๆ ในการถอนผมและหนวด ยืนในท่ีสูง หาม        
อาสนะเปนผูเดินกระโหยง ประกอบความเพียรในการกระโหยง นอนบนขวาก นอนบนหนาม       
หม่ันประกอบในการลงน้ําวนัละ ๓ คร้ังตามประกอบความหม่ันอันทํารางกาย ใหลําบากเดือดรอน      
หลายอยาง เหน็ปานนี้เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมสมาทานน้ี เรากลาววา มีทุกขในปจจุบันและมทุีกขเปนวิบากตอไป.  
         [๕๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมสมาทานท่ีมีทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป    
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีราคะกลาโดยปรกติ ยอมเสวย       
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ทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะเนืองๆ เปนผูมีโทสะกลาโดยปรกติ ยอมเสวยทุกขโทมนสัอันเกิด     
แตโทสะเนืองๆ เปนผูมีโมหะกลาโดยปรกติ ยอมเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโมหะเนืองๆ  
บุคคลนั้นถูกทุกขบาง โทมนัสบาง ถูกตองแลว เปนผูมีหนานองดวยน้ําตา รองไหอยู แต  
ประพฤติพรหมจรรยบริบูรณบริสุทธ์ิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลก    
สวรรค ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมสมาทานนี้ เรากลาววา มีทุกขในปจจบัุนแตมีสุขเปนวิบาก   
ตอไป.  
         [๕๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมสมาทานท่ีมีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป      
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีราคะกลาโดยปรกติ ยอมไม      
เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะเนืองๆ เปนผูไมมีโทสะกลาโดยปรกติ ยอมไมเสวยทุกขโทมนัส   
อันเกิดแตโทสะเนืองๆ เปนผูไมมีโมหะกลาโดยปรกติ ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแต       
โมหะเนืองๆ บุคคลนั้นสงัดจากกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจารมีปติและสุขอันเกิด       
แตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต ณ ภายในเปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวติก      
ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู บรรลุตติยฌาน ... แลวและอยู        
บรรลุจตุตถฌาน ... แลวและอยูเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   
ดูกรภกิษุท้ังหลายธรรมสมาทานน้ี เรากลาววา มีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป:      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมสมาทานมี ๔ อยางเหลานีแ้ล.  
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ช่ืนชม ยินดีพระภาษติของ     
พระผูมีพระภาคแลวแล.   
                   จบ จูฬธรรมสมาทานสูตร ท่ี ๕   
                   ___________________________________       
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                    ๖. มหาธรรมสมาทานสูตร        
                     วาดวยธรรมสมาทาน ๔        
         [๕๒๐] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระวหิารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก        
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ  
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว.     
         [๕๒๑] พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย โดยมากสัตวท้ังหลาย มีความ     
ปรารถนา มีความพอใจ มีความประสงคอยางนีว้า โอหนอ ธรรมท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร       
ไมนาชอบใจ พึงเส่ือมไป ธรรมท่ีนาปรารถนาท่ีนาใคร ท่ีนาชอบใจ พงึเจริญยิ่ง ดังน้ี ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เม่ือสัตวเหลานั้นมีความปรารถนา มีความพอใจ มีความประสงคอยางนี้ ธรรมท่ีไมนา        
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง ธรรมท่ีนาปรารถนา ท่ีนาใคร ท่ีนาชอบใจ   
ยอมเส่ือมไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในขอนั้น พวกเธอยอมเขาใจเหตุนั้นอยางไร?       
     ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค        
มีพระผูมีพระภาคเปนตนเคา มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพํานกั ขาแต       
พระองคผูเจริญ ขอประทานวโรกาส ขอเน้ือความแหงพระภาษิตนั้น จงแจมแจงแกพระผูมี       
พระภาคเถิด ภกิษุท้ังหลาย ไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว.      
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาอยางนัน้ พวกเธอจงฟงจงทําไวในใจใหดี   
เราจักกลาว.    
     ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. 
         [๕๒๒] พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้    
ไมไดเห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดฝกในธรรมของพระอริยะ ไมไดเห็นสัป   
บุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมไดฝกในธรรมของสัปบุรุษ ยอมไมรูจักธรรมท่ีควรเสพ   
ไมรูจักธรรมท่ีไมควรเสพ ไมรูจักธรรมท่ีควรคบ ไมรูจกัธรรมท่ีไมควรคบ เม่ือไมรูจักธรรมท่ีควร     
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เสพ ไมรูจักธรรมท่ีไมควรเสพ ไมรูจักธรรมท่ีควรคบ ไมรูจักธรรมท่ีไมควรคบ ก็เสพธรรมท่ีไม    
ควรเสพ ไมเสพธรรมท่ีควรเสพ คบธรรมท่ีไมควรคบ ไมคบธรรมท่ีควรคบ เม่ือเสพธรรม     
ท่ีไมควรเสพ ไมเสพธรรมท่ีควรเสพ คบธรรมท่ีไมควรคบ ไมคบธรรมท่ีควรคบธรรมท่ีไมนา       
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ ก็เจริญยิ่ง ธรรมท่ีนาปรารถนาท่ีนาใคร ท่ีนาชอบใจ ก็เส่ือม     
ไป ขอนั้น เปนเพราะเหตุอะไร? เปนเพราะปุถุชนมิไดรูถูกตอง. ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนอริย       
สาวกผูสดับแลว ไดเห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไดฝกดีแลวในธรรมของ    
พระอริยะ ไดเห็นสัปบุรุษฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไดฝกดีแลวในธรรมของสัปบุรุษ รูจักธรรม  
ท่ีควรเสพรูจักธรรมท่ีไมควรเสพ รูจักธรรมท่ีควรคบ รูจักธรรมท่ีไมควรคบ เม่ือรูจักธรรมท่ีควร 
เสพ รูจักธรรมท่ีไมควรเสพ รูจักธรรมท่ีควรคบ รูจักธรรมท่ีไมควรคบ ก็ไมเสพธรรมท่ีไมควรเสพ   
เสพธรรมท่ีควรเสพ ไมคบธรรมท่ีไมควรคบ คบธรรมท่ีควรคบ เม่ือไมเสพธรรมท่ีไมควรเสพ        
เสพธรรมท่ีควรเสพ ไมคบธรรมท่ีไมควรคบ คบธรรมท่ีควรคบ ธรรมท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร    
ไมนาชอบใจกเ็ส่ือมไป ธรรมท่ีนาปรารถนา ท่ีนาใคร ท่ีนาชอบใจ กเ็จริญยิ่ง นั่นเปนเพราะ        
เหตุไร? เปนเพราะอริยสาวกรูถูกตอง.    
         [๕๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมสมาทานน้ีมี ๔ อยาง ๔ อยางเปนไฉน? ธรรมสมา   
ทานท่ีมีทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไปก็มี ธรรมสมาทานท่ีมีสุขในปจจุบัน แตมีทุกข   
เปนวิบากตอไปก็มี ธรรมสมาทานท่ีมีทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไปก็มี ธรรมสมาทาน 
ท่ีมีสุขในปจจบัุน และมีสุขเปนวิบากตอไปก็มี.  
         [๕๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลไมรูจักธรรมสมาทาน  
ท่ีมีทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไป ไปแลวในอวิชชายอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา     
ธรรมสมาทานน้ีแล มีทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไป เม่ือไมรูจักธรรมสมาทานน้ัน 
ไปแลวในอวชิชา ไมรูชัดตามความเปนจริง จึงเสพธรรมสมาทานน้ัน ไมละเวนธรรมสมาทาน        
นั้น เม่ือเสพธรรมสมาทานนั้น ไมละเวนธรรมสมาทานนั้น ธรรมท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร     
ไมนาชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง ธรรมท่ีนาปรารถนา ท่ีนาใคร นาชอบใจ ยอมเส่ือมไป นั่นเปน   
เพราะเหตุอะไร? เปนเพราะบุคคลนั้นไมรูถูกตอง. 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลไมรูจักธรรมสมาทานท่ีมีสุข        
ในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป ไปแลวในอวิชชา ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา      
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ธรรมสมาทานนี้แล มีสุขในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไปเม่ือไมรูจักธรรมสมาทานน้ัน ไป 
แลวในอวิชชา ไมรูชัดตามความเปนจริง จงึเสพธรรมสมาทานน้ัน ไมละเวนธรรมสมาทานนั้น      
เม่ือเสพธรรมสมาทานน้ัน ไมละเวนธรรมสมาทานน้ัน ธรรมท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนา   
ชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง ธรรมท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเส่ือมไป นั่นเปนเพราะเหตุ   
อะไร? เปนเพราะบุคคลนั้นไมรูถูกตอง.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลไมรูจักธรรมสมาทานท่ีมีทุกข      
ในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป ไปแลวในอวิชชา ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา        
ธรรมสมาทานน้ีแล มีทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป เม่ือไมรูจกัธรรมสมาทานน้ัน   
ไปแลวในอวชิชา ไมรูชัดตามความเปนจริง จึงเสพธรรมสมาทานน้ัน ไมละเวนธรรมสมาทาน        
นั้น เม่ือเสพธรรมสมาทานนั้น ไมละเวนธรรมสมาทานนั้น ธรรมท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร     
ไมนาชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง ธรรมท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเส่ือมไป นั่นเปน      
เพราะเหตุอะไร? เปนเพราะบุคคลนั้นไมรูถูกตอง. 
     ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลไมรูจักธรรมสมาทานท่ีมีสุข        
ในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป ไปแลวในอวิชชา ยอมไมรูชัดตามความจริงวา ธรรม      
สมาทานนี้แล มีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป เม่ือไมรูจักธรรมสมาทานน้ัน ไปแลว 
ในอวิชชา ไมรูชัดตามความเปนจริง จึงเสพธรรมสมาทานน้ัน ไมละเวนธรรมสมาทานน้ัน. 
เม่ือเสพธรรมสมาทานน้ัน ไมละเวนธรรมสมาทานน้ัน ธรรมท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนา   
ชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง ธรรมท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเส่ือมไป. นั่นเปนเพราะเหตุ  
อะไร? เปนเพราะบุคคลนั้นไมรูถูกตอง.  
         [๕๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลรูจักธรรมสมาทานท่ีมี        
ทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไป ไปแลวในวชิชายอมรูชัดตามความเปนจริงวา      
ธรรมสมาทานน้ีแล มีทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไป. เม่ือรูจกัธรรมสมาทานน้ัน   
ไปแลวในวิชชา รูชัดตามความเปนจริง จงึไมเสพธรรมสมาทานน้ัน ละเวนธรรมสมาทานนั้น.       
เม่ือไมเสพธรรมสมาทานนั้น ละเวนธรรมสมาทานนั้น ธรรมท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนา   
ชอบใจ ยอมเส่ือมไป ธรรมท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเจริญย่ิง. นั่นเปนเพราะ      
เหตุอะไร? เปนเพราะบุคคลนั้นรูถูกตอง.  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลรูจักธรรมสมาทานท่ีมีสุขใน 
ปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป ไปแลวในวิชชา ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา ธรรมสมาทาน 
นี้แล มีสุขในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป เม่ือรูจักธรรมสมาทานน้ัน ไปแลวในวิชชา  
รูชัดตามความเปนจริง จึงไมเสพธรรมสมาทานน้ัน ละเวนธรรมสมาทานน้ัน. เม่ือไมเสพธรรม    
สมาทานนั้น ละเวนธรรมสมาทานนั้น ธรรมท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ ยอม       
เส่ือมไป ธรรมท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง. นั่นเปนเพราะเหตุอะไร? เปน  
เพราะบุคคลนัน้รูถูกตอง.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลรูจกัธรรมสมาทานท่ีมีทุกขใน       
ปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป ไปแลวในวิชชา ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา ธรรมสมาทาน   
นี้แล มีทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป. เม่ือรูจักธรรมสมาทานน้ัน ไปแลวในวิชชา 
รูชัดตามความเปนจริง จึงไมเสพธรรมสมาทานน้ัน ละเวนธรรมสมาทานน้ัน เม่ือไมเสพธรรม     
สมาทานนั้น ละเวนธรรมสมาทานนั้น ธรรมท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ ยอม       
เส่ือมไป ธรรมท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง. นั่นเปนเพราะเหตุอะไร? เปน  
เพราะบุคคลนัน้รูถูกตอง.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาธรรมสมาทานเหลานั้น บุคคลรูจักธรรมสมาทานท่ีมีสุขใน 
ปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป ไปแลวในวิชชา ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา ธรรมสมาทาน   
นี้แล มีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป. เม่ือรูจักธรรมสมาทานน้ัน ไปแลวในวิชชา   
รูชัดตามความเปนจริง จึงไมเสพธรรมสมาทานน้ัน ละเวนธรรมสมาทานน้ัน. เม่ือไมเสพธรรม    
สมาทานนั้น ละเวนธรรมสมาทานนั้น ธรรมท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาชอบใจ    
ยอมเส่ือมไป ธรรมท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ ยอมเจริญยิ่ง. นั่นเปนเพราะเหตุอะไร?   
เปนเพราะบุคคลน้ันรูถูกตอง.   
         [๕๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมสมาทานท่ีมีทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบาก       
ตอไป เปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนคนฆาสัตว พรอมดวยทุกขบาง    
พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย. เปนคนถือเอาทรัพย     
ท่ีเขามิไดให พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะอทินนา    
ทานเปนปจจัย เปนคนประพฤติผิดในกาม พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวย    
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ทุกขโทมนัส เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนปจจัย เปนคนพดูเท็จ พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวย     
โทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะมุสาวาทเปนปจจัย. เปนคนมีวาจาสอเสียด พรอมดวย    
ทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะปสุณาวาจาเปนปจจัย. เปนคน      
มีวาจาหยาบ พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะผรุส 
วาจาเปนปจจยั เปนคนพูดเพอเจอ พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกข  
โทมนัส เพราะสัมผัปปลาปะเปนปจจัย. เปนคนมีอภิชฌามาก พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวย      
โทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะอภิชฌาเปนปจจัย เปนคนมีจิตพยาบาทพรอมดวย  
ทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะพยาบาทเปนปจจยั เปนคนมี 
ความเหน็ผิด พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะมิจฉาทิฏฐิ   
เปนปจจยั. เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ดกูร      
ภิกษท้ัุงหลาย ธรรมสมาทานน้ี เรากลาววา มีทุกขในปจจบัุน และมีทุกขเปนวิบากตอไป.    
         [๕๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมสมาทานท่ีมีสุขในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป    
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนฆาสัตว พรอมดวยสุขบาง   
พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะปาณาติบาตเปนปจจยั. เปนคนถือเอาทรัพย      
ท่ีเขามิไดให พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะอทินนาทาน   
เปนปจจยั. เปนคนประพฤติผิดในกาม พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุข     
โสมนัส เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนปจจยั. เปนคนพูดเท็จ พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัส    
บาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะมุสาวาทเปนปจจยั. เปนคนมีวาจาสอเสียด พรอมดวยสุขบาง    
พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะปสุณาวาจาเปนปจจยั. เปนคนมีวาจาหยาบ       
พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะผรุสวาจาเปนปจจัย. เปน    
คนพูดเพอเจอ พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะสัมผัป       
ปลาปะเปนปจจัย. เปนคนมีอภิชฌามาก พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวย      
สุขโสมนัส เพราะอภิชฌาเปนปจจยั. เปนคนมีจิตพยาบาท พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัส    
บาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะพยาบาทเปนปจจยั เปนคนมีความเหน็ผิด พรอมดวยสุขบาง       
พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย. เบ้ืองหนาแตตายเพราะ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 404 
กายแตกเขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินินาต นรก. ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ธรรมสมาทานนี้เรากลาววา 
มีสุขในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป.       
         [๕๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมสมาทานท่ีมีทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป    
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเวนขาดจากปาณาติบาต พรอม   
ดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส  เพราะการเวนจากปาณาติบาตเปน      
ปจจัย. เปนคนเวนขาดจากอทินนาทาน พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวย       
ทุกขโทมนัส เพราะการเวนจากอทินนาทานเปนปจจัย. เปนคนเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม       
พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะการเวนจากกาเม  
สุมิจฉาจารเปนปจจยั. เปนคนเวนขาดจากมุสาวาท พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง   
ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะการเวนจากมุสาวาทเปนปจจัย. เปนคนเวนขาดจากปสุณาวาจา 
พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะการเวนจากปสุณาวาจา     
เปนปจจยั เปนคนเวนจากผรุสวาจา พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวย       
ทุกขโทมนัส เพราะการเวนจากผรุสวาจาเปนปจจยั. เปนคนเวนขาดจากสัมผัปปลาปะ พรอม        
ดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะเวนจากสัมผัปปลาปะเปน        
ปจจัย. เปนคนไมมีอภิชฌามาก พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส  
เพราะอนภิชฌาเปนปจจยั. เปนคนมีจิตไมพยาบาท พรอมดวยทุกขบาง พรอมดวยโทมนัสบาง     
ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะการไมพยาบาทเปนปจจยั เปนคนมีความเห็นชอบ พรอมดวยทุกข       
บาง พรอมดวยโทมนัสบาง ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจยั. เบ้ืองหนาแต    
ตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมสมาทานนี้ เรากลาว   
วา มีทุกขในปจจุบันแตมีสุขเปนวิบากตอไป.    
         [๕๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมสมาทานท่ีมีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป      
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเวนขาดจากปาณาติบาต พรอม   
ดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะการเวนจากปาณาติบาตเปน  
ปจจัย. เปนคนเวนขาดจากอทินนาทาน พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุข      
โสมนัส เพราะการเวนจากอทินนาทานเปนปจจยั. เปนคนเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม   
พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะการเวนจากกาเมสุมิจฉา   
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จารเปนปจจยั. เปนคนเวนขาดจากมุสาวาท พรอมดวยสุขบาง พรอมโสมนัสบาง ยอมเสวยสุข    
โสมนัส เพราะการเวนจากมุสาวาทเปนปจจัย. เปนคนเวนขาดจากปสุณาวาจา พรอมดวยสุขบาง    
พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะการเวนจากปสุณาวาจา เปนปจจัย. เปนคน      
เวนขาดจากผรุสวาจา พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะ 
การเวนจากผรุสวาจาเปนปจจัย. เปนคนเวนขาดจากสัมผัปปลาปะ พรอมดวยสุขบาง พรอมดวย    
โสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะการเวนจากสัมผัปปลาปะเปนปจจัย. เปนคนไมมี  
อภิชฌามาก พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะความไมมี 
อภิชฌาเปนปจจัย. เปนคนมีจิตไมพยาบาท พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง ยอม        
เสวยสุขโสมนัส เพราะความไมพยาบาทเปนปจจยั. เปนคนมีความเห็นชอบ พรอมดวยสุขบาง        
พรอมดวยโสมนัสบาง ยอมเสวยสุขโสมนัส เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจยั เบ้ืองหนาแตตายเพราะ   
กายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมสมาทานนี้ เรากลาววา 
มีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป. 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมสมาทานมี ๔ อยางเหลานีแ้ล.  
                 อุปมา ๕ ขอ    
         [๕๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนน้ําเตาขมอันระคนดวยยาพิษ. บุรุษท่ีรักชีวิต    
ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข มาถึงเขา ประชุมชนบอกเขาวาดกูรบุรุษผูเจริญ น้ําเตาขมน้ี 
ระคนดวยยาพษิ ถาทานหวังจะดื่ม ก็ดื่มเถิด น้ําเตาขมนัน้ จักไมอรอยแกทานผูดื่ม ท้ังสี       
ท้ังกล่ิน ท้ังรส คร้ันทานดื่มเขาแลวจักถึงตาย หรือจกัถึงทุกขปางตาย. บุรุษนั้นไมพจิารณานํ้า  
เตาขมนั้นแลว ดื่มมิไดวาง. กไ็มอรอย เพราะสีบาง กล่ินบาง รสบาง คร้ันดื่มแลว พึงถึงตาย   
หรือพึงถึงทุกขปางตาย แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวธรรมสมาทานนี้ ท่ีมีทุกขในปจจุบัน     
และมีทุกขเปนวิบากตอไป วามีอุปมาฉันนั้น.     
         [๕๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนภาชนะนํ้าหวานอันนาดื่ม ถึงพรอมดวยสี  
กล่ิน และรส แตระคนดวยยาพิษ. บุรุษท่ีรักชีวิต ไมอยากตาย รักสุขเกลียดทุกข มาถึงเขา.  
ประชุมชนก็บอกเขาวา ดกูรบุรุษผูเจริญ ภาชนะนํ้าหวานอันนาดื่ม ถึงพรอมดวยสี กล่ิน และรส 
แตละคนดวยยาพิษ ถาทานหวังจะดื่ม กด็ื่มเถิด ภาชนะนํ้าหวานนั้น จกัชอบใจแกทานผูดื่ม   
ท้ังสี ท้ังกล่ิน ท้ังรส คร้ันทานดื่มเขาแลวจกัถึงตาย หรือจักถึงทุกขปางตาย บุรุษนัน้ไมพิจารณา     
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ภาชนะน้ําหวานน้ันแลว ดื่มมิไดวาง ก็ชอบใจท้ังสี ท้ังกล่ิน ท้ังรส คร้ันดื่มแลว พึงถึงตาย        
หรือพึงถึงทุกขปางตาย แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวธรรมสมาทานนี้ ท่ีมีสุขในปจจุบัน       
แตมีทุกขเปนวิบากตอไป วามีอุปมาฉันนัน้.     
         [๕๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนมูตรเนาอันระคนดวยยาตางๆ. บุรุษท่ีเปน       
โรคผอมเหลืองมาถึงเขา. ประชุมชนบอกเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ มูตรเนาอันระคนดวยยาตางๆ   
นี้ ถาทานหวังจะดื่ม ก็ดื่มเถิด มูตรเนาจกัไมชอบใจแกทานผูดื่ม ท้ังสี ท้ังกล่ิน ท้ังรส ก็แต        
ทานคร้ันดื่มเขาไปแลว จกัมีสุข. บุรุษนั้นพจิารณาแลวดื่มมิไดวาง ก็ไมชอบใจ ท้ังสี ท้ังกล่ิน  
ท้ังรส คร้ันดื่มแลว ก็มีสุข แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวธรรมสมาทานนี้ ท่ีมีทุกข        
ในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป วามีอุปมาฉันนั้น.    
         [๕๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนนมสม น้าํผ้ึง เนยใส และน้ําออย เขา     
ระคนเขาดวยกัน. บุรุษผูเปนโรคลงโลหิตมาถึงเขา ประชุมชนบอกเขาวา ดูกรบุรุษผูเจริญ นมสม      
น้ําผ้ึง เนยใส และนํ้าออยนี้ เขาระคนรวมกนัเขา ทานหวังจะดื่ม ก็ดื่มเถิด ยานัน้จักชอบใจ  
แกทานผูดื่ม ท้ังสี ท้ังกล่ิน ท้ังรส และทานคร้ันดื่มเขาแลว จักมีสุข. บุรุษนั้นพจิารณายานั้น        
แลว ดื่มมิไดวาง ก็ชอบใจท้ังสี ท้ังกล่ิน ท้ังรส คร้ันดื่มเขาแลว ก็มีสุข แมฉันใด ดกูร       
ภิกษุท้ังหลาย เรากลาวธรรมสมาทานนี้ ท่ีมีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป วามีอุปมา       
ฉันนั้น.        
         [๕๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในสารทสมัยเดือนทายแหงฤดูฝน ในอากาศอันโปรง       
ปราศจากเมฆ ดวงอาทิตยลอยอยูในทองฟา กําจัดมืออันมีในอากาศท้ังส้ินยอมสองสวาง แผดแสง  
ไพโรจน แมฉันใด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมสมาทานนี้ท่ีมีสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบาก    
ตอไป กําจัดแลวซ่ึงวาทะของประชาชน คือ สมณะ และพราหมณเปนอันมากเหลาอ่ืน ยอม   
สวางรุงเรือง ไพโรจน ฉันนัน้เหมือนกัน.        
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจช่ืนชมยินดพีระภาษิตของ   
พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                   จบ มหาธรรมสมาทานสูตรท่ี ๖    
                ______________________   
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                ๗. วีมังสกสูตร  
                     วาดวยการตรวจดูธรรม       
         [๕๓๕] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี       
เขตพระนครสาวัตถี.       
     ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย. ภิกษุเหลานั้น      
ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว.    
         [๕๓๖] พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูพิจารณา เม่ือ  
ไมรูวาระจิตของผูอ่ืน พึงทําการตรวจดใูนตถาคตเพ่ือทราบวา พระผูมีพระภาคเปนพระสัมมาสัม 
พุทธเจาหรือไม.        
     ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค        
มีพระผูมีพระภาคเปนตนเคา มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพํานกั ขาแต       
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเน้ือความแหงพระภาษิตนั้น จงแจมแจงแกพระผูมี     
พระภาคเถิด ภกิษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว.        
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาอยางนัน้ พวกเธอจงฟงจงจําไวในใจใหดี   
เราจักกลาว.    
     ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว.    
         [๕๓๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตอันภิกษุผูพิจารณา เม่ือไม     
รูวาระจิตของผูอ่ืน พึงตรวจดูในธรรม ๒ ประการ คือ ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจักษุและโสตวา   
ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจักษุและโสตอันเศราหมองของตถาคต มีอยูหรือไม. เม่ือตรวจดูตถาคตน้ัน        
ก็จะรูวา ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจักษแุละโสตอันเศราหมองของตถาคต มิไดมี เม่ือใด ตรวจดู  
ตถาคตน้ันรูอยางนีว้า ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจักษแุละโสตอันเศราหมองของตถาคต มิไดมี แตนั้น    
ก็ตรวจดูตถาคตนั้นตอไปวา ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจักษุและโสตอันเจือกัน [ดําบาง ขาวบาง    
คือเปนอกุศลบาง กุศลบาง] ของตถาคต มีอยูหรือไม. เม่ือตรวจดูตถาคตน้ันก็จะรูวา ธรรม   
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ท่ีพึงรูแจงดวยจักษแุละโสตอันเจือกนัของตถาคต มิไดมี เมื่อใด ตรวจดตูถาคตนั้นรูอยางนีว้า    
ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจักษุและโสตอันเจือกันของตถาคต มิไดมี แตนั้นก็ตรวจดูตถาคตนัน้ตอไป        
วา ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจกัษแุละโสตอันผองแผวของตถาคต มีอยูหรือไม เม่ือตรวจดตูถาคต  
นั้นก็จะรูวา ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจักษุและโสตอันผองแผวของตถาคต มีอยู เม่ือใด ตรวจดูตถาคต   
นั้นรูอยางนีว้า ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจกัษุและโสตอันผองแผวของตถาคตมีอยู แตนัน้ ก็ตรวจดู   
ตถาคตน้ันตอไปวา พระศาสดาผูมีอายุนี้ถึงพรอมกุศลธรรมนี้ ส้ินกาลนาน หรือวาพระศาสดา    
ผูมีอายุนี้ถึงพรอมส้ินกาลนิดหนอย. เม่ือตรวจดูตถาคตน้ันก็จะรูวา พระศาสดาผูมีอายุนี้ถึงพรอม        
กุศลธรรมนี้ส้ินกาลนาน มิใชวา พระศาสดาผูมีอายุนี้ถึงพรอมส้ินกาลนิดหนอย. เม่ือใด ตรวจ        
ดูตถาคตนั้นรูอยางนี้วา พระศาสดาผูมีอายุนี้ถึงพรอมกุศลธรรมนี้ส้ินกาลนาน มิใชวา พระศาสดา   
ผูมีอายุนี้ถึงพรอมส้ินกาลนิดหนอย แตนัน้ก็ตรวจดูตถาคตตอไปวา ภิกษุผูมีอายุนี้ถึงความปรากฏ  
ถึงความมียศแลว โทษบางชนิดในโลกนี้ของภิกษนุั้นมีอยูบางหรือไม. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุ        
ยังไมมีโทษบางชนิดในโลกนี้ ช่ัวเวลาท่ีตนไมถึงความปรากฏ ถึงความมียศ แตเม่ือใด ภิกษุ    
ถึงความปรากฏ ถึงความมียศแลว เม่ือนัน้ จึงมีโทษบางชนิดในโลกนี้. ภิกษุผูพจิารณาเม่ือตรวจ        
ดูตถาคตนั้นกรู็วา ภิกษุผูมีอายุนี้ถึงความปรากฏ ถึงความมียศแลว มิไดมีโทษบางชนิดในโลกนี้     
เม่ือใด ตรวจดตูถาคตน้ันก็รูอยางนี้วา ภิกษุผูมีอายุนี้ถึงความปรากฏ ถึงความมียศแลว มิไดมี   
โทษบางชนิดในโลกนี้ แตนัน้ ก็ตรวจดูตถาคตตอไปวา ผูมีอายุนี้ ไมประกอบดวยภัย ทานผูมี        
อายุนี้ หาประกอบดวยภยัไม เพราะมีราคะไปปราศแลว ไมเสพกามท้ังหลาย เพราะส้ินราคะ        
เม่ือตรวจดูตถาคตน้ัน ยอมรูอยางนี้วา ทานผูมีอายุนี้ ประกอบดวยความไมมีภัย หาเปนผูประกอบ 
ดวยภยัไม เพราะมีราคะไปปราศแลว ไมเสพกามท้ังหลาย เพราะส้ินราคะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย      
หากชนเหลาอ่ืนพึงถามภิกษนุั้นวา ก็อาการกิริยาท่ีสอแสดงของทานผูมีอายุเปนอยางไร ท่ีเปนเหตุ 
ใหทานกลาววา ทานผูมีอายนุี้ ไมประกอบดวยภยั ทานผูมีอายุนี้ หาประกอบดวยภยัไม เพราะ     
มีราคะไปปราศแลว ไมเสพกามท้ังหลาย เพราะส้ินราคะ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือจะ        
พยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนีว้า ก็จริงอยางนัน้ ทานผูมีอายุนี้ บางทีก็อยูในหมู บางที    
ก็อยูผูเดยีวในหมูนั้น พวกท่ีดําเนินดีก็มี พวกท่ีส่ังสอนคณะก็มี พวกท่ีดําเนินช่ัวก็มี บาง       
พวกท่ีตดิอยูในอามิสท้ังหลายในโลกนี้ก็มี บางพวกท่ีไมติดเพราะอามิสในโลกนี้ก็มี ทานผูมีอายุ    
นี้ หาดหูม่ินบุคคลนั้นดวยเหตุนั้นไม. เราไดสดับรับขอนี้มาในท่ีเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค   
วา เราเปนผูไมประกอบดวยภัย เราหาเปนผูประกอบดวยภยัไม เพราะมีราคะไปปราศแลว ไม   
เสพกามท้ังหลาย เพราะส้ินราคะ.    
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                 การสอบถาม      
         [๕๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในพวกภกิษุผูพิจารณานั้น ภกิษุผูพิจารณารูปหนึ่งควรสอบ     
ถามตถาคตตอไปวา ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจกัษุและโสตอันเศราหมองของตถาคต มีอยูหรือไม.    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเม่ือจะพยากรณ พึงพยากรณอยางนีว้า ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจักษแุละ       
โสตอันเศราหมองของตถาคต มิไดมี.        
     ภ. ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจกัษุและโสตอันเจือกนั ของพระตถาคต มีอยูหรือไม.   
     พ. ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจกัษุและโสตอันเจือกนัของตถาคต มิไดมี.     
     ภ. ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจกัษุและโสตท่ีผองแผวของตถาคต มีอยูหรือไม.      
     พ. ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยจกัษุและโสตท่ีผองแผวของตถาคต มีอยู เราเปนผูมีธรรมท่ี  
ผองแผวนั้นเปนทาง มีธรรมท่ีผองแผวนั้นเปนโคจร เพราะเหตุนั้นเราจึงไมใชเปนผูมีตณัหา.      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สาวกควรจะเขาหาศาสดาผูมีวาทะอยางนี้ เพื่อฟงธรรม ศาสดายอมแสดง      
ธรรมอันยิ่งๆ อันประณีตๆ อันเปรียบดวยสวนดํา สวนขาว แกสาวกนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย       
ศาสดายอมแสดงธรรมอันยิ่งๆ อันประณีตๆ อันเปรียบดวยสวนดําสวนขาวแกภกิษุ ดวย    
ประการใดๆ ภิกษนุั้น รูยิ่งธรรมบางอยางในธรรมนั้นดวยประการนัน้ๆ ยอมถึงความตกลงใจใน    
ธรรมท้ังหลาย ยอมเล่ือมใสในศาสดาวา พระผูมีพระภาคเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรม       
อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว. ดูกรภิกษุท้ังหลาย หากชนพวกอ่ืน 
พึงถามภิกษนุัน้อีกอยางนี้วา ก็อาการกิริยาท่ีสอแสดงของทานผูมีอายุเปนอยางไร ท่ีเปนเหตุให 
ทานกลาวอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัส 
ดีแลว พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว. ภิกษุนัน้เม่ือจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณอยางนีว้า 
ดูกรทานผูมีอายุ  เราเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเพื่อจะฟงธรรม พระผูมีพระภาค ยอมทรงแสดง 
ธรรมอันยิ่งๆ อันประณีตๆ อันเปรียบดวยสวนดําสวนขาวแกเรานั้น ดกูรทานผูมีอาย ุพระผูมี 
พระภาค ยอมทรงแสดงธรรมอันยิ่งๆ อันประณีตๆ อันเปรียบดวยสวนดําสวนขาวแกเราดวย  
ประการใดๆ เรารูยิ่งธรรมบางอยางในธรรมน้ันดวยประการนั้นๆ ถึงแลวซ่ึงความตกลงใจในธรรม   
ท้ังหลาย เล่ือมใสแลวในพระศาสดาวา พระผูมีพระภาคเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรม        
อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว.     
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         [๕๓๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ศรัทธาของบุคคลใดบุคคลหน่ึง   
ตั้งม่ันแลวในพระตถาคตมีมูล มีท่ีอาศัย ดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะ     
เหลานี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ศรัทธานี้ เรากลาววา มีเหตุ มีทัสสนะ [โสดาปตติมรรค] เปน   
มูลม่ันคง อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหมหรือใครๆ ในโลกไมพึงใหกวดัแกวงได.    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย การตรวจดูธรรมในตถาคต ยอมมีอยางนี้แล ก็แหละตถาคตอันภิกษุผูพิจารณา   
ตรวจดดูีแลวโดยธรรมเปนอยางนี้ กแ็หละตถาคตอันภิกษุผูพิจารณาตรวจดูดแีลวโดยธรรมเปน    
อยางนี้.       
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ช่ืนชมยนิดี พระภาษิตของ     
พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล. 
                       จบ วีมังสกสูตรท่ี ๗      
                       ____________________________   
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                ๘. โกสัมพิยสูตร 
                   ทรงโปรดภิกษชุาวเมืองโกสัมพี  
         [๕๔๐] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารโฆสิตารามเขตพระนครโกสัมพี.    
     สมัยนั้น พวกภิกษใุนเมืองโกสัมพี เกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ท่ิมแทงกันและกัน    
ดวยหอกคือปากอยู ไมยังกนัและกนัใหเขาใจ ไมปรารถนาความเขาใจกัน ไมยังกันและกันให   
ปรองดอง ไมปรารถนาความปรองดองกัน.       
     คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่งแลว ไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส พวกภิกษุในเมืองโกสัมพี  
เกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ท่ิมแทงกันและกนัดวยหอกคือปากอยู ไมยังกันและกันใหเขาใจ       
ไมปรารถนาความเขาใจกัน ไมยังกนัและกนัใหปรองดอง ไมปรารถนาความปรองดองกัน.     
     คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแลวรับส่ังวา ดกูรภิกษุ เธอจงมา 
เธอจงเรียกภิกษุเหลานั้นมาตามคําของเราวา พระศาสดาของพวกเรารับส่ังใหหาพวกทานผูมีอายุ. 
     ภิกษุรูปนั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา อยางนัน้ พระพุทธเจาขา ดังน้ีแลว    
เขาไปหาภกิษุเหลานั้นแลว บอกวา พระศาสดารับส่ังใหหาทานผูมีอายท้ัุงหลาย.    
     ภิกษเุหลานั้นรับคําภิกษนุั้นวา อยางนัน้ ทานผูมีอายุ ดังนี้ แลวเขาไปเฝาพระผูมี      
พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแลว นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
         [๕๔๑] พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภกิษุท้ังหลายไดยนิวา พวกเธอ     
เกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ท่ิมแทงกันและกนัดวยหอกคือปากอยู ไมยังกันและกันใหเขาใจ       
ไมปรารถนาความเขาใจกัน ไมยังกนัและกนัใหปรองดอง ไมปรารถนาความปรองดองกัน      
จริงหรือ?       
     ภิกษเุหลานั้นทูลวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมัยใด     
พวกเธอ เกิดขัดใจ ทะเลาะ ววิาท ท่ิมแทงกนัและกนัดวยหอกคือปากอยู สมัยนั้น พวกเธอ  
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เขาไปต้ังเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม ในเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลาย   
ท้ังตอหนาและลับหลัง บางหรือหนอ?      
     ภิกษเุหลานั้นทูลวา ขอน้ันไมมีเลย พระพุทธเจาขา.       
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เชนนีก้็เปนอันวา สมัยใด พวกเธอ เกดิ     
ขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ท่ิมแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู สมัยนั้นพวกเธอมิไดเขาไปต้ัง      
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรมในเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังตอหนา  
และลับหลัง ดกูรโมฆบุรุษท้ังหลาย เม่ือเปนดังนั้น พวกเธอรูอะไร เห็นอะไร จึงเกิดขัดใจ    
ทะเลาะ วิวาท ท่ิมแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู ไมยังกันและกนัใหเขาใจ ไม     
ปรารถนาความเขาใจกนั ไมยังกันและกนัใหปรองดอง ไมปรารถนาความปรองดองกัน ดูกรโมฆ        
บุรุษทั้งหลาย ขอนั้นนั่นแหละ จักมีเพื่อไมเปนประโยชน เพื่อทุกข แกเธอท้ังหลายตลอด  
กาลนาน. 
                     วาดวยสาราณิยธรรม ๖       
         [๕๔๒] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสบอกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม     
๖ ประการนี้ เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทําความเคารพกนั เปนไปเพื่อความ  
สงเคราะหกัน เพื่อความไมววิาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนพวกเดยีวกัน ๖    
ประการเปนไฉน? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เขาไปต้ังกายกรรมอันประกอบดวย     
เมตตา ในเพื่อนสพรหมจารท้ัีงหลาย ท้ังในท่ีแจงและท่ีลับ ธรรมแมนี้ เปนเหตุใหระลึกถึงกัน        
ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกนั เพื่อความไมววิาทกัน เพื่อ      
ความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนพวกเดยีวกัน.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษุเขาไปต้ังวจกีรรมอันประกอบดวยเมตตา ในเพื่อน    
สพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังในที่แจงและในท่ีลับ ธรรมแมนี้ เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรัก  
กัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั เพือ่ความไมววิาทกัน เพื่อความพรอม      
เพรียงกนั เพื่อความเปนพวกเดียวกัน      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษุเขาไปต้ังมโนกรรมอันประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือน    
สพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังในที่แจงและท่ีลับ ธรรมแมนี้เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรักกัน  
ทําความเคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั เพื่อความไมววิาทกัน เพื่อความพรอมเพรียง    
กนั เพื่อความเปนพวกเดยีวกนั.   
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษุมีลาภเกดิข้ึนโดยธรรม ไดมาโดยธรรม ท่ีสุดเปน    
ลาภสักวาอาหารท่ีเนื่องในบาตร ก็บริโภคโดยไมเกียดกนัไวเพื่อตน บริโภคเปนสาธารณะกับ     
เพื่อนสพรหมจารีผูมีศีล ธรรมแมนี้ เปนเหตุใหระลึกถึงกนั ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน   
เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกนั เพือ่ความเปน  
พวกเดียวกนั.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษุมีศีลไมขาด ไมเปนชอง ไมดาง ไมพรอย เปน   
ไท อันทานผูรูสรรเสริญ อันตัณหาทิธรรมไมครอบงํา เปนไปเพื่อสมาธิ ถึงความเปนผูมีศีล   
เสมอกันในศีลเชนนั้นกับเพื่อนสพรหมจารท้ัีงหลาย ท้ังในท่ีแจงและในท่ีลับอยู ธรรมแมนี้ เปน     
เหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อ        
ความไมววิาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกนั เพื่อความเปนพวกเดยีวกัน.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภกิษุมีทิฏฐิอันไกลจากขาศึก เปนนยิยานิกธรรม อันนํา   
ออกซ่ึงบุคคลผูทําตามนั้น เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ ถึงความเปนผูเสมอกันดวยทิฏฐิในทิฏฐิเชน     
นั้นกับเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังในท่ีแจงและในท่ีลับอยู ธรรมแมนี้ เปนเหตุใหระลึกถึง      
กัน ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะหกนัเพือ่ความไมววิาทกัน 
เพื่อความพรอมเพรียงกนั เพือ่ความเปนพวกเดียวกนั.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๖ ประการนีแ้ล เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทํา        
ความเคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกนั   
เพื่อความเปนพวกเดียวกนั. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเปนขาศึก เปนนิยยานิก 
ธรรม นําออกซ่ึงบุคคลผูทําตามน้ัน เพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบนี้ เปนยอดยดึคุมธรรม ๖        
ประการนี้ ท่ีเปนเหตุใหระลึกถึงกันไว. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนยอดเปนท่ีสูงสุด  
เปนท่ียึดคุมของเรือนยอด ฉันใด ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเปนขาศึก เปนนิยยานิกธรรม นําออก     
ซ่ึงบุคคลผูทําตามน้ัน เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกนั เปนยอดยดึคุมธรรม ๖        
ประการนี้ ท่ีเปนเหตุใหระลึกถึงกัน.    
                     ทิฏฐิท่ีเปนนิยยานิกธรรม   
         [๕๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเปนขาศึก เปนนิยยานิกธรรม นํา        
ออกซ่ึงบุคคลผูทําตามนั้น เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุน     
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ธรรมวินัยนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนตนก็ดี ไปสูเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า เรา  
มีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสใดกลุมรุมแลว ไมพึงรูเห็นตามความเปนจริง ปริยุฏฐานกิเลสในภายใน 
นั้นท่ีเรายังละไมได มีอยูหรือหนอ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาภิกษุมีจิตอันกามราคะกลุมรุม  
ก็ช่ือวามีจิตอันปริยุฏฐานกเิลสกลุมรุมแลวเทียว มีจิตอันพยาบาทกลุมรุม ก็ช่ือวามีจิตอัน       
ปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว มีจติอันถีนมิทธะกลุมรุม ก็ช่ือวามีจิตอันปริยุฏฐาน     
กิเลสกลุมรุมแลวเทียว มีจิตอันอุททัจจกกุกจุจะกลุมรุม กช่ื็อวามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุม  
แลวเทียวมีจติอันวิจกิิจฉากลุมรุม ก็ช่ือวามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว เปน        
ผูขวนขวายในการคิดเร่ืองโลกน้ี ก็ช่ือวามีจติอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว เปนผูขวน      
ขวายในการคิดเร่ืองโลกหนา ก็ช่ือวามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว และเกิด      
ขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ท่ิมแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู ก็ช่ือวามีจติอันปริยุฏฐานกิเลส    
กลุมรุมแลวเทียว ภิกษุนั้น ยอมรูชัดอยางนีว้า เรามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสใดกลุมรุมแลว ไม   
พึงรูเห็นตามความเปนจริง ปริยุฏฐานกิเลสในภายในน้ันท่ีเรายังละไมไดแลว มิไดมีเลย จิตเรา      
ตั้งไวดแีลว เพือ่ตรัสรูสัจจะทั้งหลาย. นี้ญาณท่ี ๑ เปนอริยะ เปนโลกุตระไมท่ัวไปกับพวก       
ปุถุชน อันภิกษุนั้นบรรลุแลว.   
         [๕๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราเสพ        
เจริญ ทําใหมากซ่ึงทิฏฐินี้ ยอมไดความระงับเฉพาะตน ยอมไดความดบักิเลสเฉพาะตนหรือหนอ?   
อริยสาวกน้ันยอมรูชัดอยางนีว้า เราเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงทิฏฐินี้ ยอมไดความระงับเฉพาะตน     
ยอมไดความดบักิเลสเฉพาะตน. นี้ญาณท่ี ๒ เปนอริยะ เปนโลกุตระ ไมท่ัวไปกับพวกปุถุชน     
อันอริยสาวกนั้นบรรลุแลว.       
         [๕๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราประกอบ     
ดวยทิฏฐิเชนใด สมณะหรือพราหมณอ่ืนนอกธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยทิฏฐิเชนนัน้ มีอยูหรือ   
หนอ? อริยสาวกนัน้ยอมรูชัดอยางนีว้า เราประกอบดวยทิฏฐิเชนใด สมณะหรือพราหมณอ่ืน     
นอกธรรมวินยันี้ ประกอบดวยทิฏฐิเชนนัน้ มิไดมี. นี้ญาณท่ี ๓ เปนอริยะ เปนโลกุตระ ไม  
ท่ัวไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกน้ันบรรลุแลว.    
         [๕๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บุคคลผูถึง   
พรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยธรรมดาเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยธรรมดาเชนนัน้. ดกูรภิกษุ       
ท้ังหลาย ก็บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยธรรมดาอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดา   
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นี้ของบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ คือ ความออกจากอาบัตเิชนใด ยอมปรากฏ อริยสาวกยอม       
ตองอาบัติเชนนั้นบางโดยแท ถึงอยางนั้น อริยสาวกน้ันรีบแสดง เปดเผย ทําใหตื้น ซ่ึงอาบัติ      
นั้น ในสํานกัพระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารีท่ีเปนวิญูชนท้ังหลาย คร้ันแสดงเปดเผย ทําให    
ตื้นแลว ก็ถึงความสํารวมตอไป. เปรียบเหมือนกุมารท่ีออนนอนหงาย ถูกถานไฟ ดวยมือหรือ     
ดวยเทาเขาแลว ก็ชักหนีเร็วพลัน ฉะนั้น. อริยสาวกน้ัน ยอมรูชัดอยางนี้วา บุคคลผูถึงพรอม   
ดวยทิฏฐิ ประกอบดวยธรรมดา เชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยธรรมดาเชนนั้น. นี้ญาณท่ี ๔ เปน    
อริยะ เปนโลกตุระ ไมท่ัวไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแลว.       
         [๕๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บุคคลผูถึง   
พรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยธรรมดาเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยธรรมดาเชนนัน้. ดกูรภิกษุ       
ท้ังหลาย ก็บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยธรรมดาอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดา   
นี้ของบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ คือ อริยสาวกถึงความขวนขวายในกจิใหญนอยท่ีควรทําอยางไร  
ของเพื่อนสพรหมจารีโดยแท ถึงอยางนั้น ความเพงเล็งกลาในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และ    
อธิปญญาสิกขา ของอริยสาวกน้ันก็มีอยู เปรียบเหมือนแมโคลูกออน ยอมเล็มหญากนิดวย      
ชําเลืองดูลูกดวยฉะนั้น. อริยสาวกน้ัน ยอมรูชัดอยูอยางนีว้า บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบ 
ดวยธรรมดาเชนใด ถึงเรากป็ระกอบดวยธรรมดาเชนนัน้. นี้ญาณท่ี ๕ เปนอริยะ เปนโลกุตระ    
ไมท่ัวไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนัน้บรรลุแลว. 
         [๕๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บุคคลผูถึง   
พรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยพละเชนนั้น. ดกูรภกิษุท้ังหลาย     
ก็บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย พละน้ีของบุคคลผูถึง 
พรอมดวยทิฏฐิ คือ อริยสาวกน้ัน เม่ือธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว อันบัณฑิตแสดงอยู      
ทําใหมีประโยชนทําไวในใจ กําหนดดวยจติท้ังปวง เง่ียโสตฟงธรรม. อริยสาวกน้ันรูชัดอยางนี้        
วาบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยพละเชนนั้น. นี้ญาณ  
ท่ี ๖ เปนอริยะ เปนโลกุตระ ไมท่ัวไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกน้ันบรรลุแลว.     
         [๕๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ อริยสาวกยอมพิจารณาเห็น ดังนี้วา บุคคล        
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยพละเชนนั้น. ดกูรภกิษุ       
ท้ังหลาย กบุ็คคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละน้ีของ   
บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ คือ อริยสาวกน้ัน เม่ือธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว อันบัณฑิต    
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แสดงอยู ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดปราโมทยอันประกอบดวยธรรม.        
อริยสาวกน้ันรูชัดอยางนีว้า บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละเชนใด ถึงเราก็ประกอบ      
ดวยพละเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยพละเชนนั้น. นี้ญาณท่ี ๗ เปนอริยะ เปนโลกุตระ ไม      
ท่ัวไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกน้ันบรรลุแลว.    
         [๕๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมดาอันอริยสาวกผูประกอบดวยองค ๗ ประการอยางนี้        
ตรวจดดูีแลว ดวยการทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวย   
องค ๗ ประการน้ีแล ยอมเปนผูเพรียบพรอมดวยโสดาปตติผล ฉะนี้แล.       
     พระผูมีพระภาค ไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ช่ืนชมยนิดี พระภาษิต       
ของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.      
                      จบ โกสัมพิยสูตรท่ี ๘      
                       ____________________________   



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 417 
                      ๙ พรหมนิมันตนิกสูตร       
                   วาดวยพกพรหมมีทิฏฐิอันลามก  
         [๕๕๑] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ  
ท้ังหลาย. ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาควา พระเจาขา.  
         [๕๕๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภกิษุท้ังหลายสมัยหนึ่ง เราอยู    
ท่ีโคนตนรังใหญในสุภควัน ใกลเมืองอุกกฏัฐา. ก็สมัยนัน้แลพกพรหมมีทิฏฐิอันลามกเห็นปาน    
ฉะนี้ เกดิข้ึนวา พรหมสถานนี้เท่ียง ยั่งยนื ม่ันคง แข็งแรง มีความไมเคล่ือนเปนธรรมดา   
พรหมสถานนีแ้ล ไมเกิดไมแก ไมตาย ไมจตุิ ไมอุบัติ ก็แหละเหตเุปนท่ีออกไปจากทุกข     
อยางยิ่งนอกจากพรหมสถานน้ีไมมี ดังนี้. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล เรารูความปริวิตกแหงใจ   
พกพรหมดวยใจแลว จึงหายไปท่ีโคนตนรังใหญ ในสุภควันใกลเมืองอุกกัฏฐา ไปปรากฏในพรหม      
โลกน้ัน เปรียบเหมือนบุรุษท่ีมีกําลังพึงเหยียดแขนท่ีคู หรือพึงคูแขนท่ีเหยยีด ฉะนั้น. ดูกรภกิษุ  
ท้ังหลาย พกพรหมไดเห็นเราผูมาแตไกล แลวไดพดูกะเราวา ดูกรทานผูนฤทุกข เชิญมาเถิด   
ทานมาดีแลว นานทีเดยีวท่ีทานเพิ่งทําปริยายเพ่ือจะมาในที่นี้ ดูกรทานผูนฤทุกข พรหมสถานนี้     
เท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง แข็งแรง มีความไมเคล่ือนเปนธรรมดา พรหมสถานนี้แลไมเกดิ ไมแก    
ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ ก็แหละเหตุเปนท่ีออกไปจากทุกขอยางยิ่ง นอกจากพรหมสถานนี้ไมมี.        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือพกพรหมกลาวอยางนี้แลว เราไดกลาวกะพกพรหมวา ดกูรทานผูเจริญ  
พกพรหมไปในอวิชชาแลวหนอ พกพรหมไปในอวิชชาแลวหนอ เพราะวาพกพรหมกลาวส่ิงท่ีไม   
เท่ียงนั่นแลวา เท่ียง กลาวส่ิงท่ีไมยั่งยนืนั่นแลวา ยั่งยืน กลาวส่ิงท่ีไมม่ันคงนั่นแลวา ม่ันคง    
กลาวส่ิงท่ีไมแข็งแรงน่ันแลวา แข็งแรง กลาวส่ิงท่ีมีความเคล่ือนเปนธรรมดานั่นแลวา มีความ   
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ไมเคล่ือนเปนธรรมดา ก็แหละสัตวท้ังเกดิ ท้ังแก ท้ังตาย ท้ังจุติ ท้ังอุบัติอยูในพรหมสถานใด    
พกพรหมก็กลาวพรหมสถานนั้นอยางนั้นวา พรหมสถานนี้แล ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ       
ไมอุบัติ และกลาวเหตุเปนท่ีออกไปจากทุกขอยางยิ่งอ่ืนอันมีอยูวา เหตุเปนท่ีออกไปจากทุกข    
อยางยิ่งอ่ืนไมมี.     
                      มารเขาสิงกายพรหม 
         [๕๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล มารผูลามกเขาสิงกายของพรหมปาริสัชชะผูหนึ่ง   
แลว กลาวกะเราวา ดูกรภิกษุๆ  อยารุกรานพกพรหมนี้เลย อยารุกรานพกพรหมนีเ้ลย ดูกรภกิษุ   
เพราะวา พรหมผูนี้เปนมหาพรหมเปนใหญ (ปกครองคณะพรหม) อันคณะพรหมไมฝาฝนได   
โดยท่ีแทเปนผูดูท่ัวไป ยังสรรพสัตวใหเปนไปในอํานาจ เปนอิสระ เปนผูสรางโลก นิรมิตโลก       
เปนผูประเสริฐ เปนผูแตงสัตว เปนผูใชอํานาจ เปนบิดาของเหลาสัตวท่ีเกิดแลวและกําลังจะ     
เกิด. ดกูรภกิษ ุสมณะและพราหมณพวกกอนทาน เปนผูติเตียนดิน เกลียดดนิ เปนผูติเตียนน้ํา 
เกลียดน้ํา เปนผูติเตียนไฟ เกลียดไฟ เปนผูติเตียนลม เกลียดลม เปนผูติเตียนสัตว เกลียดสัตว   
เปนผูติเตียนเทวดา เกลียดเทวดา เปนผูติเตียนปชาบดี เกลียดปชาบดี เปนผูติเตียนพรหม    
เกลียดพรหมในโลก (วาไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา) สมณะและพราหมณเหลานัน้     
เม่ือกายแตกขาดจากลมปราณ ตองไปเกิดในหีนกาย. (จตุราบาย) ดกูรภิกษุ สวนสมณพราหมณ 
พวกกอนทาน เปนผูสรรเสริญดิน ชมเชยดนิ เปนผูสรรเสริญน้ํา ชมเชยน้ํา เปนผูสรรเสริญไฟ   
ชมเชยไฟ เปนผูสรรเสริญลม ชมเชยลม เปนผูสรรเสริญสัตว ชมเชยสัตว เปนผูสรรเสริญ       
เทวดาชมเชยเทวดา เปนผูสรรเสริญปชาบดี ชมเชยปชาบดี เปนผูสรรเสริญพรหม ชมเชยพรหม 
สมณพราหมณเหลานัน้ เม่ือกายแตกขาดจากลมปราณ ก็ไปเกดิในกายท่ีประณีต. (พรหมโลก)   
ดูกรภกิษุ เพราะเหตุนั้น เราจึงขอบอกกะทานอยางนีว้า ดกูรทานผูนฤทุกข เชิญเถิด ทานจงทํา       
ตามคําท่ีพรหมบอกแกทานเทานั้น ทานจงอยาฝาฝนคําของพรหมเลย ดูกรภกิษุถาทานจักฝาฝน   
คําของพรหม. โทษจักมีแกทาน เปรียบเหมือนบุรุษเอาทอนไมตีไลศิริท่ีมาหา หรือเปรียบเหมือน 
บุรุษผูจะตกเหวท่ีลึก ชักมือและเทาใหหางแผนดินเสีย ฉะนั้น. ดูกรทานผูนฤทุกข เชิญเถิด       
ทานจงทําตามคําท่ีพรหมบอกแกทานเทานัน้ ทานจงอยาฝาฝนคําของพรหมเลย ดูกรภิกษุทานยอม    
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เห็นพรหมบริษัทประชุมกนัแลวมิใชหรือ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย มารผูลามกยอมเปรียบเทียบเรากะ 
พรหมบริษัทดงันี้แล. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือมารกลาวอยางนี้แลว เราไดกลาวกะมารผูลามก        
นั้นวาแนะมาร เรายอมรูจักทาน ทานอยาเขาใจวา พระสมณะไมรูจกัเรา แนะมาร ทานเปนมาร      
พรหมก็ดี พวกพรหมบริษัทก็ดี พวกพรหมปาริสัชชะก็ดี ท้ังหมดนั่นแลอยูในมือของทาน   
ตกอยูในอํานาจของทาน และทานมีความดาํริวา แมสมณะก็ตองอยูในมือของเราตองตกอยู        
ในอํานาจของเรา ก็แตวา เราไมไดอยูในมือของทาน ไมไดตกอยูในอํานาจของทาน.    
                 พกพรหมหายไปจากพระผูมีพระภาค   
         [๕๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเรากลาวอยางนีแ้ลว พกพรหมไดกลาววา ดกูรทานผู    
นฤทุกข ก็เรากลาวส่ิงท่ีเท่ียงนั่นแลวา เท่ียง กลาวส่ิงท่ีม่ันคงนั่นแลวา ม่ันคง กลาวส่ิงท่ียั่งยืน  
นั่นแลวา ยั่งยนื กลาวส่ิงท่ีแข็งแรงน่ันแลวา แข็งแรง กลาวส่ิงท่ีไมมีความเคล่ือนเปนธรรมดา   
นั่นแลวา ไมมีความเคล่ือนเปนธรรมดา. ก็แหละสัตวยอมไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจตุิ ไมอุบัติ    
ในพรหมสถานใด เรากลาวพรหมสถานนัน้แหละวา พรหมสถานน้ีแล ไมเกิด ไมแก ไมตาย    
ไมจุติ ไมอุบัต ิและกลาวเหตุท่ีออกไปจากทุกขอยางยิ่งอ่ืน ไมมีวา เหตุเปนท่ีออกไปจากทุกข   
อยางยิ่งอ่ืนไมมี. ดูกรภกิษุ สมณะและพราหมณพวกท่ีมีกอนทานไดมีแลวในโลก อายุท้ังส้ินของ      
ทานเทาไร กรรมท่ีทําดวยตบะของทานมีเทานั้น. สมณะและพราหมณเหลานั้นแล พึงรูซ่ึงเหตุ  
เปนท่ีออกไปจากทุกขอยางยิ่งอ่ืนมีอยูวา เหตุเปนท่ีออกไปจากทุกขอยางยิ่งอ่ืนมีอยู หรือพึงรูซ่ึง   
เหตุเปนท่ีออกไปจากทุกขอยางยิ่งอ่ืนไมมีอยูวา เหตุเปนท่ีออกไปจากทุกขอยางยิ่งอ่ืนไมมีอยู.       
ดูกรภกิษุ เพราะเหตุไรเราจึงกลาวกะทานอยางนี้ เพราะวาทานจักไมเห็นเหตุเปนท่ีออกไปจากทุกข   
อยางยิ่งอ่ืนเลย และทานจกัเปนผูมีสวนแหงความลําบาก แหงความคับแคนอยางเดียวเทานั้น.        
ดูกรภกิษุ ถาแลทานจักกลืนกินแผนดินไดไซร ทานก็จักช่ือวาเปนผูนอนใกลเรา นอนในท่ีอยู      
ของเรา เราพึงทําไดตามประสงค เราพึงหามได. ถาและทานจักกลืนกินน้ํา ไฟลม เหลาสัตว     
เทวดา ปชาบด ีพรหมไดไซร ทานก็จกัช่ือวาเปนผูนอนใกลเรา นอนในที่อยูของเรา เราพึงทํา  
ไดตามประสงค เราพึงหามได ดังนี้. เรากลาววา ดูกรพรหม แมเราแลยอมรูเหตุนี้. ถาเราจักกลืน  
กินแผนดินไดไซร เราก็จักช่ือวาเปนผูนอนใกลทาน นอนในท่ีอยูของทาน ทานพึงทําไดตาม  
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ประสงค ทานพึงหามได. ถาและเราจักกลืนกินน้ํา ไฟ ลม เหลาสัตว เทวดา ปชาบดี พรหม       
ไดไซร เราก็จกัช่ือวาเปนผูนอนใกลทาน นอนในท่ีอยูของทาน ทานพึงทําไดตามประสงค ทาน       
พึงหามได. ดูกรพรหม ใชแตเทานั้น เรายอมรูความสําเร็จ และยอมรูอานุภาพของทานวา    
พกพรหมมีฤทธ์ิมากอยางนี้ พกพรหมมีอานุภาพมากอยางนี้ พกพรหมมีศักดิ์มากอยางนี้. พกพรหม   
ถามเราวา ดูกรทานผูนฤทุกข ก็ทานยอมรูความสําเร็จ และยอมรูอานภุาพของเราวา พกพรหม  
มีฤทธ์ิมากอยางนี้ พกพรหมมีอานุภาพมากอยางนี้ พกพรหมมีศักดิ์มากอยางนี้อยางไร? เรากลาววา     
     ดวงจนัทรและดวงอาทิตย ยอมโคจรสองทิศใหสวางอยูเทาใด   
     อํานาจของทานยอมเปนไปในพันจักรวาลเทานั้น ทานยอมรูจัก  
     สัตวท่ีเลวและสัตวท่ีประณีต รูจักสัตวท่ีมีราคะและสัตวท่ีไมมี  
     ราคะ รูจักจกัรวาลนี้และจกัรวาลอื่น และรูจักความมาและ     
     ความไปของสัตวท้ังหลาย ดังนี้.     
     ดูกรพรหม เรายอมรูความสําเร็จ และยอมรูอานุภาพของทานอยางนีว้า พกพรหมมีฤทธ์ิ    
มากอยางนี้ พกพรหมมีอานภุาพมากอยางนี้ พกพรหมมศัีกดิ์มากอยางนี้. ดูกรพรหม กาย ๓        
อยางอ่ืนมีอยู ทานยอมไมรูไมเห็นในกาย ๓ อยางนั้น เรายอมรู ยอมเหน็กายเหลานั้น. ดูกรพรหม        
กายช่ืออาภัสสระมีอยู. ทานเคล่ือนแลวจากท่ีใด มาอุบัติแลวในท่ีนี้ ทานมีสติหลงลืมไปเพราะ      
ความอยูอาศัยนานนัก เพราะเหตุนั้น ทานจึงไมรูไมเหน็กายนัน้ เรายอมรู ยอมเห็นกายนั้น.       
ดูกรพรหม เราเปนผูไมสมํ่าเสมอกับทานดวยความรูยิ่งแมอยางนี้ ความท่ีเราเปนผูต่ํากวาทานจะมี        
แตท่ีไหน โดยที่แท เราน่ีแหละเปนผูสูงยิ่งกวาทาน. ดูกรพรหม กายช่ือสุภกิณหะ กายชื่อเวหัป    
ผละมีอยูแล ทานยอมไมรู ยอมไมเห็นกายนั้น เรายอมรู ยอมเห็นกายนัน้. ดูกรพรหม เราเปน     
ผูไมสมํ่าเสมอกับทานดวยความรูยิ่งแมอยางนี้ ความท่ีเราเปนผูต่ํากวาทานจะมีแตท่ีไหน โดยท่ีแท     
เรานี่แหละเปนผูสูงยิ่งกวาทาน. ดูกรพรหม เรารูจักดินแลโดยความเปนดิน รูจกันิพพานอันสัตว    
เสวยไมไดโดยความท่ีดนิเปนดิน แลวไมเปนดิน ไมไดมีแลวในดิน ไมไดมีแลวแตดิน ไมได       
มีแลววาดินของเรา ไมไดกลาวเฉพาะดิน. ดูกรพรหมเราเปนผูไมสมํ่าเสมอกับทานดวยความรู 
ยิ่งแมอยางนี้ ความที่เราเปนผูต่ํากวาทานจะมีแตท่ีไหน โดยท่ีแท เราน่ีแหละเปนผูสูงกวาทาน.       
ดูกรพรหม เรารูจักน้ํา ... ดกูรพรหม เรารูจักไฟ ... ดูกรพรหม เรารูจักลม ... ดูกรพรหม เรารูจักเหลา    
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สัตว ... ดูกรพรหม เรารูจักเทวดา ... ดกูรพรหม เรารูจักปชาบดี ... ดูกรพรหม เรารูจกัพรหม ... ดกูรพรหม  
เรารูจักพวกอาภัสสรพรหม ... ดูกรพรหม เรารูจักพวกสุภกิณหพรหม ... ดูกรพรหม เรารูจักพวก  
เวหัปผลพรหม ... ดูกรพรหม เรารูจักอภภิพูรหม ... ดูกรพรหม เรารูจักส่ิงท้ังปวงโดยความเปนส่ิง    
ท้ังปวง รูจักนิพพานอันสัตวเสวยไมไดโดยความท่ีส่ิงท้ังปวงเปนส่ิงท้ังปวง แลวไมเปนส่ิงท้ังปวง       
ไมไดมีแลวในสิ่งท้ังปวง ไมไดมีแลวแตส่ิงท้ังปวง ไมไดมีแลววาส่ิงท้ังปวงของเรา ไมไดกลาว       
เฉพาะส่ิงท้ังปวง. ดูกรพรหม เราเปนผูไมสมํ่าเสมอกับทานดวยความรูยิง่แมอยางนี้ ความท่ีเรา    
เปนผูต่ํากวาทานจะมีแตท่ีไหน โดยท่ีแท เราน่ีแหละเปนผูสูงกวาทาน. พกพรหมกลาวกะเราวา     
ดูกรทานผูนฤทุกข ถาแลเพราะทานรูนิพพานท่ีสัตวเสวยไมไดโดยความท่ีส่ิงท้ังปวงเปนส่ิงท้ังปวง        
ถอยคําของทานอยาไดวางเสียเลย อยาไดเปลาเสียเลย. นิพพานอันผูบรรลุพึงรูแจงได เปนอนิ    
ทัสสนะ (ไมเห็นไดดวยจกัษุวิญญาณ) เปนอนันตะ (ไมมีท่ีสุด หรือ หายไปจากความเกิดข้ึนและ        
ความเส่ือม) มีรัศมีในท่ีท้ังปวง อันสัตวเสวยไมไดโดยความท่ีดินเปนดิน โดยความที่น้ําเปนน้ํา     
โดยความที่ไฟเปนไฟ โดยความท่ีลมเปนลม โดยความที่เหลาสัตวเปนเหลาสัตว โดยความท่ีเทวดา        
เปนเทวดา โดยความท่ีปชาบดีเปนปชาบดี โดยความท่ีพรหมเปนพรหม โดยความที่เปนอาภัสสร      
พรหมเปนอาภัสสรพรหม โดยความที่สุภกิณหพรหมเปนสุภกณิหพรหม โดยความที่เวหัปผลพรหม 
เปนเวหัปผลพรหม โดยความท่ีอภิภูพรหมเปนอภภิูพรหม โดยความทีส่ิ่งท้ังปวง เปนส่ิงท้ังปวง. 
พกพรหมกลาวกะเราวา ดูกรทานผูนฤทุกข ผิฉะนั้น บัดนี้เราจะหายไปจากทาน. เรากลาววา    
ดูกรพรหม ผิฉะนั้น บัดนี้ ถาทานอาจจะหายไปได ก็จงหายไปเถิด. ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
คร้ังนั้นแล พกพรหมกลาววา เราจักหายไปจากพระสมณโคดม เราจักหายไปจากพระสมณโคดม    
แตก็ไมอาจหายไปจากเราไดโดยแท. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือพกพรหมกลาวอยางนีแ้ลว เราได  
กลาวกะพกพรหมวา ดกูรพรหมผิฉะนั้น บัดนี้ เราจะหายไปจากทาน. พกพรหมกลาววา ดูกร 
ทานผูนฤทุกข ผิฉะนั้น บัดนี ้ถาทานอาจหายไปได ก็จงหายไปเถิด. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น    
เราบันดาลอิทธาภิสังขารใหเปนเหมือนอยางนั้น ดวยเหตเุพียงเทานี้ พรหมก็ดี พวกพรหมบริษัท        
ก็ดี พวกพรหมปาริสัชชะก็ดี ยอมไดยินเสียงเรา แตมิไดเห็นตวัเรา ดงันี้. เราหายไปแลว ได        
กลาวคาถานี้วา:      
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     เราเห็นภัยในภพ และเห็นภพของสัตวผูแสวง    
     หาท่ีปราศจากภพแลว ไมกลาวยกยองภพ        
     อะไรเลย ท้ังไมยังนนัทิใหเกิดข้ึนดวย ดังนี้.     
         [๕๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้น พรหมก็ดี พวกพรหมบริษัทกด็ี พวกพรหมปาริสัชชะ      
ก็ดี ไดมีความแปลกปลาดอัศจรรยจิตวา ดกูรทานผูเจริญ นาอัศจรรย แปลกปลาดหนอ พระสมณ   
โคดม มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก กอนแตนีพ้วกเราไมไดเห็น ไมไดยนิสมณะหรือพราหมณอ่ืน   
ท่ีมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก เหมือนพระสมณโคดมนี้ ผูออกผนวชแตศากยสกุล ถอนภพพรอม 
ท้ังรากแหงหมูสัตว ผูร่ืนรมยยินดใีนภพ เมาในภพ.      
                       มารเขาสิงกายพรหม        
         [๕๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้น มารผูลามก เขาสิงกายพรหมปาริสัชชะผูหนึ่งแลว   
กลาวกะเราวา ดูกรทานผูนฤทุกข ถาทานรูจักอยางนี้ ตรัสรูอยางนี้ ก็อยาแนะนํา อยาแสดงธรรม 
อยาทําความยนิดี กะพวกสาวกและพวกบรรพชิตเลย. ดกูรภิกษุ สมณะและพราหมณพวกกอนทาน  
ผูปฏิญญาวา เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาในโลก สมณะและพราหมณพวกนั้น แนะนํา     
แสดงธรรม ทําความยินดี กะพวกสาวกและพวกบรรพชิต คร้ันกายแตกขาดลมปราณ ก็ไปเกิด       
ในหนีกาย. สวนสมณะและพราหมณพวกกอนทาน ผูปฏิญญาวาเปนพระอรหันมสัมมาสัมพุทธ  
เจาในโลก สมณะและพราหมณพวกนัน้ ไมแนะนํา ไมแสดงธรรม ไมทําความยินดี กะพวก      
สาวกบรรพชิต คร้ันกายแตกขาดลมปราณก็ไปเกิดในปณีตกาย. ดูกรภิกษุ เพราะฉะน้ัน เราจึง 
บอกกะทานอยางนีว้า ดูกรทานผูนฤทุกข เชิญทานเปนผูมักนอย ตามประกอบความอยูสบายใน  
ชาตินี้ อยูเถิด เพราะการไมบอกเปนความด ีทานอยาส่ังสอนสัตวอ่ืนๆ เลย. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย      
เม่ือมารกลาวอยางนี้แลว เราจึงกลาววา ดกูรมารผูลามก เรารูจักทาน ทานอยาเขาใจวา พระสมณะ 
ไมรูจักเรา ทานเปนมาร ทานหามีความอนุเคราะหดวยจิตเกื้อกูลไม จงึกลาวกะเราอยางนี้ ทาน    
ไมมีความอนุเคราะหดวยจิตเกื้อกูลจึงกลาวกะเราอยางนี.้ ทานมีความดาํริวา พระสมณโคดม   
จักแสดงธรรมแกชนเหลาใด ชนเหลานั้น จกัลวงวิสัยของเราไป. ก็พวกสมณะและพราหมณ   
นั้น มิไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ปฏิญญาวา เราท้ังหลาย เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา. ดูกร   
มารผูลามก เราแลเปนสัมมาสัมพุทธะ ยอมปฏิญญาวา เราเปนสัมมาสัมพุทธะ. ดูกรมารผูลามก    
ตถาคตแมเม่ือแสดงธรรมแกพวกสาวก กเ็ปนเชนนัน้ แมเม่ือไมแสดงธรรมเกาพวกสาวก กเ็ปน    
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เชนนั้น ตถาคต แมเม่ือแนะนําพวกสาวก ก็เปนเชนนั้น แมเม่ือไมแนะนําพวกสาวกกเ็ปนเชนนัน้        
นั่นเปนเพราะเหตุอะไร เพราะอาสวะเหลาใดอันใหเศราหมอง ใหเกดิในภพใหม มีความกระวน     
กระวาย มีวิบากเปนทุกข มีชาติ ชรา มรณะ ตอไป อาสวะเหลาน้ัน ตถาคตละเสียแลว มีรากเหงา        
อันถอนข้ึนแลว ทําไมใหมีท่ีตั้งดังวาตนตาล แลวทําไมใหมีตอไปแลว มีความไมเกดิข้ึนตอไป     
เปนธรรมดา เหมือนตนตาลมียอดถูกตัดเสียแลวไมอาจงอกงามอีกได ฉะนั้น.    
     ไวยากรณภาษิตนี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว โดยมารมิไดเรียกรอง และโดยพรหมเช้ือเชิญ    
ดังนี้ เพราะฉะนั้น ไวยากรณภาษิตนี้ จึงมีช่ือวาพรหมนิมันตนิกสูตร ฉะนี้แล.       
                    จบ พรหมนิมันตนิกสูตร ท่ี ๙  
                      ____________________________       
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                      ๑๐. มารตัชชนียสูตร        
                      วาดวยการคุกคามมาร       
         [๕๕๗] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มิคทายวัน ในเภสกลาวันเขตเมืองสุงสุมาร 
คีระ ในภัคคชนบท.        
     สมัยนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะจงกรมอยูในท่ีแจง ถูกมารผูลามกเขาไปในทองในไส     
ไดมีความดํารวิา ทองเราเปนดังวามีกอนหนิหนกัๆ และเปนเชนกะทออันเต็มดวยถ่ัวหมัก เพราะ       
เหตุอะไรหนอ จึงลงจากจงกรมแลวเขาไปสูวิหาร นั่งอยูบนอาสนะท่ีปูไว คร้ันนั่งแลว ไดใสใจ      
ถึงมารท่ีลามกดวยอุบายอันแยบคายเฉพาะตน. 
         [๕๕๘] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดเห็นมารผูลามก เขาไปในทองในไสแลว คร้ันแลว        
จึงเรียกวา ดกูรมารผูลามก ทานจงออกมา ทานจงออกมา ทานอยาเบียดเบียนพระตถาคตและ        
สาวกของพระตถาคตเลย วิเหสนกรรมน้ัน อยาไดมีเพื่อโทษไมเปนประโยชน เพื่อทุกขแกทาน    
ตลอดกาลนาน.     
     ลําดับนั้น มารมีความดําริวา สมณะน้ีไมรูและไมเหน็เรา จึงกลาววา ดูกรมารผูลามก   
ทานจงออกมา ทานจงออกมา ทานอยาเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลย 
วิเหสนกรรมน้ัน อยาไดมีเพื่อโทษไมเปนประโยชน เพื่อทุกขแกทานตลอดกาลนาน ดังนี้ แลว 
จึงดําริวา แมสมณะท่ีเปนศาสดายังไมพึงรูจักเราไดเร็วไว ก็สมณะท่ีเปนสาวกไฉน จกัรูจักเรา     
ได.    
     ในขณะน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลานะไดบอกวา ดูกรมารผูลามก เรารูจักทานแมดวยเหตุนี ้
แล ทานอยาเขาใจวา สมณะน้ีไมรูจักเรา ทานเปนมาร ทานมีความดําริวา สมณะน้ีไมรูและไม      
เห็นเรา จึงกลาววา ดูกรมารผูลามก ทานจงออกมา ฯลฯ กส็มณะท่ีเปนสาวกไฉน จักรูจักเรา.   
     ลําดับนั้น มารมีความดําริวา สมณะน้ีรูจักและเห็นเรา จึงกลาวอยางนี้วา ดกูรมารผูลามก      
ทานจงออกมา ฯลฯ วิเหสนกรรมนั้น อยาไดมีเพื่อโทษไมเปนประโยชน เพื่อทุกขแกทานตลอด   
กาลนาน ดังนี้ แลวจึงออกจากปากทานพระมหาโมคคัลลานะ แลวยืนอยูท่ีขางบานประตู.   



พระสุตตันตปฎก เลม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก - หนาท่ี 425 
         [๕๕๙] ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเหน็มารผูลามกยืนอยูท่ีขางบานประตู คร้ันแลว       
จึงกลาววา ดูกรมารผูลามก เราเห็นทานแมท่ีขางบานประตูนั้น ทานอยาเขาใจวา สมณะน้ีไม       
เห็นเรา ทานนัน้ยืนอยูแลวท่ีขางบานประตู. ดูกรมารผูลามก เร่ืองเคยมีแลว  เราเปนมารช่ือทูสี  
มีนองหญิงช่ือกาลี ทานเปนบุตรนองหญิงของเราน้ัน ทานนั้นไดเปนหลานชายของเรา. คร้ังนั้น       
พระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติข้ึนในโลก.     
พระองคมีคูพระมหาสาวกช่ือวิธุระและช่ือสัญชีวะเปนคูเจริญเลิศ. พระสาวกของพระผูมีพระภาค        
พระนามวากกสัุนธะอรหันสัมมาสัมพุทธเจา มีประมาณเทาใด ในพระสาวกมีประมาณเทานัน้ 
ไมมีองคใดท่ีจะสมํ่าเสมอดวยทานพระวิธุระในทางธรรมเทศนา. ดวยเหตุนี้ ทานพระวธุิระจึงมี 
นามเกิดข้ึนวา วิธุระ วิธุระ. สวนทานพระสัญชีวะ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนตนไมก็ดี ไปสูเรือนวาง 
เปลาก็ดี ยอมเขาสัญญาเวทยตินิโรธดวยความลําบากเล็กนอย. ดกูรมารผูลามก เร่ืองเคยมีแลว 
ทานพระสัญชีวะนั่งเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยูท่ีโคนตนไมแหงหนึ่ง. พวกคนเล้ียงโค พวกคนเล้ียง      
ปศุสัตว พวกคนไถนา และพวกคนเดินทาง ไดเหน็ทานพระสัญชีวะนั่งเขาสัญญาเวทยตินิโรธ        
อยูท่ีโคนตนไมแหงหนึ่ง คร้ันแลวไดปรึกษากันวา ทานผูเจริญ นี่นาอัศจรรยแปลกปลาด  
หนอ พระสมณะนีน้ั่งทํากาละเสียแลว มิฉะนั้น พวกเราจงเผาทานเถิด. คร้ังนั้น คน     
เหลานั้นจึงหาหญาไม และโคมัยมากองสุมกายทานพระสัญชีวะ เอาไฟจุดเผาแลวหลีกไป.  
เม่ือลวงราตรีนั้นแลว ทานพระสัญชีวะออกจากสมาบัตนิั้นแลว ก็สลัดจีวร เวลาเชา นุงหม  
แลวถือบาตรและจีวร เขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต. พวกคนเล้ียงโค พวกคนเล้ียงปศุสัตว 
พวกคนไถนา และพวกคนเดนิทาง ไดเห็นทานพระสัญชีวะเท่ียวบิณฑบาตแลว ก็ปรึกษากนัวา 
ทานผูเจริญ นีน่าอัศจรรย แปลกปลาดหนอ พระสมณะนี้นั่งทํากาละแลว พระสมณะนี้นั้น 
กลับมีสัญญาอยูแลว. ดวยเหตุนี้ ทานพระสัญชีวะจึงไดมีช่ือเกิดข้ึนวา สัญชีวะ สัญชีวะ. 
         [๕๖๐] ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแหละ ทูสีมารมีความดําริวา เราไมรูจักความมาและ      
ความไปของภกิษุผูมีศีล มีกัลยาณธรรมเหลานี้ ถากระไร เราพึงดลใจพวกพราหมณและคฤหบดวีา   
มาเถิด พวกทานจงดา บริภาษ เสียดสี เบียดเบียน พวกภกิษุผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ถาไฉน      
ภิกษเุหลานั้นถูกพวกทานดา บริภาษ เสียดสี เบียดเบียนอยู พึงมีจิตเปนอยางอ่ืน โดยอาการท่ี     
ทูสีมารพึงไดชอง.    
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     คร้ังนั้น ทูสีมารก็ดลใจพวกพราหมณและคฤหบดีตามดํารินั้น พวกพราหมณและคฤหบดี  
ถูกทูสีมารดลใจแลว กด็า บริภาษ เสียดสี เบียดเบียน พวกภิกษุผูมีศีล มีกัลยาณธรรมวา     
ภิกษเุหลานี้ เปนสมณะหัวโลน เปนคฤหบด ีเปนคาง เปนผูเกิดแตหลังเทาของพรหม พูดวา  
พวกเราเจริญฌาน พวกเราเจริญฌาน เปนผูคอตก กมหนา เกียจคราน ยอมรําพึง ซบเซา    
หงอยเหงา. เหมือนนกเคาจองหาหนูท่ีกิ่งตนไม และเหมือนสุนัขจ้ิงจอกจองหาปลาใกลฝงน้ํา  
และเหมือนแมวจองหาหนูท่ีท่ีตอเรือนอันรุงรัง และกองหยากเหยื่อ และเหมือนลาท่ีปลดตางแลว 
ตางก็รําพึง ซบเซา เหงาหงอยอยูฉะนั้น. ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้น มนษุยเหลาใดทํากาละไป    
มนุษยเหลานัน้ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก   
โดยมาก. 
         [๕๖๑] ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคผูทรงพระนามวากกุสันธะ เปนพระ       
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวรับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวก     
พราหมณและคฤหบดีถูกทูสีมารดลใจชักชวนวา มาเถิด พวกทานจงดา บริภาษ เสียดสี      
เบียดเบียน พวกภิกษุผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ถาไฉน ภิกษุเหลานั้นถูกพวกทานดา บริภาษ เสียดสี      
เบียดเบียนอยู พึงมีจิตเปนอยางอ่ืน โดยอาการท่ีทูสีมารพึงไดชอง. ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาเถิด     
พวกเธอจงมีจติสหรคตดวยเมตตาแผไปสูทิศท่ี ๑ อยูเถิด แผไปสูทิศท่ี ๒ ก็อยางนั้น แผไปสู      
ทิศท่ี ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศท่ี ๔ ก็อยางนั้น มีจิตสหรคตดวยเมตตา อันกวางขวาง      
เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลก มีสัตวท้ังมวล โดยความมี        
ตนท่ัวไป ในท่ีท้ังปวง ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง อยูดังนี้เถิด. มีจิตสหรคตดวยกรุณา ... 
มีจิตสหรคตดวยมุทิตา ... มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา แผไปสูทิศท่ี ๑ อยูเถิด แผไปสูทิศท่ี ๒       
ก็อยางนัน้ แผไปสูทิศท่ี ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศท่ี ๔ ก็อยางนั้น มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา     
อันกวาง เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลก มีสัตวท้ังมวล 
โดยความมีตนท่ัวไป ในท่ีท้ังปวง ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง อยูดังนีเ้ถิด. คร้ังนั้น      
ภิกษุท้ังหลายอันพระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาทรง     
ส่ังสอน ทรงพรํ่าสอนอยูอยางนี้ ไปสูปาก็ด ีไปสูโคนตนไมก็ดี ไปสูเรือนวางเปลากด็ี ก็มี     
จิตสหรคตดวยเมตตาแผไปสูทิศท่ี ๑ อยู แผไปสูทิศท่ี ๒ ก็อยางนัน้ แผไปสูทิศท่ี ๓ ก็อยางนั้น        
แผไปสูทิศท่ี ๔ ก็อยางนั้น มีจิตสหรคตดวยเมตตา อันกวางขวาง เปนใหญ หาประมาณ  
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มิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกมีสัตวท้ังมวล โดยความมีตนท่ัวไป ในท่ีท้ังปวง     
ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางอยู ดังนี้. มีจติสหรคตดวยกรุณา ... มีจิตสหคตดวยมุทิตา ...   
มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา แผไปสูทิศท่ี ๑ อยู แผไปสูทิศท่ี ๒ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศท่ี ๓ ก็อยางนัน้   
แผไปสูทิศท่ี ๔ ก็อยางนั้น มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา อันกวางขวาง เปนใหญ หาประมาณ    
มิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกมีสัตวท้ังมวล โดยความมีตนท่ัวไป ในท่ีท้ังปวง     
ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางอยู ดังนี้.   
         [๕๖๒] ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล ทูสีมารมีความดําริดังนี้วา เราทําอยูแมถึงอยางนี้แล      
ก็มิไดรูความมาหรือความไปของภิกษุผูมีศีล มีกัลยาณธรรมเหลานี้เลย ถากระไร เราพึงชักชวน        
พวกพราหมณและคฤหบดวีา เชิญทานท้ังหลายมา สักการะ เคารพ นบัถือ บูชา     
ภิกษุท้ังหลายผูมีศีล มีกัลยาณธรรมกันเถิด แมไฉน เม่ือภกิษุเหลานั้นอันทานท้ังหลาย     
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาอยู พึงมีจิตเปนอยางอ่ืน โดยประการท่ีทูสีมารพึงไดชอง. ดูกร 
มารผูลามก คร้ังนั้นแล  ทูสีมารชักชวนพราหมณและคฤหบดีเหลานัน้วา เชิญทานท้ังหลายมา    
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุท้ังหลายผูมีศีล มีกัลยาณธรรมกันเถิด แมไฉน เม่ือภกิษุ    
เหลานั้นอันทานท้ังหลายสักการะ เคารพ นบัถือ บูชาอยู พึงมีจิตเปนอยางอ่ืน โดยประการ   
ท่ีทูสีมารพึงไดชอง ดังนี้. ดกูรมารผูลามก คร้ังนั้นแล พราหมณและคฤหบดีเหลานั้น ถูกทูสีมาร    
ชักชวนแลว พากันสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุท้ังหลายผูมีศีล มีกัลยาณธรรม. ดูกรมารผู 
ลามก สมัยนั้นแล มนุษยเหลาใดกระทํากาละไป มนุษยเหลานั้น เม่ือกายแตกตายไป ยอม  
เขาถึงสุคติโลกสวรรคโดยมาก.    
         [๕๖๓] ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคพระนามวา กกุสันธะ ผูเปนพระ       
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมารับส่ังวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย พวกพราหมณ  
และคฤหบดีอันทูสีมารชักชวนวา เชิญทานท้ังหลายมาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุท้ังหลาย   
ผูมีศีล มีกัลยาณธรรมกันเถิด แมไฉน เม่ือภกิษุเหลานั้นอันทานท้ังหลายสักการะ เคารพ     
นับถือ บูชาอยู พึงมีจิตเปนอยางอ่ืน โดยประการท่ีทูสีมารพึงไดชอง ดงันี้. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย   
เชิญทานท้ังหลายจงพิจารณาเห็นในกายวาไมงาม มีความสําคัญในอาหารวาเปนของปฏิกูล มีความ   
สําคัญในโลกท้ังปวงวาไมนายินดี พิจารณาเห็นในสังขารท้ังปวงวาเปนของไมเท่ียงอยูเถิด. ดูกร     
มารผูลามก ภิกษุเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ ผูเปนพระอรหนัตสัมมา    
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สัมพุทธเจาทรงส่ังสอน ทรงพรํ่าสอนอยูอยางนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนตนไมก็ดี ไปสูเรือน        
วางเปลาก็ดี กพ็ิจารณาเห็นในกายวาไมงาม มีความสําคัญในอาหารวาเปนของปฏิกูล มีความ     
สําคัญในโลกท้ังปวง วาไมนายินดี พิจารณาเหน็ในสังขารท้ังปวง วาเปนของไมเท่ียงอยู.    
         [๕๖๔] ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคพระนามวา กกุสันธะ       
ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา ครองสงบ แลวทรงบาตรและจีวร มีทานพระวิธุระเปน 
ปจฉาสมณะ เสด็จเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต. ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล ทูสีมารเขาสิงเด็ก 
คนหน่ึง แลวเอากอนหินขวางท่ีศีรษะทานพระวิธุระศีรษะแตก. ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล    
ทานพระวิธุระมีศีรษะแตกเลือดไหลอยู เดนิตามเสด็จพระผูมีพระภาคพระนามวากกสัุนธะ ผูเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไปขางหลังๆ. ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาค 
พระนามวากกสัุนธะ ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงชําเลือง ดูเหมือนชางชายตาดู       
ดวยตรัสวา ทูสีมารนี้มิไดรูประมาณเลย. ดูกรมารผูลามก ก็แหละทูสีมารเคล่ือนแลวจากท่ีนั้น      
และเขาถึงมหานรก พรอมดวยพระกิริยาท่ีทรงชําเลืองดู.     
         [๕๖๕] ดูกรมารผูลามก ก็มหานรกนัน้แลมีช่ือ ๓ อยาง ช่ือฉผัสสายตนิกะก็มี     
ช่ือสังกุสมาหตะก็มี ช่ือปจจตัตเวทนยีะก็มี. ดูกรมารผูลามก คร้ังนั้นแล พวกนายนิรยบาล    
เขามาหาเราแลว บอกวาเม่ือใดแล หลาวเหล็กกับหลาวเหล็กมารวมกันที่กลางหทัยของทาน 
เม่ือนั้น ทานพงึรูวา เราไหมอยูในนรกพันปแลว. ดกูรมารผูลามก เราน้ันแล หมกไหมอยูใน       
มหานรกนัน้หลายป หลายรอยป หลายพนัป และหมกไหมอยูในอุสสทนรกแหงมหานรก        
นั้นแล เสวยทุกขเวทนาหนกักวากอนอีกหม่ืนป. เรานั้นมีกายเห็นปานนีคื้อ มีศีรษะเหมือนศีรษะ        
มนุษยก็มี เหมอืนศีรษะปลาก็มี.  
                 อวสานคาถา      
         [๕๖๖] ทูสีมารประทุษรายพระสาวกช่ือวิธุระ และพระผูมีพระภาคผูประเสริฐ      
    พระนามวากกุสันธะ แลวไหมอยูในนรกใด นรกนั้นเปนเชนไร ทูสีมาร     
    ประทุษรายพระสาวกช่ือวธุิระ และพระผูมีพระภาคผูประเสริฐพระนามวา   
    กกุสันธะ แลวไหมอยูในนรกใด นรกนัน้เปนเชนนี้ คือ มีหลาวเหล็ก     
    รอยหนึ่ง ลวนใหทุกขเวทนาเกิดข้ึน ภกิษุใดเปนพระสาวกของพระพทุธเจา  
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    ยอมรูจักนรกนั้น มารประทุษรายภกิษุเชนนั้น ยอมประสบทุกข 
    อยางหนกั วิมานท้ังหลายตั้งอยูในทามกลางมหาสมุทร มีความต้ังอยู    
    ตลอดกัป มีสีเหมือนแกวไพฑูรย มีความรุงเรือง มีรัศมีโชติชวง เปน  
    ประภัสสร พวกนางอัปสรมีวรรณะตางๆ เปนอันมาก ฟอนรําอยูท่ีวมิาน      
    เหลานั้น ภกิษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา ยอมรูจักวิมานนัน้ มาร     
    ประทุษรายภิกษเุชนนัน้ ยอมประสบทุกขอยางหนกั ภกิษุใดแล อัน       
    พระพุทธเจาทรงเตือนแลว เม่ือภกิษุสงฆเห็นอยู ยังปราสาทของมิคาร   
    มารดาใหไหวดวยปลายนิ้วเทา ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา ยอม     
    รูจักเหตุนั้น มารประทุษรายภกิษุเชนนั้น ยอมประสบทุกขอยางหนัก   
    ภิกษใุดเขมแข็งดวยกําลังฤทธ์ิ ยังเวชยนัตปราสาท ใหไหวดวยปลาย       
    นิ้วเทา และยังพวกเทวดาใหสังเวช ภิกษใุดเปนสาวกของพระพุทธเจา      
    ยอมรูจักเหตุนั้น มารประทุษราย ภกิษุเชนนั้น ยอมประสบทุกข       
    อยางหนกั ภิกษใุดทูลสอบถามทาวสักกะในเวชยนัตปราสาทวา ดูกรทาน      
    ผูมีอายุ ทานยอมรูความนอมจิตไปในธรรมเปนท่ีส้ินตัณหาบางหรือ ทาว      
    สักกะถูกถามปญหาแลว พยากรณแกภกิษุนั้นตามควรแกกถา ภกิษใุด        
    เปนสาวกของพระพุทธเจา ยอมรูจักเหตุนั้น มารประทุษรายภกิษุเชนนั้น        
    ยอมประสบทุกขอยางหนัก ภกิษใุด ยอมสอบถามพรหม ณ ท่ีใกล    
    สุธรรมาสภาวา ดูกรทานผูมีอายุ ทิฏฐิของทานในวันนี้ และทิฏฐิของทาน        
    มีในวนักอน ทานยอมเหน็ทิฏฐินั้นลวงไปแลว และรัศมีเปนประภสัสร    
    ในพรหมโลกบางหรือ พรหมพยากรณแกภกิษนุั้นตามลําดับ โดยควรแก 
    กถาวา ดูกรทานผูนฤทุกข ขาพเจาไมมีทิฏฐินั้น และทิฏฐิในวนักอน  
    ขาพเจาเหน็ทิฏฐินั้นลวงไปแลว และเหน็รัศมีเปนประภัสสรในพรหมโลก   
    (ฉะนั้น) วนันี้ ขาพเจาจะกลาววา เราเปนผูเท่ียง ยั่งยืน ไดอยางไร      
    ภิกษใุดเปนสาวกของพระพุทธเจา ยอมรูจักเหตนุั้น มารประทุษรายภกิษ ุ
    เชนนั้น ยอมประสบทุกขอยางหนกั ภกิษุใดไดกระทบยอดภเูขามหาเนรุดวย 
    ชมพูทวีปดวย ทวีปของชาวปุพพวเิทหะดวย พวกนรชนผูอยูในแผนดิน       
        [ชาวอมรโคยานทวีป และชาวอุตตรกรุุทวีป] ดวยวิโมกข ภิกษุใดเปน      
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    สาวกของพระพุทธเจา ยอมรูเหตุนั้น มารประทุษรายภกิษุเชนนั้น ยอม  
    ประสบทุกขอยางหนกั กค็นพาลมาเขากองไฟท่ีกําลังลุกโชน ยอม   
    เดือดรอนอยูวา ไฟยอมไมคิดจะเผาเรา แตเรายอมเผาตนผูเปนคนพาลเอง        
    ดูกรมาร ทานเบียดเบียนพระตถาคตแลวจักเผาตัวเอง ดงัคนพาลท่ีถูก       
    ไฟเผา ฉันนัน้เหมือนกัน ดกูรมาร ทานเบียดเบียนพระตถาคตแลว ตอง      
    ประสบบาปมิใชบุญ ทานอยาสําคัญวา บาปไมใหผลแกเราหรือหนอ  
    การกชนท่ีส่ังสมบาป ยอมโอดครวญตลอดกาลนาน ดกูรมาร ทาน       
    เบ่ือหนายพระพุทธเจา อยาไดทําความหวัง [ซ่ึงความพนิาศ] ในภิกษุ     
    ท้ังหลายเลย ภิกษไุดคุกคามมารในเภสกลาวัน ดวยประการฉะนี้ ลําดับ      
    นั้น มารนั้นมีความเสียใจไดหายไปในท่ีนั้น ฉะนีแ้ล.  
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