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                                        พระสุตตันตปฎก 
                                                เลม ๑๓ 
                                        อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                        ปฐมปญณาสก 
                                        ภัณฑคามวรรคท่ี ๑ 
                                           อนุพุทธสูตร 
         [๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภณัฑคาม แควนวัชชี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมี 
พระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระผูมีพระภาค 
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วาดกูรภกิษท้ัุงหลาย ท้ังเรา ท้ังทานท้ังหลายไดแลน 
ไปแลว ไดทองเที่ยวไปแลวส้ินกาลนานอยางนี้ เพราะยังไมรูแจง ไมแทงตลอดซ่ึงธรรม ๔ ประการ  
ธรรม ๔ประการเปนไฉน คือ ศีลท่ีเปนอริยะ ๑ สมาธิท่ีเปนอริยะ ๑ ปญญาท่ีเปนอริยะ ๑  
และวิมุตติท่ีเปนอริยะ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ ศีลที่เปนอริยะสมาธิท่ีเปนอริยะ ปญญาท่ีเปน 
อริยะ และวิมุตติท่ีเปนอริยะ อันเราและทานท้ังหลายไดตรัสรู ไดแทงตลอดแลว ถอนตัณหาใน 
ภพข้ึนไดแลว ตัณหาอันนําไปสูภพส้ินไปแลว บัดนี้ ภพใหมไมมีอีกตอไป 
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้ จบลงแลว  จึงไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปวา 
      ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญาและวิมุตติ ซ่ึงไมมี 
      ธรรมอ่ืนยิ่งกวา อันพระโคตม ศาสดาผูมียศไดตรัสรูแลว  
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      พระพุทธเจาผูพระศาสดามีจักษุทรงกระทําท่ีสุดทุกข ตรัสรู 
      พระธรรมแลว ตรัสแกภกิษุท้ังหลาย พระองคเสด็จ 
      ปรินิพพานแลว ดวยประการฉะนี้ ฯ 
                จบสูตรท่ี ๑ 
                ปปติตสูตร 
         [๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูไมประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  เราเรียกวา ผูตก 
ไปจากธรรมวนิัยนี้ ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน คือ ศีลท่ีเปนอริยะ ๑ สมาธิท่ีเปนอริยะ ๑ ปญญา 
ท่ีเปนอริยะ ๑ และวิมุตติท่ีเปนอริยะ ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูไมประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
นี้แล เราเรียกวาผูตกไปจากธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม๔ ประการ  
เราเรียกวา ผูไมตกไปจากธรรมวินัยนี้ ธรรม ๔ ประการเปนไฉนคือ ศีลท่ีเปนอริยะ ๑ สมาธิท่ี 
เปนอริยะ ๑ ปญญาท่ีเปนอริยะ ๑ และวิมุตติท่ีเปนอริยะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แลเราเรียกวา ผูไมตกไปจากธรรมวินัยนี ้
      ผูท่ีตกไปจากธรรมวินัยนี ้ช่ือวาผูตกไป ผูกําหนัดเพราะราคะ 
      เปนผูกลับมาอีก ฉะนั้น ควรทํากิจท่ีควรทํา ยินดีใน 
      คุณชาติท่ีควรยินดี จะไดบรรลุสุขท้ังโลกียสุขและโลกุตตร 
      สุข ฯ 
                จบสูตรท่ี ๒ 
                ขตสูตรท่ี ๑ 
         [๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนคนพาล ไมเฉียบ 
แหลม ไมใชสัตบุรุษ ยอมคุมครองตนท่ี ปราศจากคุณสมบัติยอมเปนผูประกอบไปดวยโทษ นัก 
ปราชญติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ไม  
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ใครครวญสืบสวนใหรอบคอบแลว กลาวสรรเสริญคุณของผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญ 
สืบสวนใหรอบคอบแลว กลาวติเตียนผูท่ีควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญสืบสวนใหรอบคอบแลว 
 ยังความเล่ือมใสใหเกิดในฐานะท่ีไมควรเลื่อมใส ๑ ไมใครครวญสืบสวนใหรอบคอบแลว ยังความ 
ไมเล่ือมใสใหเกิดในฐานะท่ีควรเล่ือมใส ๑  ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔  
ประการนี้แล เปนคนพาล ไมเฉียบแหลม ไมใชสัตบุรุษ ยอมคุมครองตนท่ีปราศจากคุณสมบัติ 
 ยอมเปนผูประกอบไปดวยโทษ นักปราชญติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนบัณฑติเฉียบแหลม เปนสัตบุรุษ 
 ยอมคุมครองตนใหประกอบไปดวยคุณสมบัติ เปนผูหาโทษมิได ท้ังนกัปราชญไมติเตียน และยอม 
ประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ประการเปนไฉน คือ ใครครวญ สืบสวนรอบคอบแลว กลาว 
ติเตียนผูท่ีควรติเตียน ๑ ใครครวญสืบสวนรอบคอบแลว กลาวสรรเสริญผูท่ีควรสรรเสริญ ๑ 
ใครครวญ สืบสวนรอบคอบแลว ยังความไมเล่ือมใสใหเกิดในฐานะท่ีไมควรเล่ือมใส ๑ ใครครวญ 
สืบสวนรอบคอบแลว ยังความเล่ือมใสใหเกิดในฐานะท่ีควรเล่ือมใส ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล 
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนบัณฑิต เฉียบแหลม เปนสัตบุรุษ ยอมคุมครองตนให 
ประกอบไปดวยคุณสมบัติ เปนผูหาโทษมิได ท้ังนักปราชญไมติเตียน และยอมประสบบุญเปน 
อันมาก ฯ 
      ผูใด ยอมสรรเสริญผูท่ีควรนินทา หรือยอมนินทาผูท่ีควร 
      สรรเสริญ ผูนั้นช่ือวายอมคนหาโทษดวยปาก ยอมไมได 
      ประสบสุขเพราะโทษนัน้ ความพายแพการพนันดวยทรัพย 
      ท้ังหมด พรอมดวยตน มีโทษนอย การท่ียังใจให 
      ประทุษรายในทานผูดําเนินไปดแีลวนีแ้หละ เปนโทษใหญ 
      กวา (โทษการพนัน) ผูท่ีตั้งวาจา และใจอันเปนบาปไว 
      ติเตียนพระอริยเจา ยอมเขาถึงนรกส้ินแสนสามสิบหกนิรัพ 
      พุททะ และหาอัพพุททะ ฯ 
                จบสูตรท่ี ๓  
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                ขตสูตรท่ี ๒ 
         [๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูปฏิบัติผิดในบุคคล ๔ จําพวก เปนคนพาล ไมฉลาด  
ไมใชสัตบุรุษ ยอมบริหารตนใหปราศจากคุณสมบัติ เปนผูประกอบดวยโทษ ท้ังนักปราชญติเตียน  
และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมากบุคคล ๔ จําพวกใครบาง คือ มารดา ๑ บิดา ๑ พระ 
ตถาคต ๑ สาวกของพระตถาคต ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูปฏิบัติผิดในบุคคล ๔ จาํพวกนี้แล 
เปนคนพาล ไมฉลาด ไมใชสัตบุรุษ ยอมบริหารตนใหปราศจากคุณสมบัติเปนผูประกอบดวย 
โทษ ท้ังนักปราชญติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล 
ผูปฏิบัติชอบในบุคคล ๔ จําพวก เปนบัณฑิต ฉลาด เปนสัตบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหเส่ือมเสีย 
 เปนผูไมมีโทษท้ังนักปราชญก็สรรเสริญ และยอมประสบบุญเปนอันมาก บุคคล ๔ จําพวกใคร 
บาง คือ มารดา ๑ บิดา ๑ พระตถาคต ๑ สาวกของพระตถาคต ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล 
ผูปฏิบัติชอบในบุคคล ๔ จําพวกนี้แล เปนบัณฑิตฉลาด เปนสัตบุรุษ ยอมบริหารตนไมให 
เส่ือมเสีย เปนผูไมมีโทษ ท้ังนักปราชญก็สรรเสริญ และยอมประสบบุญเปนอันมาก 
      นรชนใด ปฏิบัติผิดในมารดา บิดา พระตถาคตสัมมา 
      สัมพุทธเจา หรือในสาวกของพระตถาคต นรชนเชนนั้น 
      ยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก บัณฑิตท้ังหลายยอม 
      ติเตียนนรชนนั้น ในโลกน้ีทีเดยีว เพราะเหตุท่ีไมประพฤต ิ
      ธรรม ในมารดาบิดา และเขาละโลกน้ีไปแลว ยอมไปสู 
      อบาย สวนนรชนใดปฏิบัติชอบในมารดาบิดา ในพระ 
      ตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา หรือในสาวกของพระตถาคต 
      นรชนเชนนั้น ยอมประสบบุญเปนอันมาก บัณฑิตท้ังหลาย 
      ยอมสรรเสริญนรชนน้ันในโลกนี้ทีเดยีว เพราะเหตุท่ีประพฤติ 
      ธรรมในมารดาบิดา และเขาละโลกน้ีไปแลว ยอมบันเทิง 
      ในสวรรค ฯ 
                จบสูตรท่ี ๔  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาท่ี 5 
                                อนุโสตสูตร 
         [๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จาํพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลผูไปตามกระแส ๑ บุคคลผูไปทวนกระแส ๑ บุคคลผูมีตนตั้งอยูแลว ๑ บุคคลผูเปน 
พราหมณ ขามถึงฝงต้ังอยูบนบก ๑ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็บุคคลผูไปตามกระแสเปนไฉน บุคคล 
บางคนในโลกนี้ ยอมเสพกามท้ังหลาย และยอมกระทํากรรมอันเปนบาป นี้เราเรียกวาบุคคลผูไป 
ตามกระแส ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูไปทวนกระแสเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม 
ไมเสพกาม และยอมไมกระทํากรรมอันเปนบาป แมมีหนานองดวยน้ําตา รองไหอยู เพราะ 
ประกอบดวยทุกขบาง เพราะประกอบดวยโทมนัสบาง ก็ประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธ์ิ บริบูรณได  
นี้เราเรียกวาบุคคลผูไปทวนกระแส ดกูรภกิษุท้ังหลาย กบุ็คคลผูมีตนตั้งอยูแลวเปนไฉน บุคคล 
บางคนในโลกนี้ เปนผูผุดข้ึนเกิด ปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา 
 เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ส้ินไป นี้เราเรียกวาบุคคลผูมีตนต้ังอยูแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคล 
ผูเปนพราหมณขามถึงฝงต้ังอยูบนบกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ กระทําใหแจงซ่ึง เจโตวิมุติ  
ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึง 
อยู นี้เราเรียกวาบุคคลผูเปนพราหมณขามถึงฝงต้ังอยูบนบก ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล  
มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
ชนเหลาใดในโลกนี้ ไมสํารวมในกามท้ังหลาย ยังไม 
 ปราศจากราคะ มีปรกติบริโภคกาม ชนเหลาน้ันแล ถูก 
ตัณหาครอบงําแลว เขาถึงชาติและชราบอยๆ ช่ือวาไป 
ตามกระแส   เพราะฉะน้ัน ธีรชนในโลกน้ี เปนผูมีสติ 
ตั้งม่ันแลวไมเสพกาม และไมทํากรรมอันเปนบาป แม 
ประกอบดวยทุกขก็ ละกามได นักปราชญท้ังหลายเรียก 
บุคคลนั้นวาไปทวน  กระแส นรชนใดแล ละกิเลส ๕ 
ประการเสียได เปน ผูมีการศึกษาบริบูรณ มีความไมเส่ือม 
เปนธรรมดา ถึงความ เปนผูชํานาญในจิต มีอินทรียตั้งม่ัน 
แลว นรชนนัน้แล  นักปราชญท้ังหลายเรียกวาผูมีตนตั้ง  
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อยูแลว ธรรมท้ังหลาย ท่ีเปนกุศลและอกศุล อันบุคคล 
ใดกําจดัหมดแลว ถึงซ่ึง   อันต้ังอยูไมได ไมมีอยู บุคคล 
นั้นเปนผูจบเวท อยูจบ พรหมจรรยแลว ถึงท่ีสุดแหงโลก 
นักปราชญท้ังหลาย  เรียกวาผูถึงฝง ฯ 
                จบสูตรท่ี ๕ 
                อัปปสุตสูตร 
         [๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จาํพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลผูมีสุตะนอย ไมเขาถึงดวยสุตะ ๑ บุคคลผูมีสุตะนอย เขาถึงดวยสุตะ ๑ บุคคลผูมี 
สุตะมากไมเขาถึงดวยสุตะ ๑ บุคคลผูมีสุตะมาก เขาถึงดวยสุตะ ๑  ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคล 
ผูมีสุตะนอย ไมเขาถึงดวยสุตะอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ มีสุตะ คือ สุตตะ เคยยะ  
เวยยากรณะคาถา อุทาน อิติวตุตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละนอย เขาหาไดรูอรรถรูธรรม 
แหงสุตะนอยนั้น แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม บุคคลผูมีสุตะนอยไมเขาถึงดวยสุตะอยาง 
นี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็บุคคลผูมีสุตะนอยเขาถึงดวยสุตะอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ มี 
สุตะ คือ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละนอย เขายอมรูอรรถรูธรรมแหงสุตะนอยนั้น แลวปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรมบุคคลผูมีสุตะนอยเขาถึงดวยสุตะอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมี 
สุตะมาก ไมเขาถึงดวยสุตะอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ มีสุตะ คือ สุตตะเคยยะ ฯลฯ เวทัลละ 
มาก เขาหาไดรูท่ัวถึงอรรถรูท่ัวถึงธรรมแหงสุตะมากนัน้แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม บุคคล 
ผูมีสุตะมากไมเขาถึงดวยสุตะอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมีสุตะมากเขาถึงดวยสุตะ 
อยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ มีสุตะ คือ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละมาก เขารูท่ัวถึงอรรถ 
รูท่ัวถึงธรรมแหงสุตะมากนัน้ แลวปฏิบัตธิรรมสมควรแกธรรม บุคคลผูมีสุตะมากเขาถึงดวยสุตะ 
อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
      ถาบุคคลแมมีสุตะนอย ไมตั้งม่ันแลวในศีล นักปราชญ 
      ท้ังหลายยอมติเตียนเขา ท้ังโดยศีลและสุตะท้ังสอง ถา 
      บุคคลแมมีสุตะนอย ตั้งม่ันแลวในศีล นักปราชญยอม  
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      สรรเสริญเขาโดยศีล แตสุตะของเขาไมสมบูรณ ถาบุคคล 
      แมมีสุตะมาก ไมตั้งม่ันแลวในศีล นักปราชญยอมติเตียน 
      เขาโดยศีล แตสุตะของเขาสมบูรณ ถาบุคคลแมมีสุตะ 
      มาก ตั้งม่ันดีแลวในศีล นักปราชญยอมสรรเสริญเขา ท้ัง 
     โดยศีล และสุตะท้ังสอง ใครควรเพ่ือจะติเตียนเขาผูเปน 
      พหูสูต   ผูทรงธรรม เปนพุทธสาวกผูมีปญญา ผูเปนประดุจ 
      แทงทอง  ชมพูนุช แมเทวดากย็อมชมเชย แมพรหมก ็
      สรรเสริญ ฯ 
                จบสูตรท่ี ๖ 
                             สังฆโสภณสูตร 
         [๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี เปนผูเฉียบแหลม ไดรับแนะนําดแีลว  
เปนผูแกลวกลา เปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรม ยอมยังหมูใหงาม ๔ 
 จําพวกเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คือภกิษุ ๑ ภิกษุณี ๑ อุบาสก ๑ อุบาสิกา ๑ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล เปนผูเฉียบแหลม ไดรับแนะนําดีแลว เปนผูแกลวกลา เปน 
พหูสูตเปนผูทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมยังหมูใหงาม ฯ 
      บุคคลใด เปนผูฉลาด แกลวกลา เปนพหูสูต ผูทรงธรรม 
      ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม บุคคลเชนนั้น เราเรียกวา 
      ผูยังหมูใหงาม ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา เปนผู 
      มีศรัทธา สมบูรณดวยศีล เปนพหูสูตเหลานี้แล ยอมยัง 
      หมูใหงาม แทจริง บุคคลเหลานี้ เปนผูยงัหมูใหงาม ฯ 
                จบสูตรท่ี ๗ 
                             เวสารัชชสูตร 
         [๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตประกอบดวยเวสารัชชญาณเหลาใดยอมปฏิญาณฐานะ 
แหงผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจกัรเวสารัชชญาณของตถาคตมี ๔ ประการ  
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นี้ ๔ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลายเราไมเห็นนิมิตนี้วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร  
พรหม หรือใครๆ ในโลกจักทักทวงเราโดยคํามีเหตุผลในธรรมเหลานี้วา ทานปฏิญาณวาเปนพระ 
สัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหลานีย้ังไมตรัสรูแลว เม่ือเราไมเหน็นิมิตแมนี้ยอมเปนผูถึงความเกษม 
 ถึงความไมมีภัย ถึงความแกลวกลาอยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราไมเห็นนิมิตนี้วา สมณะ พราหมณ  
เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกจักทักทวงเราโดยคํามีเหตุผลในธรรมเหลานี้วา ทาน 
ปฏิญาณวาเปนพระขีณาสพอาสวะเหลานีข้องทานยังไมส้ินแลว เม่ือเราไมเห็นนิมิตแมนี้ ยอมเปน 
ผูถึงความเกษม ถึงความไมมีภัย ถึงความแกลวกลาอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไมเหน็นิมิตนีว้า  
สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จักทักทวงเราดวยคํามีเหตุผลในธรรม 
เหลานี้วา ทานกลาวธรรมเหลาใดวา ทําอันตรายธรรมเหลานั้นไมอาจทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง 
 เม่ือเราไมเห็นนิมิตแมนีย้อมเปนผูถึงความเกษม ถึงความไมมีภัย ถึงความแกลวกลาอยู ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลายเราไมเห็นนิมิตนี้วา สมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก 
จักทักทวงเราดวยคํามีเหตุผลในธรรมเหลานี้วา ทานแสดงธรรมเพ่ือประโยชนอยางใด ประโยชน 
อยางนั้นไมเปนทางส้ินทุกขโดยชอบแกบุคคลผูทําตาม เม่ือเราไมเห็นนิมิตแมนี้ ยอมเปนผูถึงความ 
เกษม ถึงความไมมีภัย ถึงความแกลวกลาอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตประกอบดวยเวสารัชช 
ญาณเหลาใดปฏิญาณฐานะแหงผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจกัร เวสารัชช 
ญาณของตถาคตมี ๔ ประการนี้แล ฯ 
      วาทะเหลาใดเหลาหนึ่ง ท่ีเขาตระเตรียมไวมาก และ 
      สมณพราหมณท้ังหลายอาศัยวาทะใด วาทะเหลานั้นมาถึง 
      พระตถาคตผูแกลวกลา ผูลวงวาทะเสียได ยอมหายไป 
      ผูใดครอบงําธรรมจักรอันเปนโลกุตตรประกาศแลว มีปรกติ 
      อนุเคราะหสัตวท่ัวหนา สัตวท้ังหลายยอมนมัสการผูเชนนั้น 
      ผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย ผูถึงฝงแหงภพ ฯ 
                จบสูตรท่ี ๘ 
                ตัณหาสูตร 
         [๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัณหาเม่ือจะเกิดข้ึนแกภกิษ ุยอมเกิดข้ึนในท่ีใด ท่ีนัน้ 
ใหช่ือวาเปนท่ีเกิดข้ึนแหงตัณหา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือตัณหาเม่ือจะเกิดข้ึนแก  
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ภิกษุ ยอมเกิดข้ึนเพราะจวีรเปนเหตุ ๑ เพราะบิณฑบาตเปนเหตุ ๑ เพราะเสนาสนะเปนเหตุ ๑  
เพราะเภสัชอันประณีตและประณีตกวาเปนเหตุ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตณัหาเม่ือจะเกดิข้ึน ยอม 
เกิดข้ึนในท่ีใด ท่ีนั้นยอมช่ือวาเปนท่ีเกิดข้ึนแหงตัณหา ๔ ประการนีแ้ล ฯ 
      บุรุษมีตัณหาเปนเพ่ือนสอง ทองเท่ียวไปตลอดกาลยดืยาว 
      นาน ไมลวงพนสงสารอันมีความเปนอยางนี้ และความ 
      เปน อยางอ่ืน ภิกษุผูมีสติสัมปชัญญะรูโทษน้ี และรูตัณหา 
     เปนท่ีเกดิแหงทุกข พึงเปนผูปราศจากตัณหา ไมถือม่ัน  
     ยอมเวนรอบ ฯ 
                จบสูตรท่ี ๙ 
                 โยคสูตร 
         [๑๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย โยคะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ กามโยคะ ๑ 
 ภวโยคะ ๑ ทิฏฐิโยคะ ๑ อวชิชาโยคะ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลายก็กามโยคะเปนไฉน บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี ยอมไมรูชัดซ่ึงความเกิด ความดบัคุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงกามทั้งหลาย 
ตามความเปนจริง เม่ือเขาไมรูชัดซ่ึง ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออก 
แหงกามท้ังหลาย ตามความเปนจริง ความกําหนดัเพราะกาม ความเพลิดเพลินเพราะกาม ความ 
เยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุนเพราะกาม ความกระหายเพราะกามความเรารอนเพราะกาม ความ 
หยั่งลงในกาม และความทะยานอยากเพราะกามในกามทัง้หลาย ยอมเกดิข้ึน นี้เราเรียกวากาม 
โยคะ กามโยคะเปนดังนี้ กภ็วโยคะเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูชัดซ่ึงความเกิด 
 ความดับคุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงภพท้ังหลาย ตามความเปนจริง เม่ือเขาไมรูชัด 
ซ่ึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงภพท้ังหลาย ตามความเปนจริง  
ความกําหนัดเพราะภพ ความเพลิดเพลินเพราะภพความเยื่อใยเพราะภพ ความหมกมุนเพราะภพ  
ความกระหายเพราะภพ ความเรารอนเพราะภพ ความหยัง่ลงในภพ และความทะยานอยากเพราะ 
ภพ ในภพท้ังหลาย ยอมเกิดข้ึน นี้เราเรียกวาภวโยคะ กามโยคะ ภวโยคะเปนดังนี้กทิ็ฏฐิโยคะ 
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูชัดซ่ึงความเกิด ความดับคุณ โทษ และอุบาย 
เคร่ืองสลัดออกแหงทิฐิท้ังหลาย ตามความเปนจริง เม่ือเขาไมรูชัดซ่ึงความเกิด ความดบั คุณ  
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 โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงทิฐิท้ังหลาย ตามความเปนจริง ความกําหนดัเพราะทิฐิ  
ความเพลิดเพลินเพราะทิฐิความเยื่อใยเพราะทิฐิ ความหมกมุนเพราะทิฐิ ความกระหายเพราะ 
ทิฐิ ความเรารอนเพราะทิฐิ ความหยั่งลงเพราะทิฐิ และความทะยานอยากเพราะทิฐิ ในทิฐ ิ
ท้ังหลาย ยอมเกิดข้ึน นีเ้ราเรียกวาทิฏฐิโยคะ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะเปนดังนี้ ก็อวิชชา 
โยคะเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูชัดซ่ึงความเกิด ความดบั คุณ โทษ และอุบาย 
เคร่ืองสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ประการตามความเปนจริง เม่ือเขาไมรูชัดซ่ึงความเกิด ความดับ  
คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ประการ ตามความเปนจริง ความไมรู  
ความไมหยั่งรู ในผัสสายตนะ ๖ ยอมเกิดข้ึน นี้เราเรียกวาอวิชชาโยคะ กามโยคะ ภวโยคะ  
ทิฏฐิโยคะ และอวิชชาโยคะ เปนดังนี้ บุคคลผูประกอบดวยอกุศลธรรมอันลามก อันเปนเคร่ือง 
เศราหมอง เปนเหตุใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก มีชาติ ชราและ 
มรณะตอไปอีก ฉะนัน้ เราจงึเรียกวา ผูไมเกษมจากโยคะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โยคะ ๔ ประการ 
เหลานี้แล ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความพรากจากโยคะ ๔ ประการนี ้๔ ประการเปนไฉน คือ ความ 
พรากจากกามโยคะ ๑ ความพรากจากภวโยคะ ๑ ความพรากจากทิฏฐิโยคะ ๑ ความพรากจากอวิชชา 
โยคะ ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย กค็วามพรากจากกามโยคะเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดซ่ึง 
ความเกิดความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงกามท้ังหลาย ตามความเปนจริง เม่ือเขา 
รูชัดซ่ึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงกามท้ังหลาย ตามความเปนจริง 
 ความกําหนัดเพราะกาม ความเพลิดเพลินเพราะกาม ความเยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุนเพราะกาม  
ความกระหายเพราะกาม ความเรารอนเพราะกาม ความหยั่งลงในกาม ความทะยานอยากเพราะกาม 
 ในกามทั้งหลาย ยอมไมเกิดข้ึน นี้เราเรียกวาความพรากจากกามโยคะความพรากจากกามโยคะเปน 
ดังนี้ ก็ความพรากจากภวโยคะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดซ่ึง 
ความเกิด ความดับ คุณ โทษและอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงภพท้ังหลาย ตามความเปนจริง  
เม่ือเขารูชัดซ่ึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงภพท้ังหลายตามความ 
เปนจริง ความกําหนดัเพราะภพ ความเพลิดเพลินเพราะภพ ความเย่ือใยเพราะภพ ความหมกมุน 
เพราะภพ ความกระหายเพราะภพ ความเรารอนเพราะภพ ความหยั่งลงในภพ และความทะยาน 
อยากเพราะภพ ในภพท้ังหลายยอมไมเกดิข้ึน นี้เราเรียกวาความพรากจากภวโยคะ ความพรากจาก 
กามโยคะความพรากจากภวโยคะ เปนดังนี้ ก็ความพรากจากทิฏฐิโยคะเปนไฉน ดูกรภิกษุ  
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ท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดซ่ึงความเกิด ความดับ คุณ โทษและอุบายเครื่องสลัด 
ออกแหงทิฐิท้ังหลาย ตามความเปนจริง เม่ือเขารูชัดซ่ึงความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และ 
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงทิฐิท้ังหลายตามความเปนจริง ความกําหนัดเพราะทิฐิ ความเพลิดเพลิน 
เพราะทิฐิ ความเยื่อใยเพราะทิฐิ ความหมกมุนเพราะทิฐิ ความกระหายเพราะทิฐิ ความ 
เรารอนเพราะทิฐิ ความหยั่งลงในทิฐิ และความทะยานอยากเพราะทิฐิ ในทิฐิท้ังหลายยอม 
ไมเกิดข้ึน นี้เราเรียกวาความพรากจากทิฏฐิโยคะ ความพรากจากกามโยคะความพรากจากภวโยคะ  
ความพรากจากทิฏฐิโยคะ เปนดังนี้ ก็ความพรากจากอวชิชาโยคะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดซ่ึง ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหง 
ผัสสายตนะ ๖ประการ ตามความเปนจริง เม่ือเขารูชัดซ่ึงความเกิด ความดับ คุณ โทษและ 
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ประการ ตามความเปนจริง ความไมรู ความไมหยั่งรู  
ในผัสสายตนะ ๖ ประการ ยอมไมเกิดข้ึน นี้เราเรียกวาความพรากจากอวิชชาโยคะ ความพรากจาก 
กามโยคะ ความพรากจากภวโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะ เปนดังนี้ บุคคลผูพรากจากอกุศล 
ธรรมอันลามก อันเปนเคร่ืองเศราหมอง เปนเหตุใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกข 
เปนวิบาก มีชาติ ชรา และมรณะตอไปอีก ฉะนั้น เราจึงเรียกวา ผูเกษมจากโยคะ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ความพรากจากโยคะ ๔ ประการ นี้แล ฯ 
      สัตวท้ังหลายผูประกอบดวยกามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ 
      และอวิชชาโยคะ ยอมเปนผูมีปรกติถึงชาติและมรณะ 
     ไปสู  สงสาร สวนสัตวเหลาใด กําหนดรูกามทั้งหลายและ 
      ภวโยคะโดยประการทั้งปวง ถอนข้ึนซ่ึงทิฏฐิโยคะ 
     และสํารอก    อวิชชาเสียได สัตวเหลานัน้แล เปนผู 
     พรากจากโยคะท้ังปวง เปนมุนีผูลวงพนโยคะเสียได ฯ 
                                                    จบสูตรท่ี ๑๐ 
                                                 จบภณัฑคามวรรคท่ี ๑ 
                                           ___________________ 
                                  รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
     ๑. อนุพุทธสูตร ๒. ปปติตสูตร ๓. ขตสูตรท่ี ๑ ๔. ขตสูตรท่ี ๒  ๕. อนุโสตสูตร  
๖. อัปปสุตสูตร ๗. สังฆโสภณสูตร ๘. เวสารัชชสูตร๙. ตัณหาสูตร ๑๐. โยคสูตร 
                                     ________________  
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                                                จรวรรคท่ี ๒ 
                                                         จารสูตร 
         [๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาแมกามวติก พยาบาทวติก หรือวหิิงสาวิตกเกิดข้ึนแก 
ภิกษุผูกําลังเดนิอยู และภกิษยุินดี ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหถึงความพนิาศซ่ึงวิตกนัน้ ไมให 
ถึงความไมมี ภิกษแุมกําลังเดินอยูเปนอยางนี้แลวเราเรียกวา ผูไมมีความเพียร ไมมีโอตตัปปะ  
เกียจคราน มีความเพยีรเลวเปนนิจนิรันดร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก  
หรือวิหิงสาวิตกเกิดข้ึนแกภิกษุผูยืนอยู และภิกษยุินดี ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหถึงความพินาศ 
ซ่ึงวิตกนั้น ไมใหถึงความไมมี ภิกษแุมยนือยูเปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูไมมีความเพยีร ไมมี 
โอตตัปปะ เกยีจคราน มีความเพียรเลวเปนนิจนิรันดร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาแมกามวติก พยาบาท 
วิตก หรือวิหิงสาวิตก เกดิข้ึนแกภิกษุผูนั่งอยู และภิกษุยนิดี ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหถึง 
ความพินาศซ่ึงวิตกนัน้ไมใหถึงความไมมี ภิกษแุมนั่งอยูเปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูไมมีความ 
เพียรไมมีโอตตัปปะ เกยีจคราน มีความเพยีรเลวเปนนจินรัินดร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาแมกาม 
วิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก เกดิข้ึนแกภิกษุผูนอนต่ืนอยู และภกิษุยนิด ีไมละ ไม 
บรรเทา ไมทําใหถึงความพนิาศซ่ึงวิตกนัน้ ไมใหถึงความไมมี ภิกษุแมนอนต่ืนอยูเปนอยางนี้  
เราเรียกวา ผูไมมีความเพยีร ไมมีโอตตัปปะเกยีจคราน มีความเพยีรเลวเปนนิจนิรันดร ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ถาแมกามวิตกพยาบาทวติก หรือวิหิงสาวิตก เกิดข้ึนแกภกิษุผูเดินอยู และภิกษ ุ
ไมยินด ีละบรรเทา กระทําใหพินาศซ่ึงวิตกนั้น ใหถึงความไมมี ภิกษุแมเดินอยูเปนอยางนี้เรา 
เรียกวา ผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนจินิรันดรมีใจเด็ดเดี่ยว ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวติก หรือวิหิงสาวิตกเกิดข้ึนแกภิกษุผูยืนอยู และภิกษ ุ
ไมยินด ีละ บรรเทา กระทําใหพินาศซ่ึงวติกนั้น ใหถึงความไมมี ภิกษแุมยืนอยูเปนอยางนี้  
เราเรียกวา ผูมีความเพยีรมีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนจินิรันดร มีใจเด็ดเดีย่ว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาแมกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก เกดิข้ึนแกภิกษุผูนั่งอยูและ 
ภิกษไุมยนิดี ละ บรรเทา กระทําใหพนิาศซ่ึงวิตกนัน้ ใหถึงความไมมีภกิษุแมนั่งอยูเปนอยางนี้  
เราเรียกวาผูมีความเพยีร มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนจินิรันดร มีใจเด็ดเดีย่ว  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาแมกามวิตกพยาบาทวติก หรือวหิิงสาวิตก เกิดข้ึนแกภิกษุผูนอนตืน่อยู  
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 และภกิษุไมยนิดีละ บรรเทา กระทําใหพินาศซ่ึงวิตกนั้น ใหถึงความไมมี ภิกษแุมนอนต่ืนอยู 
เปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนจินิรันดร  
มีใจเดด็เดีย่ว ฯ 
      ถาภิกษใุด เดินก็ตาม ยืนก็ตาม นั่งหรือนอนก็ตาม ยอม 
      ตรึกถึงวิตกอันลามกอิงอาศัยกิเลส ภิกษุผูเชนนั้น เปนผู 
      ดําเนินไปสูทางผิด หมกมุนแลวในอารมณ อันยังความ 
      ลุมหลงใหเกิด เปนผูไมควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม 
      แตถาภิกษใุดเดนิก็ตาม ยนืก็ตาม นั่งหรือนอนก็ตาม 
      ยังวิตก ใหสงบแลว ยินดใีนธรรม เปนท่ีสงบวิตก 
       ภิกษเุชนนั้น เปนผูควรเพื่อบรรลุซ่ึงสัมโพธิญาณอันอุดม ฯ 
                จบสูตรท่ี ๑ 
                 ศีลสูตร 
         [๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเปนผูมีศีลสมบูรณ มีปาติโมกขสมบูรณ  
จงเปนผูสํารวมในปาติโมกขสังวร สมบูรณดวยอาจาระและโคจรมีปรกติเห็นภยัในโทษอันมีประมาณ 
นอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายเม่ือเธอท้ังหลายมีศีลสมบูรณ มีปาติโมกขสมบูรณ  
สํารวมในปาตโิมกขสังวรสมบูรณดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณนอย  
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย กิจท่ีควรทํายิ่งกวานี้ จะพึงมีอะไรเลา ถาแมภกิษุกําลังเดนิไป  
อภิชฌาไปปราศแลว พยาบาทไปปราศแลว ละถีนมิทธะไดแลวละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ละวิจ ิ
กิจฉาไดแลว ปรารภความเพียรไมยอหยอนมีสติม่ันไมหลงลืม มีกายสงบไมระสํ่าระสาย มีจิตม่ันคง 
 มีอารมณเปนหนึ่งภกิษแุมเดินอยูเปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูมีความเพียร มีโอตตัปปะ มีความ 
เพียรอันปรารภแลวเปนนจินิรันดร มีใจเด็ดเดี่ยว ถาแมภกิษุยนือยู ... ถาแมภิกษุนั่งอยู ... ถาแม 
ภิกษนุอนต่ืนอยู อภิชฌาไปปราศแลว พยาบาทไปปราศแลวละถีนมิทธะไดแลว ละอุทธัจจกุก 
กุจจะไดแลว ละวิจกิิจฉาไดแลว ปรารภความเพยีรไมยอหยอน มีสติม่ันไมหลงลืม มีกายสงบ 
ไมระสํ่าระสาย มีจิตม่ันคงมีอารมณเปนหนึ่ง ภิกษุแมนอนต่ืนอยูเปนอยางนี้ เราเรียกวา ผูมีความ 
เพียรมีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนจินิรันดร มีใจเดด็เดีย่ว ฯ  
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      ภิกษพุึงเดนิตามสบาย พงึยืนตามสบาย พึงนั่งตามสบาย 
     พึงนอนตามสบาย พึงคูตามสบาย พึงเหยียดตามสบาย 
     ตลอด คติของโลก ท้ังเบ้ืองบน ทามกลาง และเบ้ืองตํ่า 
     และพิจารณา  ตลอดความเกิด และความเส่ือมไปแหงธรรม 
     และขันธ  ท้ังหลาย นักปราชญท้ังหลายกลาวภกิษุอยาง 
     นั้น ผูมีสติทุกเม่ือ ศึกษาปฏิปทาอันสมควรแกความสงบ 
     ใจเสมอ วามีใจเดด็เดีย่ว ฯ 
                จบสูตรท่ี ๒ 
 
                ปธานสูตร 
         [๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัมมัปปธาน ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุ 
ในธรรมวินยันี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด ยอมพยายาม ปรารภความเพียรประคองจิต ตั้งจิตม่ัน  
เพื่อไมใหอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน ๑ยอมยงัฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความ 
เพียร ประคองจิต ตั้งจิตม่ัน เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม  
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตม่ัน เพื่อใหกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกิดข้ึน ๑ยอมยังฉันทะ 
ใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตม่ัน เพื่อความต้ังม่ัน เพื่อความไมหลงลืม  
เพื่อใหมียิ่งข้ึน เพื่อความไพบูลย เพื่อเจริญเพื่อใหบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัมมัปปธาน ๔ประการนี้แล ฯ 
      พระขีณาสพเหลานั้น มีความเพยีรอันชอบ ครอบงําเตภูมิกวัฏ 
      อันเปนบวงแหงมาร เปนผูอันกิเลสไมอาศัยแลว ถึงฝง 
      แหงภัย คือชาติ และมรณะ ทานเหลานั้นชนะมารพรอมท้ัง 
      เสนา ช่ืนชมแลว เปนผูไมหวั่นไหว กาวลวงกําลังพระยามาร 
      เสียท้ังหมด (ถึงความสุขแลว) ฯ 
                จบสูตรท่ี ๓  
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                สังวรสูตร 
         [๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเพียร ๔ ประการนี้ ๔ ประการนีเ้ปนไฉน คือ สังวร 
ปธาน ๑ ปหานปธาน ๑ ภาวนาปธาน ๑ อนุรักขนาปธาน ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็สังวรปธาน 
เปนไฉน ภิกษใุนธรรมวินยันี้ เห็นรูปดวยจักษแุลวไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยญัชนะ ยอม 
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา 
และโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู... 
ดูดกล่ินดวยจมูก ... ล้ิมรสดวยล้ิน ...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... รูธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือ 
โดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุ 
ใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย ถึงความสํารวม 
ในมนินทรีย นี้เราเรียกวาสังวรปธาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ปหานปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้ยอมครอบงํา ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหพินาศ ยอมใหถึงความไมมี  ซ่ึงกามวิตก 
ท่ีเกิดขึ้นแลว ... ซ่ึงพยาบาทวิตกเกิดข้ึนแลว ... ซ่ึงวิหิงสาวิตกเกิดข้ึนแลว ... ซ่ึงอกุศลธรรมอัน 
ลามกท่ีเกิดข้ึนแลว นี้เราเรียกวาปหานปธานดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็าวนาปธานเปนไฉน ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน 
ความสละยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญวริิยสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญปติสัมโพช 
ฌงค ... ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ... ยอมเจริญอุเบกขาสัม 
โพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ นี้เราเรียกวาภาวนาปธาน 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อนุรักขนาปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมตามรักษาสมาธินิมิตอัน 
เจริญท่ีเกิดข้ึนแลว คือ อัฏฐิกสัญญา ปุฬวกสัญญา วินีลกสัญญา วิปุพพกสัญญาวิจฉิทกสัญญา  
อุทธุมาตกสัญญา นี้เราเรียกวาอนุรักขนาปธาน ดูกรภกิษท้ัุงหลายความเพียร ๔ ประการนี้แล ฯ 
      ปธาน ๔ ประการนี้ คือ สังวรปธาน ๑ ปหานปธาน ๑ 
      ภาวนาปธาน ๑ อนุรักขนาปธาน ๑ อันพระพุทธเจาผูเปน 
      เผาพันธุ พระอาทิตย ทรงแสดงแลว ซ่ึงเปนเคร่ืองใหภิกษ ุ
      ในธรรมวนิัยนี้ ผูมีความเพียรพึงถึงความส้ินทุกขได ฯ 
                จบสูตรท่ี ๔  
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                ปญญัติสูตร 
         [๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การบัญญัติซ่ึงส่ิงท่ีเลิศ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาสัตวผูมีอัตภาพ (ใหญ) อสุรินทราหูเปนเลิศบรรดาบุคคลผูบริโภคกาม 
 พระเจามันธาตุราชเปนเลิศ บรรดาผูใหญยิ่ง มารผูมีบาปเปนเลิศ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 อันโลกกลาววาเปนเลิศในโลกท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  
เทวดาและมนษุย ดกูรภกิษุท้ังหลาย การบัญญัติส่ิงท่ีเลิศ ๔ ประการเหลานี้แล ฯ 
      บรรดาสัตวผูมีอัตภาพ (ใหญ) อสุรินทราหูเปนเลิศ บรรดา 
      บุคคลผูบริโภคกาม พระเจามันธาตุราชเปนเลิศ บรรดาผู 
      ใหญยิ่ง มารเปนเลิศ พระพุทธเจาผูรุงเรืองดวยฤทธ์ิ อัน 
      โลกกลาววาเปนเลิศในโลก ท้ังเทวดาและมนุษย ท่ัวภมิู 
      เปนท่ีอยูของสัตว ท้ังเบ้ืองบน ทามกลาง และเบ้ืองตํ่า ฯ 
                จบสูตรท่ี ๕ 
                โสขุมมสูตร 
         [๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ญาณเปนเคร่ืองแทงตลอดลักษณะอันละเอียด ๔ ประการ 
นี้ ๔ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยญาณอันกําหนด 
รูลักษณะอันละเอียดในรูปอยางยิ่ง ยอมไมพิจารณาเห็นญาณอันกําหนดรูลักษณะอันละเอียดในรูปอ่ืน  
ซ่ึงยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณเปนเคร่ืองกําหนดลักษณะอันละเอียดในรูปนั้น และไมปรารถนาญาณ 
เปนเคร่ืองกําหนดลักษณะอันละเอียดในรูปอ่ืน อันยิ่งกวาหรือประณตีกวาญาณเปนเคร่ืองกําหนด 
ลักษณะอันละเอียดในรูปนั้น เปนผูประกอบดวยญาณเปนเคร่ืองกําหนดลักษณะอันละเอียดใน 
เวทนา ... เปนผูประกอบดวยญาณเปนเคร่ืองกําหนดลักษณะอันละเอียดในสัญญา ... เปนผูประกอบ 
ดวยญาณเปนเคร่ืองกําหนดลักษณะอันละเอียดในสังขาร ยอมไมพิจารณาเห็นซ่ึงญาณเปนเคร่ือง 
กําหนดลักษณะอันละเอียดในสังขารอ่ืน ซ่ึงยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณเปนเคร่ืองกาํหนดลักษณะ 
อันละเอียดในสังขารนั้น และไมปรารถนาญาณเปนเคร่ืองกําหนดลักษณะอันละเอียดในสังขารอ่ืน   
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ซ่ึงยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณเปนเคร่ืองกําหนดลักษณะอันละเอียดในสังขารนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 ญาณเปนเคร่ืองกําหนดลักษณะอันละเอียด ๔ประการน้ีแล ฯ 
      ภิกษใุดรูความที่รูปขันธเปนของละเอียด รูความเกดิแหง 
      เวทนา รูความเกดิและความดับแหงสัญญา รูจักสังขารโดย 
      ความไมเท่ียง โดยเปนทุกข และโดยความเปนอนัตตา 
      ภิกษนุั้นแล เปนผูเห็นชอบ เปนผูสงบ ยินดใีนสันติบท 
      ชํานะมารพรอมท้ังเสนา ยอมทรงไวซ่ึงรางกายมีในท่ีสุด ฯ 
                จบสูตรท่ี ๖ 
                             อคติสูตรท่ี ๑ 
         [๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การถึงอคติ ๔ ประการนี้ อคติ ๔ ประการเปนไฉน บุคคล 
ยอมถึงฉันทาคติ ยอมถึงโทสาคติ ยอมถึงโมหาคติ ยอมถึงภยาคติ ดกูรภิกษุท้ังหลาย การถึง 
อคติ ๔ ประการนี้แล ฯ 
      ผูใดประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความหลง 
      ความกลัว ยศของผูนั้นยอมเส่ือม ดุจพระจันทรขางแรม 
      ฉะนั้น ฯ 
                จบสูตรท่ี ๗ 
                             อคติสูตรท่ี ๒ 
         [๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การไมถึงอคติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน บุคคล 
ยอมไมถึงฉันทาคติ ยอมไมถึงโทสาคติ ยอมไมถึงโมหาคติ  ยอมไมถึงภยาคติ ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
 การไมถึงอคติ ๔ ประการนี้แล ฯ 
      ผูใดไมประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง  ความ 
      หลง ความกลัว ยศของผูนั้น ยอมเต็มเปยม ดุจ 
      พระจันทรขางข้ึน ฉะนั้น ฯ 
                จบสูตรท่ี ๘  
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                             อคติสูตรท่ี ๓ 
         [๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การถึงอคติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน  บุคคลยอม 
ถึงฉันทาคติ ยอมถึงโทสาคติ ยอมถึงโมหาคติ ยอมถึงภยาคติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย การถึงอคติ ๔  
ประการนี้แล ฯ 
      ผูใดประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความหลง 
      ความกลัว ยศของผูนั้นยอมเส่ือม เหมือนพระจันทรขางแรม 
      ฉะนั้น ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย การไมถึงอคติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน บุคคลยอมไมถึง 
ฉันทาคติ ยอมไมถึงโทสาคติ ยอมไมถึงโมหาคติ ยอมไมถึงภยาคติ ดกูรภิกษุท้ังหลาย การไมถึง 
อคติ ๔ ประการนี้แล ฯ 
      ผูใดไมประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง 
      ความหลง ความกลัว ยศของผูนั้น ยอมเต็มเปยม ดจุ 
      พระจันทรขางข้ึน ฉะนั้น ฯ 
                จบสูตรท่ี ๙ 
                             ภัตตุเทสกสูตร 
         [๒๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภัตตุเทสกผูประกอบไปดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกนําไป 
วางไวในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ภัตตุเทสกยอมถึงฉันทาคติ ยอมถึงโทสาคติ ยอม 
ถึงโมหาคติ ยอมถึงภยาคติ ดูกรภกิษุท้ังหลายภัตตุเทสกผูประกอบไปดวยธรรม ๔ ประการนี้แล 
 เหมือนถูกนําไปวางไวในนรกดูกรภกิษุท้ังหลาย ภัตตุเทสกผูประกอบไปดวยธรรม ๔ ประการ 
 เหมือนถูกนําไปวางไวในสวรรค ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ภัตตุเทสกยอมไมถึงฉันทาคติ 
ยอมไมถึงโทสาคติ ยอมไมถึงโมหาคติ ยอมไมถึงภยาคติ ดูกรภกิษุท้ังหลายภัตตุเทสกผูประกอบ 
ไปดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล เหมือนถูกนาํไปวางไวในสวรรค ฯ 
      ชนเหลาใดเหลาหนึ่งไมสํารวมในกาม ไมประกอบดวย 
      ธรรม  ไมเคารพในธรรม มีปรกติถึงฉันทาคติ โทสาคติ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาท่ี 19 
     โมหาคติ    และภยาคติ กแ็ลบุคคลนี้เราเรียกวา เปน 
      หยากเยื่อในบริษัท อันสมณะผูรูกลาวแลวอยางนี้ ชน 
      เหลาใดต้ังอยูในธรรม มี  ปรกติไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ 
      โมหาคติ ภยาคติ ยอมไม กระทํากรรมอันลามก เพราะ 
       ฉะนั้น บุคคลนั้นช่ือวา เปน สัตบุรุษท่ีนาสรรเสริญ ก็ 
       แลบุคคลน้ีเราเรียกวาเปนผูผุดผองในบริษัท อันสมณะ 
       ผูรูกลาวแลวอยางนี้ ฯ 
                             จบสูตรท่ี ๑๐ 
                             จบวรรคท่ี ๒ 
                             ______ 
                       รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. จารสูตร                 ๒. ศีลสูตร  
๓. ปธานสูตร         ๔. สังวรสูตร 
๕. ปญญัติสูตร         ๖. โสขุมมสูตร  
๗. อคติสูตรท่ี ๑         ๘. อคติสูตรท่ี ๒ 
๙. อคติสูตรท่ี ๓         ๑๐. ภตัตุเทสกสูตร ฯ 
                             ______  
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                            อุรุเวลวรรคท่ี ๓ 
                            อุรุเวลสูตรท่ี ๑ 
         [๒๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นทูลรับสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส 
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในคราวแรกตรัสรูเราอยูท่ีตนอชปาลนิโครธ ริมฝงแมน้ําเนรัญชราในอุรุ 
เวลาประเทศ เม่ือเราหลีกออกเรนอยูในท่ีลับ ความปริวิตกแหงใจไดบังเกิดข้ึนอยางนีว้า บุคคลผู 
ไมมีท่ีเคารพ ไมมีท่ียําเกรง ยอมอยูเปนทุกข เราจะพึงสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณคนไหน 
หนอแล แลวอาศัยอยู ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราไดปริวิตกตอไปวา เราจะพึงสักการะเคารพสมณะ 
หรือพราหมณอ่ืนแลวอาศยัอยู เพื่อความบริบูรณแหงศีลขันธท่ียังไมบริบูรณ แตเราไมเห็นสมณะ 
หรือพราหมณอ่ืน ผูมีศีลสมบูรณกวาตน ซ่ึงเราจะพึงสักการะเคารพแลวอาศัยอยูในโลกพรอมท้ัง 
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณะพราหมณเทวดาและมนุษย เราจะพึง 
สักการะเคารพสมณะหรือพราหมณอ่ืน แลวอาศัยอยูเพื่อความบริบูรณแหงสมาธิขันธ ... แหงปญญา 
ขันธ ... แหงวมุิตติขันธท่ียังไมบริบูรณ แตเราไมเห็นสมณะหรือพราหมณอ่ืน ผูมีสมาธิสมบูรณกวา 
ตน ... มีปญญาสมบูรณกวาตน ... มีวิมุตติสมบูรณกวาตนในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก  
พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เราไดปริวิตกตอไปวา ไฉน 
หนอแล เราพึงสักการะเคารพธรรมท่ีเราตรัสรูนั้นอาศัยเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล ทาว 
สหัมบดีพรหมรูความปริวิตกแหงใจของเราดวยใจ ไดอันตรธานจากพรหมโลกไปปรากฏขางหนาเรา  
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนท่ีคูหรือคูแขนท่ีเหยยีด ฉะนั้น คร้ังน้ันแล ทาวสหัมบด ี
พรหมกระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง คุกมณฑลเขาเบ้ืองขวาลงท่ีแผนดินประนมอัญชลีมาทาง 
เรา แลวกลาวคํานี้กะเราวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนีเ้ปนอยางนัน้ ขาแตพระสุคต ขอนี้เปน 
อยางนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดไดมีแลวในอดีตกาล แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
แมเหลานัน้สักการะเคารพพระธรรมนั่นเทียว อาศัยอยูแลว พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด 
จักมีในอนาคตแมพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาเหลานัน้ ก็จักสักการะเคารพพระธรรมน่ันเทียวอาศัย 
อยูแมพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี ้ก็จงสักการะเคารพพระธรรมนั่นแหละอาศัย  
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อยูเถิด ทาวสหัมบดีพรหม คร้ันไดกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ไดกลาวคาถาประพันธตอ 
ไปวา       
      พระสัมมาสัมพุทธเจาในอดีตเหลาใดดวย พระพุทธเจา 
     ใน อนาคตเหลาใดดวย และพระพุทธเจาในบัดนีด้วย ผูยัง 
      ความโศกของสัตวเปนอันมากใหเส่ือมคลาย ลวนเคารพ 
      พระสัทธรรมอยู นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
      เพราะเหตุนั้นแหละ กุลบุตรผูรักษาตน จํานงความเปน 
      ใหญ   เม่ือระลึกถึงคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย พึง 
        ทําความเคารพพระสัทธรรม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวประพนัธคาถานี้ คร้ันแลวอภิวาทเรา  
กระทําประทักษิณแลวหายไปในท่ีนั้นเอง ดูกรภกิษุท้ังหลายแมการท่ีเราทราบการเช้ือเชิญของพรหม 
แลวสักการะเคารพอาศัยธรรมท่ีเราตรัสรูนั้นนั่นแหละอยู เปนการสมควรแกตน เม่ือใด แมสงฆ 
ประกอบไปดวยความเปนใหญแลว เม่ือนัน้ เราก็เคารพแมในสงฆ ฯ 
                                                จบสูตรท่ี ๑ 
                                                    อุรุเวลสูตรท่ี ๒ 
         [๒๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในคราวแรกตรัสรู เราอยูท่ีตนอชปาลนิโครธริมฝงแมน้ํา 
เนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ คร้ังนั้นแล พวกพราหมณมากดวยกนัเปนผูแกเฒา เปนผูใหญ 
ลวงกาลผานวยัแลว เขาไปหาเรา คร้ันแลวไดสนทนาปราศรัยกับเรา คร้ันผานการปราศรัยพอให 
ระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกลาวกะเราวา ทานพระโคดม เราไดสดับ 
มาอยางนี้วาพระสมณโคดมไมอภิวาท ไมลุกรับพราหมณผูแกเฒา เปนผูใหญลวงกาลผานวัย 
แลว ท้ังไมเช้ือเชิญดวยอาสนะ ขอนี้เปนอยางท่ีเราไดสดบัมาหรือ การท่ีทานพระโคดมไมอภวิาท  
หรือไมลุกรับพวกพราหมณผูแกเฒา เปนผูใหญลวงกาลผานวัยแลว หรือไมเช้ือเชิญดวยอาสนะ 
 นั้นไมสมควรเลย ดูกรภิกษท้ัุงหลายความปริวิตกนีไ้ดมีแกเราวา ทานเหลานี้ยอมไมรูซ่ึงเถระ หรือ 
ธรรมอันกระทําใหเปนเถระ ถาแมบุคคลผูเฒามีอายุ ๘๐ ป ๙๐ ป หรือ ๑๐๐ ป แตเกิดมา แตเขา 
มีปรกติพูดในกาลไมสมควร พูดไมจริง พดูไมเปนประโยชน พูดไมเปนธรรม พูดไมเปนวินยั   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาท่ี 22 
กลาววาจาท่ีไมควรจดจําไว ไมมีหลักฐาน ไมมีขอบเขตไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลไม 
ควร เขายอมถึงซ่ึงกาลนับวา เปนเถระผูเขลาโดยแท ถาแมเด็กกําลังรุน มีผมดําสนิท ยงัหนุม 
แนน อยูในปฐมวัยแตมีปรกติพูดในกาลอันควร พูดจริง พูดเปนประโยชน พูดเปนธรรม พูด 
เปนวินยั กลาววาจาท่ีควรจดจํา มีหลักฐาน มีขอบเขต ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร  
เขายอมถึงซ่ึงกาลนับวา เปนเถระผูฉลาดโดยแท ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมอันกระทําใหเปนเถระ  
๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ภกิษุในธรรมวินยันี้ เปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระ 
ปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภยัในโทษอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษา 
อยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงไวซ่ึงสุตะ ส่ังสมซ่ึงสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงจํา 
ไว คลองปากขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง  
งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ๑ เปนผูได 
ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจติยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขใน 
ปจจุบัน ๑ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เถรกรณธรรม ๔ ประการ 
นี้แล ฯ 
      ผูใดมีจิตฟุงซาน มีความดําริไมม่ันคง เชนกับมฤค ยนิด ี
      ในธรรมของอสัตบุรุษ  ยอมกลาวคําเพอเจอเปนอันมาก ผู 
      นั้นมีความเห็นลามก ปราศจากความเอ้ือเฟอ ตั้งอยูไกล 
      จากความเปนผูม่ันคง สวนผูใด สมบูรณดวยศีล เปนผู 
      สดับ มีปฏิภาณ ประกอบในธรรมอันทําความม่ันคง ยอม 
      เห็นแจงอรรถแหงอริยสัจดวยปญญา เปนผูถึงฝงแหงธรรม 
      ท้ังปวง ไมมีกิเลสอันเปนประดุจหลักตอ มีไหวพริบ มี 
      ชาติและมรณะอันละไดแลว เปนผูประพฤติพรหมจรรย 
      สมบูรณ เรากลาวผูนั้นวาเปนเถระ อาสวะของภกิษุใดไม 
      มีเพราะส้ินอาสวะท้ังหลาย เราเรียกภกิษุนั้นวาเถระ ฯ 
                จบสูตรท่ี ๒  
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                 โลกสูตร 
         [๒๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โลกตถาคตตรัสรูแลว ตถาคตพรากจากโลกแลว เหตุ 
เกิดแหงโลกตถาคตตรัสรูแลว เหตุเกิดแหงโลกตถาคตละไดแลว  ความดับแหงโลกตถาคตตรัสรู 
แลว ความดับแหงโลกตถาคตกระทําใหแจงแลวปฏิปทาอันยังสัตวใหถึงความดับแหงโลก ตถาคต 
ตรัสรูแลว ปฏิปทาอันยังสัตวใหถึงความดบัแหงโลกตถาคตใหเจริญแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
รูปารมณท่ีเหน็ดวยจกัษุ สัททารมณท่ีฟงดวยหู คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณท่ีรูไดดวย 
ทวารนั้นๆ ธรรมารมณท่ีรูแจงดวยใจ ของโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลกพรหมโลก ของหมู 
สัตวพรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย ตถาคตไดบรรลุแลว เสาะแสวงหาแลว  
คนควาแลวดวยใจ ตถาคตตรัสรูรูปารมณท่ีเห็นไดดวยจกัษุเปนตนนั้นโดยชอบ เพราะฉะน้ัน โลก 
จึงเรียกวา ตถาคต อนึ่งตถาคตยอมตรัสรูซ่ึงราตรีใด และยอมยังราตรีใดใหดับ ตถาคตยอมกลาว  
ยอมทักทาย ยอมแสดงออกซ่ึงคําใดในระหวางนี้ คํานั้นท้ังหมดยอมเปนอยางนัน้ทีเดยีว หาได 
เปนอยางอ่ืนไม เพราะฉะนัน้ โลกจึงเรียกวา ตถาคต  ตถาคตมีปรกติกลาวอยางใด ทําอยางนั้น 
 ทําอยางใด กลาวอยางนั้น ตถาคตมีปรกติกลาวอยางใด ทําอยางนัน้ ทําอยางใด กลาวอยางนัน้ 
 ดวยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น โลกจึงเรียกวา ตถาคต ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเปนผูยิ่งใหญ 
ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณะ พราหมณเทวดาและ 
มนุษย เปนผูอันใครๆ ครอบงําไมได ผูเหน็แจงโดยแท ยังอํานาจใหเปนไป เพราะฉะน้ัน โลก 
จึงเรียกวา ตถาคต ฯ 
      ผูใดรูยิ่งแลวซ่ึงโลกท้ังปวง รูตามเปนจริงในโลกท้ังปวง 
     พรากไปจากโลกท้ังปวง ไมมีกิเลสนอนเน่ืองในสันดานในโลก 
      ท้ังปวง ผูนั้นแล เปนธีรชนผูครอบงําอารมณท้ังปวงได 
      ปลด เปล้ืองกิเลสเคร่ืองรอยรัดท้ังมวลเสียได เปนผูถูกตอง 
      นิพพานอันมีความสงบอยางยิ่ง ไมมีภยัแตท่ีไหนๆ ผูนี้ 
      เปนพระขีณาสพผูรูแลว ไมมีทุกข ตัดความสงสัยไดแลว 
      ถึงความส้ินไปแหงกรรมท้ังปวง เปนผูหลุดพนเพราะความ 
      ส้ินไปแหงอุปธิ บุคคลนี้เปนผูมีโชค เปนพุทธะ ช่ือวา 
      เปนสีหะผูยอดเยี่ยม ประกาศพรหมจกัรใหแกโลกท้ังเทว  
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      โลก เพราะเหตุนั้น เทวดาและมนษุยจงึถึงพระพุทธเจา 
      วาเปนสรณะ มาประชุมกันนมัสการพระองคผูเปนใหญ 
      ผูปราศจากความขลาด เทวดาและมนษุยท้ังหลายจัก 
      นมัสการ พระองคผูเปนใหญ ผูปราศจากความขลาด กลาว 
      สรรเสริญวา เปนผูฝกตนประเสริฐกวาบรรดาผูฝกตน 
      ท้ังหลาย เปนฤาษีผูสงบกวาบรรดาผูสงบท้ังหลาย เปน 
     ผูพนชั้นเยีย่มกวา บรรดาผูพนทั้งหลาย เปนผูขามฝง 
    ประเสริฐกวาบรรดาผูขาม ฝงท้ังหลาย ในโลกพรอมท้ัง 
    เทวโลก จะหาบุคคลเปรียบ ดวยพระองคไมมี ฯ 
                จบสูตรท่ี ๓ 
                        กาฬกสูตร 
         [๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กาฬการาม ใกลเมืองสาเกต ณ ท่ีนั้น 
แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลายภกิษุเหลานั้นทูลรับสนองพระดํารัส 
ของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปารมณท่ีเห็นดวยจักษุ  
สัททารมณท่ีฟงดวยหูคันธารมณ รสารมณ และโผฏฐัพพารมณ ท่ีรูไดดวยทวารนั้นๆ ธรรมารมณ 
ท่ีรูแจงดวยใจ ของโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ของหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ 
 เทวดาและมนษุย เราไดบรรลุแลว เสาะแสวงหาแลว  คนควาแลวดวยใจ เรายอมรูรูปารมณท่ี 
เห็นไดดวยจกัษุเปนตนนั้นรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง ตถาคตรูรูปารมณเปนตนนั้นแจงชัด รูปารมณ 
เปนตนนัน้ไมปรากฏในตถาคต ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราพึงกลาววา ... เรายอมรูรูปารมณเปนตนนั้น  
คํานั้นของเราพึงเปนคําเท็จ เราพึงกลาววา ... เรายอมรูรูปารมณเปนตนนั้นดวย ไมรูดวย แมคําของ 
เรานั้นก็พึงเปนเชนนัน้แหละ เราพึงกลาววา ... เรารูก็หามิได ไมรูกห็ามิได ซ่ึงรูปารมณเปนตนนั้น  
คํานั้นจึงเปนโทษแกเรา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ตถาคตเห็นรูปท่ีควรเห็น ยอมไมสําคัญวาเห็นรูปท่ีเห็น 
แลว ยอมไมสําคัญวาเปนรูปท่ียังไมมีใครเห็น ยอมไมสําคัญวาเห็นรูปท่ีควรเห็น ยอมไมสําคัญวา 
เห็นรูปท่ีควรเห็น ยอมไมสําคัญวาเห็นรูปท่ีมหาชนดกูันอยู ตถาคตฟงเสียงท่ีควรฟง ยอมไมสําคัญ 
วาฟงเสียงท่ีฟงแลวยอมไมสําคัญวาฟงเสียงท่ียังไมมีใครฟง ยอมไมสําคัญวาฟงเสียงท่ีควรฟง ยอม  
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ไมสําคัญวาฟงเสียงท่ีมหาชนฟงกันอยู ตถาคตรูคันธารมณเปนตนท่ีควรรู ยอมไมสําคัญวารูคันธา 
รมณเปนตนท่ีรูแลว ยอมไมสําคัญวารูคันธารมณเปนตนท่ียังไมมีใครรู ยอมไมสําคัญวารู 
คันธารมณเปนตนท่ีควรรู ยอมไมสําคัญวารูคันธารมณเปนตนท่ีมหาชน รูกันอยู ตถาคตรูแจธรรมา 
รมณท่ีควรรูแจง ยอมไมสําคัญวารูแจงธรรมารมณท่ีรูแจงแลว ยอมไมสําคัญวารูแจงธรรมารมณท่ียัง 
ไมมีใครรู ยอมไมสําคัญวารูแจง ธรรมารมณท่ีควรรูแจง ยอมไมสําคัญวารูแจงธรรมารมณท่ีมหาชน 
รูแจงกันอยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตเปนผูคงท่ีเชนนั้นเทียว ในธรรมท้ังหลาย คือ รูปารมณ  
สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ และธรรมารมณ และเรายอมกลาววาบุคคลอ่ืน 
ผูคงท่ียิ่งกวา หรือประณีตกวาตถาคตผูคงท่ีนั้นไมมี ดวยประการ ฉะนีแ้ล ฯ 
      รูปท่ีเห็นแลว เสียงท่ีฟงแลว หรือหมวด ๓ แหงอารมณ 
      มีคันธารมณเปนตนท่ีทราบแลวอยางใดอยางหนึ่งอันดูดดื่ม 
      อันชนเหลาอ่ืนสําคัญวาจริง ตถาคตเปนผูคงท่ีในรูปเปน 
      ตนเหลานัน้ อันสํารวมแลวเอง ไมพึงเช่ือคําคนอ่ืนท้ัง 
      จริงและเท็จ เราเห็นลูกศร คือ ทิฐินี้กอนแลว ยอมรู 
     ยอมเหน็ลูกศร คือ ทิฐิท่ีหมูสัตวหมกมุนของอยูเชนนัน้ 
      ความหมกมุนยอมไมมีแกตถาคตท้ังหลาย ฯ 
                                                จบสูตรท่ี ๔ 
                                             พรหมจริยสูตร 
         [๒๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตผูประพฤติพรหมจรรย เพื่อลวงประชาชนก็หามิได  
เพื่อเกล้ียกลอมประชาชนก็หามิได เพื่ออานิสงส คือ ลาภสักการะ และความสรรเสริญ ก็หามิได  
เพื่ออานิสงส คือ การอวดอางวาทะก็หามิได เพื่อความปรารถนาวา ชนจงรูจักเราดวยอาการดังนี้  
ก็หามิได โดยที่แทตถาคตอยูประพฤติพรหมจรรยนี้ เพือ่สังวร เพื่อละ เพื่อคลายความกําหนดั 
เพื่อดับกิเลส ฯ 
      พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ไดทรงแสดงพรหมจรรยอัน 
      เปนการละเวน มีปรกติยังสัตวใหหยั่งลงภายในนิพพาน  
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      เพื่อสังวร เพื่อละ หนทางนี้อันทานผูใหญผูแสวงหาคุณ 
      อันใหญดําเนินไปแลว อนึ่ง ชนเหลาใดยอมดําเนนิไปสูทาง 
     นั้น ตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงแลว ชนเหลานั้นช่ือวาทํา 
      ตาม  คําส่ังสอนของศาสดา จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
                       จบสูตรท่ี ๕ 
                         กุหสูตร 
         [๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเหลาใด เปนผูลวง เปนผูกระดางเปนคนประจบ มี 
ปรกติวางทา มีมานะดจุไมออท่ียกขึ้น เปนผูไมม่ันคง ภกิษุเหลานั้นหาใชเปนผูนับถือเราไม  
เปนผูไปปราศจากธรรมวินยันี้ และยอมไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวนิัยนี้ สวนภิกษ ุ
เหลาใด เปนผูไมลวง ไมประจบ เปนธีรชน ไมกระดาง เปนผูม่ันคงดี ภิกษเุหลานั้นแลช่ือวา 
นับถือเราไมไปปราศจากธรรมวินัยนี้ และยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ฯ 
      ภิกษเุหลาใด ลอลวง กระดาง ประจบ วางทา มีมานะดุจ 
      ไมออ และไมตั้งม่ัน ภกิษเุหลานั้นยอมไมงอกงามใน 
       ธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว สวนภิกษ ุ
      เหลาใดไม  ลอลวง ไมประจบ เปนธีรชน ไมกระดาง ตั้ง 
      ม่ันดีแลว ภิกษเุหลานั้นแล ยอมงอกงามในธรรม อัน 
      พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว ฯ 
                จบสูตรท่ี ๖ 
                        สันตุฏฐิสูตร 
         [๒๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปจจยั ๔ อยางนี้ ท้ังนอย หาไดงาย และหาโทษมิได  
ปจจัย ๔ อยางเปนไฉน คือ บรรดาจีวร บังสุกุลจีวร ท้ังนอยหาไดงาย และหาโทษมิได ๑  
บรรดาโภชนะ คําขาวท่ีหาไดดวยปลีแข็ง ท้ังนอยหาไดงาย และหาโทษมิได ๑ บรรดาเสนาสนะ  
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 รุกขมูล ท้ังนอย หาไดงายและหาโทษมิได ๑ บรรดาเภสัช มูตรเนา ท้ังนอย หาไดงาย และ 
หาโทษมิได ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปจจัย ๔ อยางนี้แล ท้ังนอย หาไดงาย หาโทษมิได ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เพราะเหตุท่ีภิกษุเปนผูสันโดษดวยปจจยั อันนอยและหาไดงาย เราจึงกลาวขอนี้วา เปน 
องคแหงความเปนสมณะอยางหนึ่งของเธอ ฯ 
      เม่ือภิกษุสันโดษดวยปจจัยอันหาโทษมิได ท้ังนอยและหา 
      ไดงาย ปรารภเสนาสนะ จีวร ปานะ และโภชนะ จิตของ 
      เธอก็ไมคับแคนไมกระทบกระเทือนทุกทิศ และธรรม 
      เหลาใดอันภิกษุนั้นกลาวแลว อนุโลมแกสมณธรรม 
      ธรรมเหลานั้นอันภิกษุผูไมประมาท มีความสันโดษถือเอา 
      โดยยิ่ง ฯ 
                จบสูตรท่ี ๗ 
                         วังสสูตร 
         [๒๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยวงศ ๔ ประการนี้ นกัปราชญสรรเสริญวาเปนเลิศ มี 
มานาน เปนเช้ือสายแหงพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจายไมเคยกระจัดกระจาย อัน 
บัณฑิตยอมไมรังเกียจ จักไมรังเกยีจ วิญูชนท้ังสมณะและพราหมณไมเกลียด อริยวงศ ๔ ประการ 
เปนไฉน คือภกิษุในธรรมวินัยนีย้อมเปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได มีปรกติกลาวสรรเสริญ 
คุณแหงสันโดษดวยจวีรตามมีตามได ยอมไมถึงการแสวงหาอันไมสมควรเพราะจวีรเปนเหตุเม่ือ 
ไมไดกไ็มตกใจ คร้ันไดแลวก็ไมยดึถือ ไมหมกมุน ไมหวงใย มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเคร่ือง 
ร้ือออกใชสอยอยู ไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น จริงอยู ภิกษใุด 
เปนผูขยัน ไมเกียจครานในการสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เรากลาววาเปนผูตั้งอยูในอริยวงศอันเปนของเกา ซ่ึงนักปราชญสรรเสริญ 
วาเปนเลิศ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได  มีปรกติกลาว 
สรรเสริญคุณแหงสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ยอมไมถึงการแสวงหาอันไมสมควรเพราะ 
บิณฑบาตเปนเหตุ เม่ือไมไดก็ไมตกใจ คร้ันไดแลวก็ไมยดึถือ ไมหมกมุน ไมหวงใย มีปรกติ  
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เห็นโทษ มีปญญาเคร่ืองร้ือออกบริโภคอยู และยอมไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความสันโดษ 
ดวยบิณฑบาตตามมีตามไดนัน้ จริงอยู ภิกษใุดเปนผูขยนั ไมเกียจครานในการสันโดษดวย 
บิณฑบาตตามมีตามไดนั้น มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุนี้เรากลาววา 
 เปนผูตั้งอยูในอริยวงศอันเปนของเกา ซ่ึงนักปราชญสรรเสริญวาเปนเลิศ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได  มีปรกติกลาว 
สรรเสริญคุณแหงการสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ยอมไมถึงการแสวงหาอันไมสมควรเพราะ 
เสนาสนะเปนเหตุ เม่ือไมไดก็ไมตกใจ คร้ันไดแลวยอมไมยึดถือ ไมหมกมุน ไมหวงใย มี 
ปรกติเห็นโทษ มีปญญาเคร่ืองร้ือออกบริโภคอยูและยอมไมยกตน ไมขมผูอ่ืน เพราะความสันโดษ 
ดวยเสนาสนะตามมีตามไดนัน้ จริงอยู ภิกษใุดเปนผูขยนั ไมเกียจครานในการสันโดษดวยเสนาสนะ 
ตามมีตามไดนัน้ มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษนุี้เรากลาววา เปนผูตั้ง 
อยูในอริยวงศอันเปนของเกา ซ่ึงนักปราชญสรรเสริญวาเปนเลิศ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเปนผูมีภาวนาเปนท่ีมายินดี ยินดแีลวในภาวนา มีปหานะ 
เปนท่ีมายินดี ยินดแีลวในปหานะ ยอมไมยกตน ไมขมผูอ่ืนเพราะมีภาวนาเปนท่ีมายนิดี เพราะ 
ยินดใีนภาวนา เพราะมีปหานะเปนท่ีมายนิดีเพราะยินดใีนปหานะน้ัน จริงอยู ภกิษุใดเปนผูขยัน 
 ไมเกียจครานในภาวนาและปหานะนั้น มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนี ้
เรากลาววา เปนผูตั้งอยูในอริยวงศอันเปนของเกา ซ่ึงนักปราชญสรรเสริญวาเปนเลิศ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อริยวงศ ๔ ประการน้ีแล นักปราชญรูวาเลิศมีมานาน เปนเช้ือสายแหงพระอริยะเปน 
ของเกา ไมกระจัดกระจาย และไมเคยกระจัดกระจาย อันบัณฑิตยอมไมรังเกียจ จักไมรังเกียจ  
วิญูชนท้ังสมณะและพราหมณไมเกลียด ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยอริยวงศ ๔ ประการนี้ ถึงแมอยูในทิศตะวันออก  
เธอยอมครอบงําความไมยนิดีเสียได ความไมยินดยีอมไมครอบงําเธอได ถึงแมเธออยูในทิศตะวัน 
ตก ... ในทิศเหนือ ... ในทิศใต เธอก็ยอมครอบงําความไมยินดีเสียได ความไมยนิดยีอมไม 
ครอบงําเธอได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเธอเปนธีรชนครอบงําความไมยินดีและความยินดีได ฯ 
      ความยินดยีอมครอบงําธีรชนไมได ความไมยินดีไมอาจ 
      ครอบงําธีรชน ธีรชนยอมครอบงําความไมยินดีได เพราะ 
      ธีรชนเปนผูครอบงําความไมยินดี กิเลสอะไรจะมากัน้กาง 
      บุคคลผูบรรเทากิเลสเสียได มีปรกติละกรรมท้ังปวงได  
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      เด็ดขาด ใครควรเพ่ือจะติเตียนบุคคลนั้นผูเปนประดุจแทง 
     ทองชมพูนทุแมเทวดาก็เชยชม แมพรหมก็สรรเสริญ ฯ 
                จบสูตรท่ี ๘ 
                             ธรรมปทสูตร 
         [๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บทธรรม ๔ ประการนี้ บัณฑิตสรรเสริญวาเลิศ เปนของมี 
มานาน เปนประเพณีของพระอริยะเปนของเกา ไมกระจดักระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย บัณฑิต 
ยอมไมรังเกยีจ และจักไมรังเกียจอันวิญูชนท้ังสมณะและพราหมณไมเกลียด บทธรรม ๔  
ประการเปนไฉน คือบทธรรมคืออนภิชฌา ๑ บทธรรมคืออพยาบาท ๑ บทธรรมคือสัมมาสติ ๑ 
บทธรรมคือสัมมาสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บทธรรม ๔ ประการนีแ้ล บัณฑิตสรรเสริญวาเลิศ  
เปนของมีมานาน เปนประเพณีของพระอริยะเปนของเกาไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย 
 นักปราชญยอมไมรังเกียจ จกัไมรังเกยีจวญิูชนท้ังสมณะและพราหมณไมเกลียด ฯ 
      บุคคลไมพึงเปนผูมากไปดวยความเพงเล็ง มีใจไมพยาบาท 
      มีสติ มีจิตมีอารมณเปนหนึ่งต้ังม่ันดวยดีในความเปน 
      กลางอยู ฯ 
                จบสูตรท่ี ๙ 
                             ปริพาชกสูตร 
         [๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏใกลกรุงราชคฤห ก็โดย 
สมัยนั้นแล พวกปริพาชกผูมีช่ือเสียงโดงดัง มากดวยกนัอาศัยอยูในปริพาชการามใกลฝงแมน้ํา 
สิปปนีคือ อันนภารปริพาชก วธรปริพาชกและสุกุลทายปิริพาชก รวมทั้งปริพาชกผูมีช่ือเสียง 
โดงดังเหลาอ่ืนดวย คร้ังนั้นแลพระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น เสด็จเขาไปทาง 
ปริพาชการามริมฝงแมน้ําสิปปนี คร้ันเสดจ็เขาไปแลว ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไวถวาย 
คร้ันประทับนัง่แลว ไดตรัสกะปริพาชกเหลานั้นวา ดกูรปริพาชกท้ังหลาย บทแหงธรรม ๔ ประการ 
นี้ บัณฑิตสรรเสริญวาเปนเลิศ เปนของมีมานาน เปนประเพณีของพระอริยะ เปนของเกา ไม  
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กระจัดกระจาย ไมเคยกระจดักระจายนักปราชญยอมไมรังเกียจจักไมรังเกียจ วิญูชนท้ังสมณะ 
และพราหมณไมเกลียดบทแหงธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ บทแหงธรรมคืออนภิชฌา ๑ บท 
แหงธรรมคือ อพยาบาท ๑ บทแหงธรรม คือ สัมมาสติ ๑ บทแหงธรรมคือสัมมาสมาธิ ๑ดูกร 
ปริพาชกท้ังหลาย บทแหงธรรม ๔ ประการนี้แล บัณฑิตสรรเสริญวาเปนเลิศเปนของมีมานาน 
 เปนประเพณขีองพระอริยะ เปนของเกา ไมกระจัดกระจายไมเคยกระจดักระจาย บัณฑิตยอม 
ไมรังเกียจ จักไมรังเกียจ วิญูชนท้ังสมณะและพราหมณไมเกลียด บุคคลใดพึงกลาวอยางนีว้า  
เราบอกคืนบทแหงธรรมคืออนภิชฌานีแ้ลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมากไปดวยอภิชฌา ผูมี 
ราคะแรงกลาในกามท้ังหลาย ดังนี้ เราพึงกลาวในเพราะคํานั้นกะบุคคลนั้น อยางนี้วา จงมา จงกลาว 
 จงพูดเถิด เราจักดูอานภุาพของเขา ดังนี้ขอท่ีบุคคลนั้นแล บอกคืนบทแหงธรรมคืออนภิชฌา 
แลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมากไปดวยอภิชฌา มีราคะแรงกลาในกามท้ังหลาย นั่นไมเปน 
ฐานะท่ีจะมีได บุคคลใดแลพึงกลาวอยางนีว้า เราบอกคืนบทแหงธรรมคืออพยาบาทนี้แลว จกั 
บัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีจิตพยาบาท มีความดํารแิหงใจอันเศราหมอง เราพึงกลาวในเพราะ 
คํานั้นกะบุคคลนั้นอยางนีว้า จงมา จงกลาว  จงพูดเถิด เราจักดูอานภุาพของเขา ดังนี้ ขอท่ี 
บุคคลนั้นแลบอกคืนบทแหงธรรม  คืออพยาบาทแลว จกับัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีจิตพยาบาท  
มีความดําริแหงใจอันเศราหมอง นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได บุคคลใดแลพึงกลาวอยางนี้วา เราบอก 
คืนบทแหงธรรมคือสัมมาสตินี้แลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีสติหลงลืมผูไมมีสัมปชัญญะ 
 ดังนี้ เราพึงกลาวในเพราะคํานั้นกะบุคคลนั้นอยางนี้วา จงมาจงกลาว จงพูดเถิด เราจกัดูอานภุาพ 
ของเขา ดังนี้ ขอท่ีบุคคลนั้นแลบอกคืนบทแหงธรรมคือสัมมาสติแลว จักบัญญัติสมณะหรือ 
พราหมณผูมีสติหลงลืม ผูไมมีสัมปชัญญะ นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได บุคคลใดแลพึงกลาวอยางนี้วา 
 เราบอกคืนบทแหงธรรมคือสัมมาสมาธิแลว จักบัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีจิตไมตั้งม่ันผูมีจติ 
หมุนเวียน ดังนี้ เราพึงกลาวในเพราะคํานัน้กะบุคคลนั้นอยางนี้วา จงมาจงกลาว จงพดูเถิด 
 เราจักดูอานภุาพของเขา ดังนี้ ขอท่ีบุคคลนั้นแลบอกคืนบทแหงธรรมคือสัมมาสมาธิแลว จักบัญญัติ 
สมณะหรือพราหมณผูมีจิตไมตั้งม่ันผูมีจิตหมุนเวียน นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      บุคคลใดแลพึงสําคัญบทแหงธรรม ๔ ประการนีว้า ควรติเตียน ควรคัดคาน ฐานะอัน 
บัณฑิตพึงติเตียน ซ่ึงกระทบกระเทือนวาทะอันประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมมาถึงบุคคลนั้น 
ในปจจุบันเทียว บทแหงธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ถาบุคคลยอมติเตียน ยอมคัดคานบท 
แหงธรรม คือ อนภิชฌาและสมณะหรือพราหมณเหลาใดเปนผูมากไปดวยอภิชฌา มีราคะแรงกลา  
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ในกามทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลานั้น บุคคลนั้นยกยองบูชาและสรรเสริญ ถาบุคคลยอม 
ติเตียน ยอมคัดคานบทแหงธรรม คืออพยาบาท สมณะหรือพราหมณ ผูมีจิตพยาบาท มีความดําริ 
แหงใจอันเศราหมอง บุคคลนั้นยกยองบูชาและสรรเสริญถาบุคคลยอมติเตียน ยอมคัดคาน 
บทแหงธรรม คือ สัมมาสติ สมณะหรือพราหมณ ผูมีสตหิลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ บุคคลนั้นยกยอง 
บูชาและสรรเสริญ ถาบุคคลยอมติเตียน ยอมคัดคานบทแหงธรรม คือ สัมมาสมาธิ สมณะหรือ 
พราหมณผูมีจติไมตั้งม่ัน ผูมีจิตหมุนเวยีน บุคคลนั้นยกยองบูชาและสรรเสริญ ฯ 
      บุคคลใดพึงสําคัญบทแหงธรรม ๓ ประการนี้วา ควรตเิตียน ควรคัดคานฐานะอัน 
บัณฑิตพึงติเตียน ซ่ึงกระทบกระเทือนวาทะอันประกอบดวยธรรม๔ ประการนี้ ยอมเขาถึงบุคคลนั้น 
ในปจจุบันเทียว ปริพาชกชื่อวัสสะและภัญญะผูอยูในอุกกลชนบทเปนอเหตุกวาทะ อกิริยวาทะ  
นัตถิกวาทะ ไดสําคัญบทแหงธรรม ๔ ประการนี้วาไมควรติเตียน ไมควรคัดคาน ขอนั้นเพราะ 
เหตุไร เพราะกลัวตอนินทา กลัวตอความกระทบกระเทือน และกลัวตอความติเตียน ฯ 
      บุคคลผูไมพยาบาท มีสตใินกาลทุกเม่ือ มีจิตต้ังม่ันใน 
      ภายใน ศึกษาในความกําจัดอภิชฌาอยู เราเรียกวาเปนผู 
      ไมประมาท ฯ 
                             จบสูตรท่ี ๑๐ 
                           จบอุรุเวลวรรคที่ ๓ 
                             ________________ 
                       รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. อุรุเวลสูตรท่ี ๑                 ๒. อุรุเวลสูตรท่ี ๒  
๓. โลกสูตร                         ๔. กาฬกสูตร 
๕. พรหมจริยสูตร                 ๖. กุหสูตร  
๗. สันตุฏฐิสูตร                 ๘. อริยวังสสูตร 
๙. ธรรมปทสูตร                 ๑๐. ปริพาชกสูตร ฯ 
                             _________________  
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                             จักกวรรคท่ี ๔ 
                 จักกสูตร 
         [๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักร ๔ ประการนี้ เปนเคร่ืองเปนไปแกมนุษยและเทวดา 
ผูประกอบ เปนเคร่ืองท่ีมนษุยและเทวดาประกอบแลว ยอมถึงความเปนผูใหญ (และ) ความ 
ไพบูลยในโภคะท้ังหลาย ตอกาลไมนานนักจักร ๔ ประการเปนไฉน คือ ปฏิรูปเทสวาสะ  
การอยูในถ่ินท่ีเหมาะ ๑สัปปุริสูปสสยะ การคบสัตบุรุษ ๑ อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ ๑ 
และปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูมีบุญไดกระทําไวแลวในปางกอน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายจักร ๔  
ประการนี้แล เปนเคร่ืองเปนไปแกเทวดาและมนุษยผูประกอบ เปนเคร่ืองท่ีมนุษยและเทวดา 
ประกอบแลว ยอมถึงความเปนผูใหญ (และ) ความไพบูลยในโภคะท้ังหลาย ตอกาลไมนานนกั ฯ 
      นรชนพึงอยูในถ่ินท่ีเหมาะ พึงกระทําอริยชนใหเปนมิตร 
      ถึงพรอมดวยความต้ังตนไวชอบ มีบุญไดกระทําไวแลวใน 
      ปางกอน ธัญชาติ ทรัพย ยศ ช่ือเสียง และความสุข 
      ยอมหล่ังไหลมาสูนรชนนั้น ฯ 
                จบสูตรท่ี ๑ 
                สังคหสูตร 
         [๓๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ทาน  
การให ๑ เปยยวัชชะ ความเปนผูมีวาจานารัก ๑ อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน ๑ สมานัตตา 
 ความเปนผูมีตนเสมอ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลายสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ฯ 
 การให ๑ ความเปนผูมีวาจานารัก ๑ ความประพฤติ 
ประโยชน ในโลกน้ี ๑ ความเปนผูมีตนสม่ําเสมอในธรรม 
  นั้นๆ ตาม  สมควร ๑ ธรรมเหลานั้นแล เปนเคร่ือง 
 สงเคราะหโลก  ประดุจสลักเพลาควบคุมรถท่ีแลนไปอยูไวได 
ฉะนั้น ถาธรรมเคร่ืองสงเคราะหเหลานี้ ไมพึงมีไซรมารดา  
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หรือบิดาไม พงึไดความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแหงบุตร 
ก็เพราะเหตุท่ี บัณฑิตพิจารณาเหน็ธรรมเคร่ืองสงเคราะห 
เหลานี้ ฉะนัน้พวกเขาจึงถึงความเปนใหญ และเปนท่ี 
นาสรรเสริญ ฯ 
                จบสูตรท่ี ๒ 
                 สีหสูตร 
         [๓๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สีหมฤคราช ยอมออกจากท่ีอาศัยเวลาเย็น  คร้ันออกจากท่ี 
อาศัยแลว ยอมเหยยีดหยัด คร้ันเหยยีดหยดัแลว ยอมเหลียวดูทิศท้ัง ๔ โดยรอบ คร้ันเหลียวด ู
ทิศท้ัง ๔ โดยรอบแลว ยอมบันลือสีหนาท ๓คร้ัง แลวยอมกาวหนาไปหาเหยื่อ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็สัตวดิรัจฉานเหลาใดแลไดฟงเสียงของสีหมฤคราชผูบันลืออยู สัตวเหลานั้นโดยมากยอมกลัว 
 สลดใจและหวาดสะดุง จําพวกอยูโพรงก็เขาโพรง จําพวกอาศัยน้ําก็ลงน้ํา จําพวกอาศัยปาก็เขาปา  
จําพวกมีปกยอมบินข้ึนสูอากาศ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ชางตัวประเสริฐแหงพระราชาแมเหลาใด  
ท่ีถูกผูกไวในคามนิคมและราชธานีท้ังหลายดวยเคร่ืองผูก คือเชือกหนงัอันม่ันคง ชางตัวประเสริฐ 
แมเหลานัน้ พงึทําลายเคร่ืองผูกเหลานั้นขาดไป มีความกลัว ถึงถายมูตรและกรีสหนไีปตามทางท่ี 
จะไปได ดกูรภิกษุท้ังหลาย สีหมฤคราชมีฤทธ์ิมากอยางนี้แล มีศักดานภุาพยิ่งใหญกวาเหลาสัตว 
ดิรัจฉาน ฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลใด ตถาคตบังเกดิข้ึนในโลก เปนพระอรหนัตสัมมา 
สัมพุทธเจา สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ี 
ควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูเบิกบาน 
แลว ในกาลนัน้ยอมแสดงธรรมวา สักกายะดังนี้ เหตุแหงสักกายะดังนี ้ความดับแหงสักกายะ 
ดังนี้ ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงสักกายะดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวดาแมเหลาใดมีอายุยนื 
 มีรัศมี มีความสุขมาก สถิตอยูยั่งยืนในวิมานอันสูงเทวดาแมเหลานัน้ ฟงธรรมเทศนาของตถาคต 
แลว โดยมากยอมกลัว สลดใจหวาดสะดุงวา ผูเจริญท้ังหลาย ไดยนิวาพวกเราไมเท่ียงหนอ  
อยาไดสําคัญวาเท่ียง พวกเราไมยั่งยนืหนอ อยาไดสําคัญวายั่งยืน พวกเราไมคงท่ีหนอ อยาได 
สําคัญวาคงท่ี ผูเจริญท้ังหลาย ไดยินวา พวกเราไมเท่ียง ไมยั่งยืน ไมคงท่ีนับเนื่องในสักกายะ  
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเปนผูมีฤทธ์ิมากอยางนี้แล เปนผูมีศักดานุภาพยิ่งใหญอยางนี้ กวาโลก 
ท้ังเทวโลก ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯ 
      พระพุทธเจาผูเปนพระศาสดา หาบุคคลเปรียบมิได ตรัสรู 
      แลว ทรงประกาศธรรมจักรแกโลกท้ังเทวโลก ทรงแสดง 
      ธรรมคือสักกายะ ไดแกทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความ 
      ดับทุกข และอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อันมีปรกติ 
      ยังสัตวใหถึงความระงับทุกข ฉันใด เทวดาผูมีอายยุืนแม 
      เหลาใด มีรัศมี มียศ เปนผูกลัวถึงความสะดุง ดุจ 
      มฤคท่ีกลัวตอราชสีห ก็ฉันนั้น เทวดาเหลานั้น เปนผู 
      กาวลวงสักกายะเพราะสดับถอยคําของพระอรหันต ผู 
      หลุดพนผูคงท่ีวา ทานผูเจริญ ไดยินวา พวกเราไมเที่ยง ฯ 
                จบสูตรท่ี ๓ 
                ปสาทสูตร 
         [๓๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเล่ือมใสในส่ิงเลิศ ๔ ประการนี๔้ ประการเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย ไมมีเทากต็าม ๒ เทาก็ตาม๔ เทาก็ตาม มีเทามากก็ตาม มีรูป 
หรือไมมีรูปกต็าม มีสัญญาหรือไมมีสัญญาก็ตาม มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชก็ตาม มีประมาณ 
เพียงใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อันชาวโลกกลาววาเลิศกวาสัตวเหลานัน้ ชนเหลาใด 
เล่ือมใสในพระพุทธเจา ชนเหลาน้ันช่ือวาเล่ือมใสในส่ิงเลิศ และวิบากอันเลิศยอมมีแกชนผู 
เล่ือมใสในส่ิงเลิศ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีปจจัยปรุงแตงมีประมาณเทาใด อริยมรรคอันประกอบ 
ดวยองค ๘ เรากลาววาเลิศกวาธรรมเหลานั้น ชนเหลาใดเล่ือมใสในอริยมรรคอันประกอบดวย 
องค ๘ ชนเหลานั้นช่ือวาเล่ือมใสในส่ิงเลิศ และวิบากอันเลิศยอมมีแกชนผูเล่ือมใสในส่ิงเลิศ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีปจจัยปรุงแตงหรือไมปรุงแตงมีประมาณเทาใด วิราคะคือ ธรรมอันย่ําย ี
ความเมา ธรรมเคร่ืองกําจัดความกระหาย ความถอนเสียซ่ึงความอาลัย ความเขาไปตัดวัฏฏะ ธรรม 
เปนท่ีส้ินตัณหา ความคลายกาํหนัดความดบั นิพพาน เรากลาววาเลิศกวาธรรมเหลานั้น ชน 
เหลาใดเล่ือมใสในวิราคะ ชนเหลานั้นช่ือวาเล่ือมใสในส่ิงเลิศ และวิบากอันเลิศยอมมีแกชน  
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ผูเล่ือมใสในส่ิงเลิศ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย หมูกด็ี คณะก็ดี มีประมาณเทาใด พระสงฆสาวกของ 
ตถาคต คือ คูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี้ คือ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรของ 
คํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก  
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา เรากลาววาเลิศกวาหมูหรือคณะเหลานั้น ชนเหลาใดเล่ือมใสในพระสงฆ ชน 
เหลานั้นช่ือวาเล่ือมใสในส่ิงเลิศ และวิบากอันเลิศยอมมีแกชนผูเล่ือมใสในส่ิงเลิศ ดูกรภิกษุท้ัง 
หลาย ความเล่ือมใสในส่ิงเลิศ ๔ ประการนี้แล ฯ 
      บุญท่ีเลิศ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติคุณ สุข และพละ 
      อันเลิศ ยอมเจริญแกบุคคลผูรูแจงซ่ึงธรรมอันเลิศ เล่ือมใส 
      โดยความเปนของเลิศ เล่ือมใสในพระพุทธเจาผูเลิศ ผู 
      เปนทักขิไณยบุคคลช้ันเยี่ยม เล่ือมใสในพระธรรมอันเลิศ 
      ซ่ึงเปนธรรมปราศจากราคะ สงบและเปนสุข เล่ือมใส 
      ในพระสงฆผูเลิศ ซ่ึงเปนบุญเขตช้ันเยีย่ม ถวายทานใน 
      ทานผูเลิศนั้น ผูมีปญญาตั้งม่ันแลวในธรรมอันเลิศ ใหทาน 
      แกทานผูเปนบุญเขตอันเลิศ จะเกดิเปนเทวดาหรือมนุษย 
      ก็ตาม ยอมถึงความเปนผูเลิศ บันเทิงอยู ฯ 
                จบสูตรท่ี ๔ 
                             วัสสการสูตร 
         [๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬวุัน กลันทกนิวาปสถาน 
ใกลกรุงราชคฤห คร้ังนั้นแล วัสสการพราหมณมหาอํามาตยของพระเจากรุงมคธ เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ไดสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอเปนเคร่ืองให 
ระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ 
โคดมผูเจริญ เรายอมบัญญัติผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ วาเปนมหาบุรุษผูมีปญญาใหญ 
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคลในโลกน้ีเปนผูสดับเร่ืองท่ีสดับแลวนัน้ๆ  
มาก ยอมรูอรรถแหงภาษตินั้นๆ วา นีเ้ปนอรรถแหงภาษิตนี้ นี้เปนอรรถแหงภาษตินี้ ๑ เปนผูมี 
สติ ระลึก ตามระลึกซ่ึงส่ิงท่ีกระทําคําท่ีพูดแลว แมนานได ๑ เปนผูขยนั ไมเกียจครานใน  
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กรณียกิจอันเปนของคฤหัสถ ๑ เปนผูประกอบดวยปญญาเปนเคร่ืองพิจารณาอันเปนทางดําเนินใน 
กรณียกิจนัน้ สามารถเพ่ือจะทํา สามารถจะจัดแจงได ๑ เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม  
๔ ประการนีแ้ล วาเปนมหาบุรุษผูมีปญญาใหญ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถาขาพระองคพึงอนุโมทนา  
ขอทานพระโคดมทรงอนุโมทนาแกขาพระองค แตถาขาพระองคพึงคัดคาน ขอทานพระโคดมทรง 
คัดคานแกขาพระองค ดังนี้ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เราไมอนุโมทนาแกทานเลยเราไมคัดคานเลย  
ดูกรพราหมณ เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔  ประการแล วาเปนมหาบุรุษผูมีปญญา 
ใหญ ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรพราหมณ บุคคลในโลกน้ีเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูล 
แกชนหมูมาก เพื่อสุขแกชนหมูมาก ยังประชุมชนมากใหตั้งอยูในธรรมท่ีควรรู เปนอริยะ ไดแก 
ความเปนผูมีกลัยาณธรรม ความเปนผูมีกุศลธรรม ๑ บุคคลนั้นยอมจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอมตรึก 
วิตกนัน้ ยอมไมจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอมไมตรึกวิตกนัน้ยอมจํานงเพือ่ดําริเหตุท่ีพึงดําริใด ยอม 
ดําริเหตุท่ีพึงดาํรินั้นได ยอมไมจํานงเพื่อดาํริเหตุท่ีพึงดําริใด ยอมไมดําริเหตุท่ีพึงดํารินั้น เปนผูถึง 
ความชํานาญแหงใจในคลองแหงวิตกท้ังหลาย ดวยประการดังนี้ ๑ เปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา 
ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ กระทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในปจจุบันเขาถึงอยู ๑ ดูกรพราหมณ  เราไมอนุโมทนาและไมคัดคานแกทานเลย เรายอมบัญญัติ 
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล วาเปนมหาบุรุษผูมีปญญาใหญ ฯ 
      ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว  
พระโคดมผูเจริญตรัสคํานี้ดีแลว ขาพระองคจะจําไวซ่ึงพระโคดมผูเจริญ วาประกอบดวยธรรม ๔  
ประการนี้ แทจริง พระโคดมผูเจริญ ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อสุขแกชน 
หมูมาก ทรงยงัประชุมชนหมูมากใหตั้งอยูในญายธรรมอันประเสริฐ คือ ความเปนผูมีกัลยาณธรรม 
 ความเปนผูมีกุศลธรรม แทจริง พระโคดมผูเจริญ ทรงจํานงเพื่อตรึกวติกใด ยอมทรงตรึกวิตกนั้นได  
ไมทรงจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอมไมทรงตรึกวิตกนั้นไดทรงจํานงเพือ่ดําริส่ิงท่ีพึงดําริใด ยอมทรงดําริ 
ส่ิงท่ีพึงดํารินั้นได ไมทรงจาํนงเพื่อดําริส่ิงท่ีพึงดําริใด ยอมไมทรงดําริส่ิงท่ีพึงดํารินั้นได แทจริง  
พระโคดมผูเจริญทรงถึงความชํานาญแหงใจในคลองแหงวิตกท้ังหลาย แทจริง พระโคดมผูเจริญ 
ทรงมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิง่ เปนธรรม  
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เคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน แทจริง พระโคดมผูเจริญ ทรงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ  
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ ทานกลาววาจารับสมอางแนแทแล และเราจักพยากรณแกทาน  
แทจริง เราเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมากเพื่อสุขแกชนหมูมาก ยังประชุมชน 
หมูมากใหตั้งอยูในญายธรรมอันประเสริฐคือ ความเปนผูมีกัลยาณธรรม ความเปนผูมีกุศลธรรม 
 แทจริง เรายอมจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอมตรึกวิตกนั้นได ไมจํานงเพื่อตรึกวิตกใด ยอมไมตรึก 
วิตกนัน้ได ยอมจํานงเพื่อดําริส่ิงท่ีพึงดําริใด ยอมดําริส่ิงท่ีพึงดํารินั้นได ไมจํานงเพื่อดําริส่ิงท่ีพึง 
ดําริใด ยอมไมดําริส่ิงท่ีพึงดํารินั้นได แทจริง เราเปนผูถึงความชํานาญแหงใจในคลองแหงวิตก 
ท้ังหลาย แทจริง เราเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อัน 
มีในจิตยิ่ง เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน แทจริง เรากระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวมุิติ  
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
 บุคคลใด รูแจงหนทางอันจะปลดเปล้ืองสัตวท้ังปวงเสีย 
จากบวงแหงมัจจุ ประกาศไญยธรรมอันเกือ้กูลแกเทวดา 
และ มนุษย อนึ่ง ชนเปนอันมากยอมเล่ือมใสเพราะเห็น 
หรือสดับ บุคคลใด เราเรียกบุคคลนั้นซ่ึงเปนผูฉลาดตอ 
ธรรมอันเปน ทางและมิใชทาง ผูทํากิจเสร็จแลว หาอาสวะ 
มิได เปนผูรู แลว มีสรีระในภพเปนท่ีสุดวา เปน 
มหาบุรุษ ฯ 
                จบสูตรท่ี ๕ 
                 โทณสูตร 
         [๓๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสดจ็ดําเนนิทางไกลในระหวางเมืองอุกกัฏฐะและ 
เมืองเสตัพยะ แมโทณพราหมณก็เดินทางไกลในระหวางเมืองอุกกัฏฐะและเมืองเสตัพยะ โทณ 
พราหมณไดเห็นรอยกงจักรในรอยพระบาทของพระผูมีพระภาคมีซ่ีตั้งพัน ประกอบดวยกงและดุม 
 บริบูรณดวยอาการท้ังปวงครั้นเห็นแลวจึงรําพึงวา อัศจรรยจริงหนอทานผูเจริญ ส่ิงไมเคยมีมามี 
ข้ึน รอยเทาเหลานี้ชะรอยจกัไมใชรอยเทามนุษย คร้ังนัน้แล พระผูมีพระภาคเสดจ็แวะออก  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาท่ี 38 
จากทาง ประทับนั่งท่ีโคนไมตนหนึ่ง ทรงคูบัลลังก ตั้งพระกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา คร้ัง 
นั้น โทณพราหมณติดตามรอยพระบาทของพระผูมีพระภาค ไดเหน็พระผูมีพระภาคประทับนั่งท่ีโคน 
ไมแหงหนึ่ง นาพอใจ ควรแกความเล่ือมใส  มีพระอินทรียอันสงบ มีพระทัยอันสงบ ถึงความ 
ฝกฝนและความสงบอันยอดเยี่ยมมีตนอันฝกแลวคุมครองแลว มีอินทรียอันรักษาแลว เปนผู 
ประเสริฐ คร้ันเห็นแลว จึงเขาไปเฝาถึงท่ีประทับ แลวทูลถามวา ทานผูเจริญเปนเทวดาหรือพระผูมี 
พระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ เรามิใชเปนเทวดา ฯ 
      โท. ทานผูเจริญเปนคนธรรพหรือ ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เรามิใชเปนคนธรรพ ฯ 
      โท. ทานผูเจริญเปนยกัษหรือ ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เรามิใชเปนยักษ ฯ 
      โท. ทานผูเจริญเปนมนุษยใชไหม ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เรามิใชเปนมนุษย 
      โท. เราถามทานวา เปนเทวดาหรือ ทานตอบวาไมใช เราถามวาเปนคนธรรพหรือ  
ทานตอบวาไมใช เราถามวาเปนยักษหรือ ทานตอบวาไมใช เราถามวาเปนมนุษยหรือ ทานก ็
ตอบวาไมใช ถาอยางนั้นทานผูเจริญเปนอะไรแน ฯ 
      พ. ดูกรพราหมณ เราพึงเปนเทวดา เพราะยังละอาสวะเหลาใดไมได  อาสวะเหลานั้น 
เราละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวนกระทําใหไมมี ไมใหเกิดข้ึนอีก 
ตอไปเปนธรรมดา ดูกรพราหมณ เราพึงเปนคนธรรพ ... เราพึงเปนยกัษ ... เราพึงเปนมนุษย เพราะ 
ยังละอาสวะเหลาใดไมไดอาสวะเหลานั้น เราละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาล 
ยอดดวนกระทําใหไมมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนดอก 
อุบล ดอกปทุม หรือดอกบัวขาว เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ตัง้อยูพนน้ํา แตน้ํามิไดแปดเปอน  
แมฉันใด ดูกรพราหมณ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดในโลกเติบโตข้ึนในโลก อยูครอบงําโลก  
อันโลกมิไดแปดเปอน ดกูรพราหมณ ทานจงทรงจําเราไววาเปนพระพุทธเจา ฯ 
      ความบังเกดิเปนเทวดา หรือคนธรรพ ผูเท่ียวไปในเวหา 
      พึงมีแกเราดวยอาสวะใด เราพึงถึงความเปนยักษ และ 
      เขาถึงความเปนมนุษยดวยอาสวะใด อาสวะเหลานั้นของ 
     เรา ส้ินไปแลว เรากําจัดเสียแลว กระทําใหปราศจาก  
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     เคร่ืองผูกพัน ดอกบัวตั้งอยูพนน้าํ ยอมไมแปดเปอน 
     ดวยน้ํา ฉันใดเราก็ยอมไมแปดเปอนดวยโลก ฉันนั้น 
    ดูกรพราหมณ  เพราะฉะน้ัน เราจึงเปนพระพุทธเจา ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๖ 
                             อปริหานิสูตร 
         [๓๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผูไมควรเพื่อเส่ือม 
รอบ ช่ือวายอมประพฤติใกลนิพพานทีเดยีว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ยอมเปนผูสมบูรณดวยศีล ๑เปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ เปนผูรู 
ประมาณในโภชนะ ๑ เปนผูประกอบเนืองๆ ซ่ึงมีความเพียรเคร่ืองต่ืนอยู ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีลอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีลสํารวมระวังในพระปาติโมกข  
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเหน็ภัยในโทษมีประมาณนอยสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ท้ังหลาย ภกิษเุปนผูสมบูรณดวยศีลอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูคุมครองทวารใน 
อินทรียท้ังหลายอยางไร ภิกษุในธรรมวินยันี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอา 
โดยอนุพยัญชนะยอมประพฤติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศล 
ธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมใน 
จักขุนทรีย ภิกษุในธรรมวินยันี้ ฟงเสียงดวยหู ... ดมกล่ินดวยจมูก ... ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตอง 
โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ  
ยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา 
และโทมนัสครอบงําได ช่ือวารักษามนินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนินทรีย  ภกิษุเปนผูคุมครอง 
ทวารในอินทรียท้ังหลายอยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุปนผูรูประมาณในโภชนะอยางไร 
 ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลวยอมกลืนกินซ่ึงอาหารมิใชเพื่อจะเลน มิใชเพื่อจะ 
มัวเมา มิใชเพือ่ประเทืองผิวมิใชเพื่อจะตกแตง เพยีงเพื่อรางกายนี้ดํารงอยูได เพื่อ 
ยังอัตภาพใหเปนไปเพื่อกําจดัความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยหวังวา จักกําจัดเวทนา 
เกาและจักไมยงัเวทนาใหมใหบังเกิดข้ึน ความเปนไป ความที่รางกายไมมีโทษ และความอยู 
สําราญจักมีแกเรา ดวยอาการอยางนี้ ภกิษุเปนผูรูประมาณในโภชนะอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษเุปนผูประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเพียรเคร่ืองต่ืนอยูอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมชําระจิต  
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ใหบริสุทธ์ิจากธรรมเคร่ืองกั้นดวยการเดนิจงกรม ดวยการนั่งตลอดวนั ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจาก 
ธรรมเคร่ืองกั้นดวยการเดินจงกรม ดวยการนั่งตลอดปฐมยามแหงราตรี ยอมสําเร็จสีหไสยาโดยขาง 
เบ้ืองขวา ซอนเทาเหล่ือมเทา มีสติสัมปชัญญะ มนสิการความสําคัญในอันจะลุกข้ึน ตลอด 
มัชฌิมยามแหงราตรี ลุกข้ึนแลวยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากธรรมเคร่ืองกั้นดวยการเดินจงกรม ดวย 
การนั่ง ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี ภิกษุเปนผูประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเพียรเคร่ืองต่ืนอยูอยางนี้แล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูไมควรเพื่อเส่ือมรอบ ช่ือวา 
ยอมประพฤตใิกลนิพพานทีเดียว ฯ 
      ภิกษุผูดาํรงอยูในศีล สํารวมในอินทรียท้ังหลาย รูประมาณ 
      ในโภชนะ และยอมประกอบเนืองๆ ซ่ึงความเพยีร 
       เคร่ืองต่ืน อยู ภิกษุผูมีปรกติพากเพียรอยูอยางนี้ ไม 
       เกียจครานตลอดวันและคืน บําเพ็ญกศุลธรรมเพ่ือถึง 
       ความเกษมจากโยคะภิกษุผูยินดใีนความไมประมาทหรือ 
       มีปรกติเหน็ภัยในความ ประมาทเปนผูไมควรเพื่อความเส่ือม  
      ช่ือวาประพฤติใกล  นิพพานทีเดยีว ฯ 
                จบสูตรท่ี ๗ 
                        ปฏิลีนสูตร 
         [๓๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูมีทิฏฐิสัจจะแตละอยางอันบรรเทาไดแลว มีการ 
แสวงหาท้ังปวงอันสละแลว มีกายสังขารอันสงบระงับ เราเรียกวาผูมีการหลีกออกเรนอยู ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูมีทิฏฐิสัจจะแตละอยางอันบรรเทาไดแลวอยางไร ทิฏฐิสัจจะแตละอยาง 
เปนอันมาก ของสมณพราหมณผูมีกิเลสหนาแนนเหลาใด คือ เห็นวา โลกเท่ียง หรือวาโลก 
ไมเท่ียง โลกมีท่ีสุด หรือวาโลกไมมีท่ีสุด ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพเปนอ่ืนสรีระ 
ก็เปนอ่ืน สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีก หรือวาสัตวเบ้ืองหนาตายแลวยอมไมเกิดอีก  
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอกีกมี็ หรือวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดทิฏฐิสัจจะเหลานั้นท้ังหมดอันภิกษใุนธรรมวินัยนี้ บรรเทา 
ไดแลว สละแลวคายออกแลว ปลอยแลว ละไดแลว สละคืนแลว ภิกษเุปนผูมีทิฏฐิสัจจะ 
 แตละอยางอันบรรเทาไดแลวอยางนีแ้ล ฯ  
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      ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูมีการแสวงหาทั้งปวง อันสละแลวอยางไร ภกิษุใน 
ธรรมวินัยนี้ มีการแสวงหากามอันละไดแลว มีการแสวงหาภพอันละไดแลว มีการแสวงหา 
พรหมจรรยอันสงบแลว ภกิษุเปนผูมีการแสวงหาท้ังปวงอันสละแลว อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูมีกายสังขารอันสงบระงับอยางไร ภกิษุในธรรมวินยันี้  
บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได  
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ภิกษุเปนผูมีกายสังขารอันสงบระงับอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูหลีกออกเรนอยูอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผู 
ละอัสมิมานะไดแลว ตดัรากขาดแลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวนกระทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึน 
อีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษเุปนผูหลีกออกเรนอยูอยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูมีทิฏฐิ 
สัจจะแตละอยางอันบรรเทาไดแลวมีการแสวงหาทั้งปวงอันสละแลว มีกายสังขารอันสงบระงับแลว  
เราเรียกวาผูหลีกออกเรนอยู ฯ 
 การแสวงหากาม การแสวงหาภพ กับการแสวงหา 
พรหมจรรย อันภิกษุในธรรมวินัยนี้ สละคืนแลว การ 
เช่ือถือสัจจะ และ  ฐานะแหงทิฐิท้ังหลาย อันภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ถอนข้ึนแลวดวยประการดังนี ้ภิกษุผูสํารอก 
ราคะท้ังปวง ผูหลุดพนเพราะส้ินตัณหา สละคืนการ 
แสวงหา ถอนฐานะแหงทิฐท้ัิงหลาย ไดแลว ภิกษุนั้นแล 
เปนผูสงบ มีสติ ระงับกายสังขารเปนผูไมพายแพ 
 เปนผูตรัสรูเพราะรูเทาถึงมานะ เราเรียกวา  เปนผูหลีกออก 
เรนอยู ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๘ 
  อุชชยสูตร 
         [๓๙] คร้ังนั้นแล อุชชยพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับไดปราศรัยกับ 
พระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวได 
ทูลถามวา แมพระโคดมผูเจริญก็กลาวสรรเสริญยัญของพวกขาพเจาหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา   
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ดูกรพราหมณเรามิไดสรรเสริญยัญไปทุกอยาง และก็มิไดติเตียนยัญไปทุกอยาง ดกูรพราหมณ 
ในยัญชนดิใดมีการ ฆาโค ฆาแพะ แกะ ฆาไก สุกร สัตวตางชนิดถูกฆาดูกรพราหมณ  
เราไมสรรเสริญยัญเห็นปานนี้แล อันประกอบดวยความริเร่ิมขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะพระ 
อรหันต หรือผูบรรลุอรหัตมัค ยอมไมเกีย่วของยัญเห็นปานนั้น อันประกอบดวยความริเร่ิม แต 
ในยัญชนดิใด ไมมีการฆาโคไมมีการฆาแพะ แกะ ไมมีการฆาไก สุกร สัตวตางชนิดไมถูกฆา  
เรายอมสรรเสริญยัญเห็นปานนั้นแล อันปราศจากความริเร่ิม คือ นิจทาน อนุกุลยัญขอนั้นเพราะ 
เหตุไร เพราะพระอรหันตหรือผูบรรลุอรหัตมรรค ยอมเก่ียวของยัญเห็นปานนั้น อันปราศจาก 
ความริเร่ิม ฯ 
      มหายัญท่ีมีการริเริ่มใหญ คือ อัสสเมธ ปุริสเมธ การบูชา 
      ช่ือสัมมาปาสวาชเปยยะ และนิรัคคละ เหลานั้น ไมมี 
      ผลมาก ในยัญใดมีการฆาแพะ แกะ โค และสัตวตางๆ 
      พระอริยะ ท้ังหลายผูดําเนินชอบ ผูแสวงหาคุณใหญ ยอม 
     ไมเกี่ยวของยัญนั้น แตยญัใดไมมีการริเร่ิม เปนอนุกุล 
      ยัญท่ีชนท้ังหลาย บูชาเสมอ และแพะ แกะ โค สัตวตางๆ 
      ไมถูกฆาในยัญใด พระอริยะท้ังหลายผูดําเนินชอบ ผู 
      แสวงหาคุณใหญยอมสรรเสริญยัญนั้น นักปราชญ 
      ยอมบูชาอยางนี้ ยัญนี้มีผลมาก เพราะเม่ือบุคคลบูชาอยู 
      อยางนี้ ยอมมีแตความดไีมมีความช่ัว และยัญยอมไพบูลย 
      ท้ังเทวดายอมเล่ือมใส ฯ 
                จบสูตรท่ี ๙ 
                อุทายสูตร 
         [๔๐] คร้ังนั้นแล อุทายพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับไดปราศรัยกับพระ 
ผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา แมพระโคดมผูเจริญยอมกลาวสรรเสริญยัญของพวกขาพเจาหรือ พระ 
ผูมีพระภาคตรสัวาดูกรพราหมณ เรามิไดสรรเสริญยัญไปทุกอยาง และก็มิไดติเตยีนยญัไปทุกอยาง  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาท่ี 43 
ดูกรพราหมณ ในยัญชนดิใด มีการฆาโค ฆาแพะ แกะ ฆาไก สุกร สัตวตางชนิดถูกฆา เรา 
ไมสรรเสริญยัญเห็นปานนี้ อันประกอบดวยความริเร่ิม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระอรหันต  
หรือผูบรรลุอรหัตมรรค ยอมไมเกี่ยวของยัญเห็นปานนัน้ อันประกอบดวยความริเร่ิม แตในยัญ 
ชนิดใดไมมีการฆาโค ไมมีการฆาแพะ แกะ ไมมีการฆาไก สุกร สัตวตางชนิดไมถูกฆา เรายอม 
สรรเสริญยัญเห็นปานนี้ อันปราศจากความริเร่ิม ไดแกนจิทาน อนุกุลยญั ขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะพระอรหันตหรือผูบรรลุอรหัตมรรค ยอมเกีย่วของยัญเห็นปานนี้อันปราศจากความริเร่ิม ฯ 
      ทานผูประพฤติพรหมจรรยท้ังหลาย ผูสํารวมแลว ยอม 
      สรรเสริญยัญชนิดท่ีกระทําเปนหมวด ไมมีความริเร่ิม ควร 
      โดยกาลเชนนั้น ทานผูรูท้ังหลาย ผูฉลาดตอบุญ ผูมีกิเลส 
      เพียงดังวาหลังคาอันเปดแลวในโลก ผูลวงเลยตระกลู 
      และคติไปแลว ยอมสรรเสริญยัญชนิดนี้ ถาบุคคลกระ 
     ทําการบูชาในยัญ หรือในมตกทานตามสมควร มีจิตเล่ือมใส 
     บูชา ในเนือ้นาอันดี คือ พรหมจารีบุคคลท้ังหลาย ยญัท่ี 
     บุคคล บูชาดีแลว เซนสรวงดีแลว สมบูรณแลว อัน 
     บุคคลกระทําแลวในทักขิเณยยบุคคลท้ังหลาย ยอมเปน 
      ยัญไพบูลย และเทวดายอมเล่ือมใส บัณฑิตผูมีเมธาเปน 
      ผูมีศรัทธา มีใจ อันสละแลว บูชายัญอยางนี้แลว ยอม 
      เขาถึงโลก อันปราศจาก  ความเบียดเบียน เปนสุข ฯ 
                             จบสูตรท่ี ๑๐ 
                            จบจักกวรรคที่ ๔ 
                             _______ 
                       รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
     ๑. จักกสูตร ๒. สังคหสูตร ๓. สีหสูตร ๔. ปสาทสูตร ๕. วัสสการสูตร  
๖. โทณสูตร ๗. อปริหานิสูตร ๘. ปฏิลีนสูตร๙. อุชชยสูตร ๑๐. อุทายสูตร ฯ 
                             ______  
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                     โรหิตัสสวรรคท่ี ๕ 
                สมาธิสูตร 
         [๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมาธิภาวนา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ สมาธิ 
ภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบันมีอยู ๑  
สมาธิภาวนาอนับุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซ่ึงญาณทัสสนะมีอยู  
๑ สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะมีอยู ๑  
สมาธิภาวนาอนับุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความส้ินอาสวะมีอยู ๑ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ืออยูเปน 
สุขในปจจุบันเปนไฉน ภิกษใุนธรรมวินยันี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรม บรรลุปฐมฌาน  
มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน 
ธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตกไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะสรรเสริญวา ผู 
ไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละ 
ทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆไดมีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา ไดมีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ 
อยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ 
ความอยูเปนสุขในปจจุบันดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือไดเฉพาะซ่ึงญาณทัสสนะเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินยันี้ มนสิการอาโลกสัญญา  
อธิษฐานทิวาสัญญา  วา กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวนัเหมือน กลางคืน มีใจอันสงัด ปราศ 
จากเคร่ืองรัดรึง อบรมจิตใหมีความสวางอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อไดญาณทัสสนะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคล 
เจริญแลวกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะเปนไฉน ภกิษุในธรรมวินัยนี้รูแจง 
เวทนาที่เกิดข้ึน รูแจงเวทนาท่ีตั้งอยู รูแจงเวทนาท่ีดับไป รูแจงสัญญาท่ีเกิดข้ึน รูแจงสัญญาท่ีตั้ง 
อยู รูแจงสัญญาท่ีดับไป รูแจงวิตกท่ีเกิดข้ึนรูแจงวิตกท่ีตั้งอยู รูแจงวิตกท่ีดับไป ดูกรภกิษุท้ัง 
หลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ  
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 ดูกรภกิษุท้ังหลายก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความส้ิน 
อาสวะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีปรกติพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปใน 
อุปาทานขันธ ๕ อยูวา รูปเปนดังนี้ ความเกดิข้ึนแหงรูปเปนดังนี้ความดบัแหงรูปเปนดังนี้ เวทนา 
เปนดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนดังนี ้ความดับแหงเวทนาเปนดังนี ้สัญญาเปนดังนี้ ความ 
เกิดข้ึนแหงสัญญาเปนดังนีค้วามดับแหงสัญญาเปนดังนี้ สังขารเปนดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงสังขาร 
เปนดังนี้ความดับแหงสังขารเปนดังนี้ วิญญาณเปนดงันี้ ความเกดิข้ึนแหงวิญญาณเปนดังนี้ความดับ 
แหงวิญญาณเปนดังนี้ ดกูรภกิษุท้ังหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะ ดกูรภิกษท้ัุงหลายสมาธิภาวนา ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
อนึ่ง คําตอไปนี้ เรากลาวแลวในปุณณปญหาในปรายนวรรค หมายเอาขอความนี้วา 
      ความหวั่นไหวไมมีแกบุคคลใด ในโลกไหนๆ เพราะ 
     รูความสูงตํ่าในโลก บุคคลนั้นเปนผูสงบปราศจากควนัคือ 
     ความโกรธ เปนผูไมมีความคับแคน เปนผูหมดหวัง 
     เรากลาววา ขาม   ชาติและชราไดแลว ฯ 
                จบสูตรท่ี ๑ 
                ปญหาสูตร 
         [๔๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปญหาพยากรณ ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ ปญหา 
ท่ีพึงพยากรณโดยสวนเดียวมีอยู ๑ ปญหาที่พึงจําแนกพยากรณมีอยู ๑ ปญหาท่ีตองสอบถามแลว 
พยากรณมีอยู ๑ ปญหาท่ีควรงดมีอยู ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลายปญหาพยากรณ ๔ อยาง นี้แล ฯ 
      ๑. กลาวแกโดยสวนเดยีว ๒. จาํแนกกลาวแก ๓. ยอน 
      ถาม กลาวแก ๔. การงดกลาวแก อนึ่ง ภิกษใุดยอมรูความ 
      สมควรแกธรรมในฐานะนั้นๆ แหงปญญาเหลานั้น บัณฑิต 
      ท้ังหลายกลาวภิกษุอยางนั้นวา เปนผูฉลาดตอปญหาท้ัง ๔ 
      ภิกษุผูท่ีใครๆ ไลปญหาไดยาก ครอบงําไดยาก เปนผูลึก 
      ซ้ึงใหพายแพไดยาก และเปนผูฉลาดตอประโยชนท้ัง ๒ 
      คือ ท้ังในดานเจริญและในดานเส่ือม ยอมเปนผูฉลาดงด  
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      เวนทางเส่ือม ถือเอาทางเจริญ เปนธีรชนเพราะรูจกั 
      ประโยชน    ชาวโลกขนานนามวา บัณฑิต ฯ 
                                จบสูตรท่ี ๒ 
                             โกธสูตรท่ี ๑ 
         [๔๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จาํพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน  
คือ เปนผูหนักในความโกรธ ไมหนักในสัทธรรม ๑เปนผูหนักในความลบหลู ไมหนักใน 
สัทธรรม ๑ เปนผูหนักในลาภ ไมหนักในสัทธรรม ๑ เปนผูหนักในสักการะ ไมหนักในสัทธรรม  
๑ บุคคล ๔จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีมีปรากฏอยู 
ในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ เปนผูหนักในสัทธรรม ไมหนักในความโกรธ ๑ เปนผูหนักใน 
สัทธรรม ไมหนักในความลบหลู ๑ เปนผูหนักในสัทธรรม ไมหนักในลาภ ๑ เปนผูหนักใน 
สัทธรรม ไมหนักในสักการะ ๑บุคคล ๔ จาํพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
      ภิกษุผูหนกัในความโกรธ และความลบหลู หนักในลาภ 
      และสักการะ พวกเธอยอมไมงอกงามในธรรมอันพระ 
      สัมมาสัมพุทธะแสดงแลว สวนภิกษเุหลาใด เปนผูหนัก 
      ใน สัทธรรมอยูแลว และกําลังเปนผูหนักในสัทธรรมอยู 
       ภิกษเุหลานั้นแล ยอมงอกงามในธรรมอันพระสัมมา 
       สัมพุทธะ  ทรงแสดงแลว ฯ 
                      จบสูตรท่ี ๓ 
                             โกธสูตรท่ี ๒ 
         [๔๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อสัทธรรม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ความ 
เปนผูหนกัในความโกรธ ไมเปนผูหนกัในสัทธรรม ๑ความเปนผูหนกัในความลบหลู ไมหนกัใน 
สัทธรรม ๑ ความเปนผูหนกัในลาภไมหนักในสัทธรรม ๑ ความเปนผูหนักในสักการะ ไมหนกัใน 
สัทธรรม ๑อสัทธรรม ๔ ประการนีแ้ล ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัทธรรม ๔ ประการนี้  ๔ ประการเปน 
ไฉน คือ ความเปนผูหนกัในสัทธรรม ไมหนักในความโกรธ ๑ความเปนผูหนักในสัทธรรม ไม  
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หนักในความลบหลู ๑ ความเปนผูหนกัในสัทธรรม ไมหนักในลาภ ๑ ความเปนผูหนักในสัทธรรม 
 ไมหนักในสักการะ ๑สัทธรรม ๔ ประการนี้แล ฯ 
      ภิกษุผูหนกัในความโกรธและความลบหลู หนักในลาภ 
      และ สักการะ ยอมไมงอกงามในพระสัทธรรม ดุจพืชท่ี 
     หวานไวในนาไมดี สวนภิกษเุหลาใด เปนผูหนักใน 
     สัทธรรมอยูแลวและกําลังเปนผูหนกัในสัทธรรม ภิกษุ 
      เหลานั้นแล ยอมงอกงามในธรรม ประดุจตนไมอาศัย 
      ยางงอกงามอยู ฉะนัน้ ฯ 
                                จบสูตรท่ี ๔ 
                            โรหิตัสสสูตรท่ี ๑ 
         [๔๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแลโรหิตัสสเทวบุตร เม่ือปฐมยามลวงไปแลว มี 
รัศมีงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
อภิวาทแลวยนื ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ สัตว 
ยอมไมเกดิ ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอุบัติในโอกาสใดหนอแล พระองค 
อาจหรือหนอเพื่อจะทรงทราบ เพื่อจะทรงเห็นหรือเพ่ือจะทรงถึงซ่ึงท่ีสุดแหงโลกดวยการเสด็จไป 
ในโอกาสนั้น พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอาวุโส สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย  
ยอมไมจุตยิอมไมอุบัติ ในโอกาสใดแล เรายอมไมกลาวโอกาสนั้นวาเปนท่ีสุดแหงโลกท่ีควรรู  
ควรเห็น ควรถึงดวยการไป ฯ 
      โร. อัศจรรย พระเจาขา ส่ิงไมเคยมีไดมีข้ึน พระเจาขา เทาท่ีพระผูมีพระภาคตรัส 
พระดํารัสนี้วา ดูกรอาวุโส สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตายยอมไมจุติ ยอมไมอุบัติ  
ในโอกาสใดแล เรายอมไมกลาวโอกาสนั้น วาเปนท่ีสุดแหงโลก ท่ีควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวย 
การไป เปนอันตรัสดีแลวขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว ขาพระองคเปนฤาษีช่ือโรหิ 
ตัสสะเปนบุตรนายบาน มีฤทธ์ิไปในอากาศได ความเร็วของขาพระองคนั้นเปรียบไดกับนายขมัง 
ธนู ผูมีธนูอันม่ันเหมาะ ศึกษาดีแลว เช่ียวชาญ เคยแสดงใหปรากฏแลว พึงยิงลูกศรอนัเบาให  
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ผานเงาตาลดานขวางไปไดโดยไมสูยาก ฉะนั้นการยกยางเทาแตละกาวของขาพระองค เปรียบดวย 
สมุทรดานตะวันตกไกลจากสมุทรดานตะวันออก ฉะนัน้ ขาแตพระองคผูเจริญ ความปรารถนาเห็น 
ปานนี้วา เราจกัถึงท่ีสุดแหงโลกดวยการไป เกิดข้ึนแลวแกขาพระองคนั้น ผูประกอบดวยกําลังเร็ว 
เห็นปานนั้น และดวยการยกยางเทาเหน็ปานนั้น ขาพระองคนั้นแล เวนจากการกนิ การดื่ม การเค้ียว  
การล้ิม เวนจากการถายอุจจาระ ปสสาวะ เวนจากการหลับและการบรรเทาความเหนด็เหนื่อย  
เปนผูมีชีวิตอยูตลอดรอยปในคราวท่ีมนุษยมีอายุรอยป ไปตลอดรอยป ไมทันถึงท่ีสุดแหงโลก ไดทํา 
กาละเสียในระหวางทีเดยีว นาอัศจรรย พระเจาขา ส่ิงไมเคยมีไดมีข้ึนพระเจาขา เทาท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกรอาวุโสสัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ  
ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใด เราไมกลาวโอกาสนั้น วาเปนท่ีสุดแหงโลก ท่ีควรรู ควรเหน็ ควร 
ถึงดวยการไป เปนอันตรัสดแีลว 
      พ. ดูกรอาวุโส สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอุบัติ  
ในโอกาสใด เราไมกลาวโอกาสนั้น วาเปนท่ีสุดแหงโลก ท่ีควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวยการไป  
และเรายอมไมกลาวการกระทําท่ีสุดแหงทุกข เพราะไปไมถึงท่ีสุดแหงโลก แตเรายอมบัญญัติโลก 
 เหตุเกดิแหงโลก ความดับแหงโลก และปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหง 
โลก ในอัตภาพอันมีประมาณวาหน่ึง มีสัญญาและมีใจนี้เทานั้น ฯ 
      ในกาลไหนๆ ท่ีสุดแหงโลก อันใครๆ ไมพึงถึงดวย 
       การไป  และการเปล้ืองตนใหพนจากทุกข ยอมไมมีเพราะ 
       ไมถึงท่ีสุดแหงโลก เพราะฉะน้ันแล ทานผูรูแจงโลก 
        มีเมธาดี   ถึงท่ีสุดแหงโลก มีพรหมจรรยอยูจบแลว เปน 
        ผูมีบาป อันสงบ รูท่ีสุดแหงโลกแลว ยอมไมหวังโลกนี้ 
        และ      โลกหนา ฯ 
                                        จบสูตรท่ี ๕ 
                                    โรหิตัสสสูตรท่ี ๒ 
         [๔๖] คร้ังนั้นแล เม่ือราตรีนั้นผานไปแลว พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมา 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือคืนนี้ เม่ือปฐมยามลวงไปแลว โรหิตัสสเทวบุตร มีรัศมีงามยิ่ง  
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นัก ยังวิหารเชตวันท้ังส้ินใหสวางไสว เขามาหาเราถึงท่ีอยู อภวิาทเราแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง แลวไดถามเราวา ขาแตพระองคเจริญ สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไมตายยอม 
ไมจุติ ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใดหนอแล พระองคอาจหรือหนอเพื่อจะทรงทราบ เพื่อจะทรงเหน็  
หรือเพ่ือจะทรงถึงท่ีสุดแหงโลกดวยการไปในโอกาสนั้นดังนี้ เม่ือเทวบุตรกลาวอยางนี้แลว เรา 
ไดกลาวกะเทวบุตรนั้นวา ดกูรอาวุโสสัตวยอมไมเกดิ ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอม 
ไมอุบัติ ในโอกาสใดแล เรายอมไมกลาวโอกาสนั้นวาเปนท่ีสุดแหงโลก ท่ีควรรู ควรเห็น ควร 
ถึงดวยการไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเรากลาวอยางนีแ้ลว โรหิตัสสเทวบุตรไดกลาวกะเราวา นา 
อัศจรรย พระเจาขา ส่ิงไมเคยมีไดมีข้ึน พระเจาขาเทาท่ีพระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้วา สัตว 
ยอมไมเกดิ ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใดแล เรายอมไมกลาว 
โอกาสนั้นวาเปนท่ีสุดแหงโลก ท่ีควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวยการไป เปนอันตรัสดีแลว  
ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว ขาพระองคเปนฤาษีช่ือโรหิตัสสะเปนบุตรนายบานมีฤทธ์ิ 
ไปในอากาศได ความเร็วของขาพระองคนัน้ เปรียบไดกบันายขมังธนู ผูมีธนูอันม่ันเหมาะ ศึกษา 
ดีแลว  เคยแสดงใหปรากฏแลวพึงยิงลูกศรอันเบาใหผานเงาตาลดานขวางไปไดโดยไมสูยาก ฉะนัน้  
การยกยางเทาแตละกาวของขาพระองค เปรียบดวยสมุทรดานตะวันตกไกลจากสมุทรดานตะวันออก  
ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ความปรารถนาเห็นปานนี้วา เราจักถึงท่ีสุดแหงโลกดวยการไป ดังนี้  
ไดเกดิข้ึนแกขาพระองคนั้น ผูประกอบดวยกําลังเร็วเห็นปานนั้น และดวยการยกยางเทาเห็นปานนัน้  
ขาพระองคนัน้แล เวนจากการกิน การดื่ม การเค้ียว การล้ิม เวนจากการถายอุจจาระ ปสสาวะ 
เวนจากการหลับและการบรรเทาความเหนด็เหนื่อย เปนผูมีชีวิตอยูตลอดรอยปในคราวที่มนุษยมีอาย ุ
รอยป ไปตลอดรอยป ไมทันถึงท่ีสุดแหงโลก ไดทํากาละเสียในระหวางทีเดียว นาอัศจรรย 
 พระเจาขา ส่ิงไมเคยมีไดมีข้ึน พระเจาขา ส่ิงไมเคยมีไดมีข้ึน พระเจาขา  เทาท่ีพระผูมีพระภาค 
ตรัสพระดํารัสนี้วา ดกูรอาวุโส สัตวยอมไมเกิด ยอมไมแกยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไม 
อุบัติ ในโอกาสใด เราไมกลาวโอกาสนั้นวาเปนท่ีสุดแหงโลก ท่ีควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวย 
การไป ดูกรภกิษุท้ังหลายเม่ือเทวบุตรกลาวอยางนีแ้ลว เราไดกลาวกะเทวบุตรวา ดกูรอาวุโส  
สัตวยอมไมเกดิ ยอมไมแก ยอมไมตาย ยอมไมจุติ ยอมไมอุบัติ ในโอกาสใด  เราไมกลาว 
โอกาสนั้น วาเปนท่ีสุดแหงโลก ท่ีควรรู ควรเห็น ควรถึง ดวยการไปและเรายอมไมกลาวการ  
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กระทําท่ีสุดแหงทุกข เพราะไปไมถึงท่ีสุดแหงโลก แตเรายอมบัญญัติโลก เหตุเกดิแหงโลก ความ 
ดับแหงโลก ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงโลก ในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่ง มีสัญญาและมีจิต 
นี้เทานั้น 
      ในกาลไหนๆ ท่ีสุดแหงโลกอันใครๆ ไมพึงถึงดวย 
       การไปและการเปล้ืองทุกขยอมไมมี เพราะไมถึงท่ีสุด 
       แหงโลก เพราะฉะน้ันแล ทานผูรูแจงโลก มีเมธาดี 
       ถึงท่ีสุดแหงโลก      มีพรหมจรรยอยูจบแลว เปนผูมีบาป 
       อันสงบ รูท่ีสุดแหงโลก      แลว ยอมไมหวังโลกนี้ และ 
      โลกหนา ฯ 
                    จบสูตรท่ี ๖ 
                   สุวิทูรสูตร 
         [๔๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไกลกนัแสนไกล ๔ ประการ นี้ ๔ ประการเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฟากับแผนดิน นีเ้ปนส่ิงท่ีไกลกันแสนไกลประการท่ี ๑ ฝงนี้และฝงโนนแหง 
สมุทร นี้เปนส่ิงท่ีไกลกันแสนไกลประการที่ ๒ พระอาทิตยยามข้ึนและยามอัสดงคตน้ีเปนส่ิงท่ี 
ไกลกันแสนไกลประการท่ี ๓ ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ นี้เปนส่ิงท่ีไกลกันแสนไกล 
ประการท่ี ๔ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีไกลกันแสนไกล ๔ ประการนีแ้ล ฯ 
      นักปราชญท้ังหลายกลาววา ฟากับดนิไกลกัน ฝงสมุทร 
      ก็ไกลกนั พระอาทิตยสองแสงยามอุทัยกับยามอัสดงคต 
      ไกลกัน บัณฑิตกลาววา ธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของ 
      อสัตบุรุษไกลกันยิ่งกวานัน้ การสมาคมของสัตบุรุษ 
      ม่ันคงยืดยาว ยอมเปนอยางนั้นตราบเทากาลท่ีพึงดํารงอยู 
      สวนการสมาคมของอสัตบุรุษ ยอมจืดจางเร็ว เพราะฉะน้ัน 
      ธรรมของสัตบุรุษ จึงไกลจากธรรมของอสัตบุรุษ ฯ 
                                                        จบสูตรท่ี ๗ 
                                                        วิสาขสูตร 
         [๔๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ทานวิสาขปญจาลิบุตร ไดช้ีแจงภิกษุ  
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ท้ังหลาย ในอุปฏฐานศาลาใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอันเปน 
วาจาของชาวเมืองสละสลวย ปราศจากโทษ ใหเขาใจความไดแจมแจง นับเนื่องในนพิพาน ไม 
อิงวัฏฏะ คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงออกจากท่ีเรนในสายัณหสมัย เสด็จไปยังอุปฏฐานศาลา  
แลวประทับนัง่บนอาสนะท่ีปูลาดไว คร้ันแลวตรัสถามภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ใครหนอ 
 ช้ีแจงภกิษุท้ังหลายในอุปฏฐานศาลาใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา 
อันเปนวาจาของชาวเมือง สละสลวย ปราศจากโทษ ใหเขาใจความไดแจมแจง นับเน่ืองใน 
นิพพาน ไมอิงวัฏฏะ ภกิษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานวิสาขปญจาลิบุตร ช้ีแจง 
ภิกษุท้ังหลายในอุปฏฐานศาลาใหเหน็แจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาอัน 
เปนวาจาของชาวเมือง สละสลวยปราศจากโทษ ใหเขาใจความไดแจมแจง นับเน่ืองในนิพพาน  
ไมอิงวัฏฏะคร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานวิสาขปญจาลิบุตรวา ดีละ ดีละวสิาขะ  
เปนการดแีลววิสาขะ ท่ีเธอช้ีแจงภกิษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ใหราเริง  
ดวยธรรมีกถาอันเปนวาจาของชาวเมือง สละสลวยปราศจากโทษ ใหเขาใจความไดแจมแจง นับ 
เนื่องในนิพพาน ไมอิงวัฏฏะ ฯ 
      คนท่ีไมพดู ชนท้ังหลายยอมรูไมไดวา เปนพาลหรือ 
      บัณฑิต       สวนคนท่ีพูด ชนท้ังหลายยอมรูวา เปนผูแสดง 
      อมตบท    บุคคลพึงยังธรรมใหสวางแจมแจง พึงยกยองธง 
      ของฤาษี   ท้ังหลาย ฤาษท้ัีงหลายมีสุภาษิตเปนธง เพราะ 
     วาธรรมเปน   ธงของพวกฤาษี ฯ 
                                        จบสูตรท่ี ๘ 
                                   วิปลลาสสูตร 
         [๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาส ๔ประการนี้ ๔  
ประการเปนไฉน คือ สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฐิวิปลาสในส่ิงท่ีไมเท่ียงวาเท่ียง ๑ ใน 
ส่ิงท่ีเปนทุกขวาเปนสุข ๑ ในส่ิงท่ีไมใชตนวาเปนตน ๑ ในส่ิงท่ีไมงามวางาม ๑ สัญญาวิปลาส 
 จิตวิปลาส ทิฐวิิปลาส๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัญญาไมวิปลาส จิตไมวิปลาส  
ทิฐิไมวิปลาส ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ สัญญาไมวิปลาส จิตไมวิปลาส ทิฐิไม  
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วิปลาส ในส่ิงท่ีไมเท่ียงวาไมเท่ียง ๑ ในส่ิงท่ีเปนทุกขวาเปนทุกข ๑ในส่ิงท่ีไมใชตนวาไมใชตน ๑  
ในส่ิงท่ีไมงามวาไมงาม ๑ สัญญาไมวิปลาสจิตไมวิปลาส ทิฐิไมวิปลาส ๔ ประการนี้แล ฯ 
         เหลาสัตวผูถูกมิจฉาทิฐิกําจัด มีจิตฟุงซาน มีความสําคัญ 
ผิด มีความสําคัญในส่ิงท่ีไมเท่ียงวาเท่ียง สําคัญในส่ิง 
ท่ีเปนทุกข วาเปนสุข สําคัญในส่ิงท่ีไมใชตนวาเปนตน 
และสําคัญในส่ิงท่ีไมงามวางาม สัตวคือชนเหลานั้น ช่ือ 
วาประกอบแลวในเคร่ืองประกอบของมาร ไมเปนผูเกษม 
จากโยคะ มีปรกติไปสูชาติ และมรณะ ยอมไปสูสงสาร 
ก็ในกาลใด พระพุทธเจาท้ังหลาย ผูกระทําแสงสวางบังเกิด 
ข้ึนในโลก พระพุทธเจาเหลานั้น ยอมประกาศธรรมนี้ 
เปนเคร่ืองใหสัตวถึงความสงบทุกข ชน เหลานั้นผูมีปญญา 
 ฟงธรรมของพระพุทธเจาเหลานั้น   แลว ไดจิตของตน 
ควรแปลวา (กลับไดความคิดเปนของตัวเอง) ไดเห็น 
ส่ิงไมเท่ียงโดยความเปนของไม  เท่ียง ไดเห็นทุกขโดยความ 
เปนทุกข ไดเห็นส่ิงท่ีไมใชตน    วาไมใชตน ไดเห็นส่ิงท่ี 
ไมงามโดยความเปนของไมงาม     สมาทานสัมมาทิฐิ จึง 
ลวงทุกขท้ังปวงได ฯ 
                                                จบสูตรท่ี ๙ 
                                               อุปกิเลสสูตร 
         [๕๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เคร่ืองมัวหมองของพระจันทร และพระอาทิตย อันเปนเหตุ 
ใหพระจันทรและพระอาทิตยไมแผดแสง ไมสองแสง ไมไพโรจนมี ๔ ประการนี้ ๔ ประการ 
เปนไฉน คือ เมฆ ๑ หมอก ๑ ควันและละออง ๑ราหูจอมอสูร ๑ เคร่ืองมัวหมองของ 
พระจันทรและพระอาทิตย อันเปนเหตุใหพระจันทรและพระอาทิตยไมแผดแสง ไมสวางไสว 
 ไมไพโรจน ๔ ประการนีแ้ลดูกรภิกษุท้ังหลาย อุปกิเลสของสมณพราหมณท้ังหลาย อันเปนเหตุ 
ใหสมณพราหมณพวกหนึ่งไมสงา ไมรุงเรือง ไมไพโรจน ก็มี ๔ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน  
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๔ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ดื่มสุราและเมรัย ไมงดเวน 
จากการดื่มสุราและเมรัย นี้เปนอุปกิเลสของสมณพราหมณประการท่ี ๑ มีสมณพราหมณพวกหนึง่ 
เสพเมถุนธรรม ไมงดเวนจากเมถุนธรรม นี้เปนอุปกิเลสของสมณพราหมณประการท่ี ๒ มีสมณ 
พราหมณพวกหนึ่งยนิดีทองและเงิน ไมงดเวนจากการรับทองและเงิน นี้เปนอุปกิเลสของสมณ 
พราหมณประการท่ี ๓ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเล้ียงชีวิตดวยมิจฉาชีพ ไมงดเวนจากมิจฉาชีพ  
นี้เปนอุปกิเลสของสมณพราหมณประการท่ี ๔ ดูกรภิกษท้ัุงหลายอุปกิเลสของสมณพราหมณ 
ท้ังหลาย อันเปนเหตุใหสมณพราหมณพวกหนึ่งไมสงา ไมรุงเรือง ไมไพโรจน ฯ 
      สมณพราหมณพวกหนึง่ ถูกราคะและโทสะ ปกคลุมแลว 
      อันอวิชชาหุมหอแลว เพลิดเพลินรูปท่ีนารัก ยอมดื่มสุรา 
      และเมรัย เสพเมถุน เปนผูไมรูแจง ยนิดีรับทองและเงิน 
      สมณพราหมณพวกหนึง่ ยอมเล้ียงชีวติดวยมิจฉาชีพ 
     อุป  กิเลสอันเปนเหตุใหสมณพราหมณพวกหนึ่งไมสงา ไม 
     รุงเรือง ไมไพโรจน ซ่ึงเปนท่ีรูกันวา เปนผูไมบริสุทธ์ิ 
      มีธุลีคือกิเลส เปนผูอันความมืดรัดรึงแลว เปนทาส 
      แหงตัณหา อันตัณหานําไปดวยดี ยอมยงัอัตภาพอัน 
     หยาบใหเจริญ ยอมยินดภีพใหมเหลานี้ อันพระพุทธเจา 
      ผูเปน   เผาพันธุแหงพระอาทิตยตรัสไวแลว ฯ 
                                             จบสูตรท่ี ๑๐ 
                                  จบโรหิตัสสวรรคท่ี ๕ 
                             ___________________ 
                       รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
     ๑. สมาธิสูตร ๒. ปญหาสูตร ๓. โกธสูตรท่ี ๑ ๔. โกธสูตรท่ี ๒  ๕. โรหิตัสสสูตรท่ี ๑ 
 ๖. โรหิตัสสสูตรท่ี ๒ ๗. สุวทูิรสูตร ๘. วิสาขสูตร๙. วิปลลาสสูตร ๑๐. อุปกิเลสสูตร ฯ 
                            จบปฐมปณณาสก 
                             _______  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาท่ี 54 
                       ทุติยปณณาสก 
                          ปุญญาภิสันทวรรคท่ี ๑ 
                           ปุญญาภิสันทสูตรท่ี ๑ 
         [๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้ นําความสุขมาให ใหอารมณ 
อันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกดิในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่สุข 
 อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ภิกษุบริโภคจวีรของทายกใดเขาถึงเจโตสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู หวงบุญหวงกศุลของทายกน้ัน 
หาประมาณมิได นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค 
 ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกือ้กูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใครนาพอใจ ภกิษุบริโภคบิณฑบาต 
ของทายกใด ... บริโภคเสนาสนะของทายกใด ...บริโภคเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแหงคนไขของ 
ทายกใด เขาถึงเจโตสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู หวงบุญหวงกุศลของทายกน้ันหาประมาณมิได  
นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกดิในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ดูกรภกิษุท้ังหลาย หวงบุญหวงกุศล 
 ๔ ประการนีแ้ล นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค 
 ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกือ้กูลเพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ฯ 
      อนึ่ง การถือเอาประมาณแหงบุญของอริยสาวก ผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล ๔  
ประการนีว้า หวงบุญหวงกศุลมีประมาณเทานี้ นําความสุขมาใหใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปน 
วิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา  
นาใคร นาพอใจ ดังนี้ ไมใชกระทําไดงาย โดยท่ีแท ยอมถึงการนับวา เปนกองบุญใหญ จะนับ 
จะประมาณมิไดทีเดยีว การถือเอาประมาณแหงน้ําในมหาสมุทรวา เทานี้อาฬหกะ เทานี้รอยอาฬหกะ  
เทานี้พันอาฬหกะ หรือวาเทานี้แสนอาฬหกะ ไมใชทําไดงายโดยท่ีแท ยอมถึงการนับวา เปนหวง 
น้ําใหญ จะนับจะประมาณมไิดทีเดยีวแมฉันใด การถือเอาประมาณแหงบุญของอริยสาวก  
ผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญหวงกุศลมีประมาณเทานี้ นําความสุขมาให  
ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพือ่เกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  
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 เพื่อสุข อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ดงันี้ ไมใชกระทําไดงาย โดยท่ีแท ยอมถึงซ่ึงการ 
นับวา เปนกองบุญใหญ จะนับจะประมาณมิไดทีเดียว ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
      แมน้ําท้ังหลาย อันคับค่ังดวยหมูปลาเปนจํานวนมาก ไหล 
      ไปยังสาครคือทะเลใหญ ท่ีขังน้ําใหญ ไมมีประมาณ 
      ประกอบดวยส่ิงท่ีนากลัวมาก เปนท่ีอยูอาศัยแหงรัตนะ 
      เปนอันมาก ยอมยังสาครใหเต็ม ฉันใด ทอธารแหงบุญ 
      ยอมยังนรชนผูเปนบัณฑิต ผูใหขาวและนํ้า ใหเคร่ืองปู 
      ลาดท่ีนอนและท่ีนั่ง ใหเต็มดวยบุญ ฉันนั้น เหมือน 
      อยางแมน้าํ คือหวงน้ํายังสาครใหเต็มฉะน้ัน ฯ 
                จบสูตรท่ี ๑ 
                           ปุญญาภิสันทสูตรท่ี ๒ 
         [๕๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้ นําความสุขมาให ใหอารมณ 
อันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกดิในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่สุข  
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาวา แม 
เพราะเหตุนี้พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงสมบูรณดวย 
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกช้ันเยีย่ม เปนศาสดา 
ของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูมีโชคหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๑ นี้  
นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกดิในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผู 
ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว  
อันผูบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน 
พึงรูไดเฉพาะตน หวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๒ นี้นําความสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปน 
วิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรคยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข อันนาปรารถนา  
นาใคร นาพอใจอีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวใน  
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พระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดี เปนผูปฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติ 
เปนธรรม เปนผูปฏิบัติชอบ คือ คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี้คือพระสงฆสาวกของพระผูมี 
พระภาค เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับเปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี 
 เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา หวงบุญหวงกศุลประการท่ี ๓ นี้ นําความสุขมาให ให 
อารมณอันเลิศมีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกดิในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อสุข 
 อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยศีล อันพระ 
อริยะใครแลว ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอยเปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหา 
และทิฐิไมถูกตอง เปนไปเพือ่สมาธิหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๔ นี้ นาํสุขมาให ใหอารมณอันเลิศ มี 
สุขเปนวิบากเปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกลู เพื่อสุข อันนาปรารถนา 
 นาใคร นาพอใจ ดูกรภิกษุท้ังหลาย หวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้แล นําความสุขมาให ให 
อารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค ยอมเปนไปเพือ่ประโยชนเกือ้กูล เพื่อ 
สุข อันนาปรารถนา นาใครนาพอใจ ฯ 
      ผูใดมีศรัทธาต้ังม่ันไมหวั่นไหวในพระตถาคต มีศีลดีงาม 
      อันพระอรยิะเจาใครแลว สรรเสริญแลว มีความเล่ือมใส 
      ใน พระสงฆ และมีความเห็นตรง บัณฑิตท้ังหลายกลาวผู 
      นั้นวา  เปนคนไมขัดสน ชีวิตของผูนั้นไมเปลา เพราะฉะน้ัน 
       ผูมี   ปญญา เม่ือระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
       ควร   ประกอบศรัทธา ศีล ความเล่ือมใส และความเห็น 
      ธรรมไว  เนืองๆ เถิด ฯ 
                                                        จบสูตรท่ี ๒ 
                                                    สังวาสสูตรท่ี ๑ 
         [๕๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสดจ็ดําเนนิหนทางไกลในระหวางเมืองมธุราและ 
เมืองเวรัญชาตอกัน คหบดแีละคหปตานีมากดวยกนั ก็เปนผูดําเนินหนทางไกล ในระหวางเมือง 
มธุราและเมืองเวรัญชาตอกนั คร้ังนั้นแลพระผูมีพระภาคเสด็จแวะออกจากทาง ประทับนั่งท่ีโคนไม 
แหงหนึ่ง คหบดีและคหปตานีเหลานั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งท่ีโคนไมแหงหนึ่ง จึงได 
พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาท่ี 57 
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีก้ะคหบดีและคหปตานีเหลานั้นวา ดูกรคหบดแีละคหปตาน ี
ท้ังหลาย การอยูรวม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ ชายผีอยูรวมกับหญิงผี ๑ ชายผีอยูรวม 
กับหญิงเทวดา๑ ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผี ๑ ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดา ๑ ดูกรคหบดีและ 
คหปตานีท้ังหลายก็ชายผีอยูรวมกับหญิงผีอยางไร สามีในโลกน้ีเปนผูมักฆาสัตว ลักทรัพย  
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเปนคนทุศีล  
มีบาปธรรม มีใจอันมลทินคือความตระหนี่ครอบงํา ดาและบริภาษ สมณพราหมณ อยูครองเรือน  
แมภรรยาของเขาก็เปนผูมักฆาสัตว ลักทรัพยประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและ 
เมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เปนคนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอันมลทินคือความตระหน่ีครอบงํา 
 ดาและบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน ดูกรคหบดแีละคหปตานท้ัีงหลายชายผีอยูรวมกับหญิงผี 
อยางนี้แล ฯ 
      ดูกรคหบดีและคหปตานีท้ังหลาย ก็ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางไร สามีในโลกน้ี 
เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ ดาและบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือนสวนภรรยาของเขาเปนผูงดเวน 
จากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพดูเท็จ จากการดื่มน้ําเมาคือ 
สุราเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท มีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมลทินคือความ 
ตระหนี่ ไมดาไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน ดกูรคหบดีและคหปตานีท้ังหลายชายผี 
อยูรวมกับหญิงเทวดาอยางนีแ้ล ฯ 
      ดูกรคหบดีและคหปตานีท้ังหลาย ก็ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผีอยางไรสามีในโลกน้ี 
เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน สวนภรรยาของเขาเปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ ดาและ 
บริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน ดูกรคหบดีและคหปตานีท้ังหลาย ชายเทวดาอยูรวมกับหญิง 
ผีอยางนี้แล ฯ 
      ดูกรคหบดีและคหปตานีท้ังหลาย ก็ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางไร สามีใน 
โลกน้ีเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ไมดาไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน แม 
ภรรยาของเขาก็เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯไมดาไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน  
ดูกรคหบดแีละคหปตานีท้ังหลายชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางนี้แล ดูกรคหบดีและปตานีท้ัง 
หลาย การอยูรวม ๔ ประการนี้แล ฯ  
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      ภรรยาและสามีท้ังสองเปนผูทุศีล เปนคนตระหน่ี มักดาวา 
      สมณพราหมณ ช่ือวาเปนผีมาอยูรวมกนั สามีเปนผูทุศีล 
      มีความตระหนี่ มักดาวาสมณพราหมณ สวนภรรยาเปนผูมี 
      ศีล รูความประสงคของผูขอ ปราศจากความตระหนี ่
      ภรรยา    นัน้ช่ือวาเทวดาอยูรวมกับสามีผี สามีเปนผูมีศีล 
       รูความประสงคของผูขอ ปราศจากความตระหน่ี สวน 
       ภรรยาเปนผูทุศีล มีความตระหนี่ มักดาวาสมณพราหมณ 
      ช่ือวาหญิงผี  อยูรวมกับสามีเทวดา ท้ังสองเปนผูมีศรัทธา 
       รูความประสงค   ของผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม 
        ภรรยาและ    สามีท้ังสองนั้น เจรจาถอยคําท่ีนารักแกกัน 
        และกัน ยอมมี   ความเจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก ท้ัง 
        สองฝายมีศีลเสมอ      กัน รักใครกนัมาก ไมมีใจรายตอกัน 
        คร้ันประพฤติธรรม  ในโลกน้ีแลว เปนผูมีศีลและวัตรเสมอ 
       กันยอมเปนผูเสวย    กามารมณเพลิดเพลินบันเทิงใจอยูใน 
         เทวโลก ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๓ 
                            สังวาสสูตรท่ี ๒ 
         [๕๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การอยูรวม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ชายผี 
อยูรวมกับหญิงผี ๑ ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดา ๑ ชายเทวดาอยูรวมกบัหญิงผี ๑ ชายเทวดาอยูรวม 
กับหญิงเทวดา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ชายผีอยูรวมกับหญิงผีอยางไร สามีในโลกน้ีเปนผูมักฆา 
สัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พดูคําหยาบ พูดเพอเจอ มีความ 
ละโมบ มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด เปนคนทุศีล มีบาปธรรม มีใจอันมลทิน คือความตระหน่ี 
ครอบงํา ดาและบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน แมภรรยาของเขาก็เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ 
 อยูครองเรือน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชายผีอยูรวมกับหญิงผีอยางนี้แล ฯ  
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      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางไร สามีในโลกนี้ เปนผูมัก 
ฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน สวนภรรยาของเขาเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย  
จากการประพฤติผิดในกาม จากการพดูเท็จ จากการพูดสอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพดู 
เพอเจอ ไมมีความละโมบ ไมมีพยาบาท มีความเหน็ชอบ มีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจาก 
มลทินคือความตระหน่ี ไมดาไมบริภาษสมณพราหมณ อยูครองเรือน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชายผี 
อยูรวมกับหญิงเทวดาอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็ชายเทวดาอยูรวมกบัหญิงผีอยางไร สามีในโลกนี้  เปนผูงดเวน 
จากการฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน สวนภรรยาของเขาเปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผีอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ชายเทวดาอยูรวมกบัหญิงเทวดาอยางไร สามีในโลกน้ีเปนผูงด 
เวนจากการฆาสัตว ฯลฯ อยูครองเรือน แมภรรยาของเขาก็เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ อยู 
ครองเรือน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดาอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย การ 
อยูรวม ๔ ประการนีแ้ล ฯ 
          ภรรยาและสามีท้ังสองเปนผูทุศีล เปนคนตระหนี่ มักดาวา 
          สมณพราหมณ ช่ือวาเปนผีมาอยูรวมกัน สามีเปนผูทุศีลมี 
          ความตระหนี่ มักดาวาสมณพราหมณ สวนภรรยาเปนผูมี 
          ศีล รูความประสงคของผูขอ ปราศจากความตระหนี่ ภรรยา 
          นั้นช่ือวาเทวดาอยูรวมกับสามีผี สามีเปนผูมีศีล รูความ 
          ประสงคของผูขอ ปราศจากความตระหน่ี สวนภรรยาเปน 
          ผูทุศีล มีความตระหนี่ มักดาวาสมณพราหมณ ช่ือวาหญิง ผี 
         อยูรวมกบัสามีเทวดา ท้ังสองเปนผูมีศรัทธารูความประสงค 
          ของผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม ภรรยาและสามี 
          ท้ังสองนั้น เจรจาถอยคําท่ีนารักแกกนัและกนั ยอมมี 
          ความเจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก ท้ังสองฝายมีศีล 
          เสมอกันรักใครกันมาก ไมมีใจรายตอกัน คร้ันประพฤติ 
          ธรรมใน โลกน้ีแลว เปนผูมีศีลและวัตรเสมอกัน ยอม 
         เปนผูเสวย   กามารมณเพลิดเพลินบันเทิงใจอยูในเทวโลก ฯ 
                                จบสูตรท่ี ๔  
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                             สมชีวิสูตรท่ี ๑ 
         [๕๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เภสกฬามฤคทายวนัใกลบานสุงสุมาร 
คีระ แควนภัคคะ คร้ังนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จ 
เขาไปยังนิเวศนของนกุลบิดาคฤหบดี แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว คร้ังนัน้แล คฤหบดีผู 
นกุลบิดาและคฤหปตานีผูนกุลมารดา เขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลว คฤหบดีผูนกลุบิดาไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ นับแตเวลาท่ีตระกูลนาํคฤหปตานีผูนกุลมารดาซ่ึงยังเปนสาวมา เพื่อขาพระองคผูยังเปนหนุม  
ขาพระองคมิไดรูสึกจะประพฤตินอกใจคฤหปตานีผูนกลุมารดาแมดวยใจเลย ท่ีไหนจะประพฤตินอก 
ใจดวยกายเลา ขาพระองคท้ังสองปรารถนาพบกันและกันท้ังในปจจุบันท้ังในสัมปรายภพ แมคฤหป 
ตานีผูนกุลมารดา ก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นับแตเวลาท่ีตระกูลนํา 
หมอมฉันซ่ึงยงัเปนสาวมา เพ่ือคฤหบดีผูนกุลบิดาซ่ึงยังเปนหนุมหมอมฉันมิไดรูสึกจะประพฤติ 
นอกใจคฤหบดีผูนกุลบิดาแมดวยใจเลย ท่ีไหนจะประพฤตินอกใจดวยกายเลา หมอมฉันท้ังสอง 
ปรารถนาพบกันและกันท้ังในปจจุบัน ท้ังในสัมปรายภพ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรคฤหบดีและคฤหปตานี ถาภรรยาและสามีท้ังสอง หวังจะ 
พบกันและกันท้ังในปจจุบันท้ังในสัมปรายภพไซร ท้ังสองเทียวพึงเปนผูมีศรัทธาเสมอกัน มีศีล 
เสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปญญาเสมอกันภรรยาและสามีท้ังสองนั้น ยอมไดพบกันและกัน 
ท้ังในปจจุบัน ท้ังในสัมปรายภพ ฯ 
          ภรรยาและสามีท้ังสองเปนผูมีศรัทธา รูความประสงคของ 
          ผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม เจรจาคําท่ีนารัก 
           แก  กนัและกัน ยอมมีความเจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก 
          ท้ังสองฝายมีศีลเสมอกัน รักใครกนัมาก ไมมีใจรายตอ 
          กัน  ประพฤติธรรมในโลกน้ีแลว ท้ังสองเปนผูมีศีลและ 
          วัตร เสมอกัน ยอมเปนผูเสวยกามารมณ เพลิดเพลิน 
          บันเทิงใจ  อยูในเทวโลก ฯ 
                                จบสูตรท่ี ๕  
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                   สมชีวิสูตรท่ี ๒ 
         [๕๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาภรรยาและสามีท้ังสองพึงหวังพบ 
กันและกันท้ังในปจจุบัน และในสัมปรายภพ ท้ังสองเทียวพึงเปนผูมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอ 
กัน มีจาคะเสมอกัน มีปญญาเสมอกันภรรยาและสามีท้ังสองนั้น ยอมไดพบกันและกนัท้ังใน 
ปจจุบัน ท้ังในสัมปรายภพ ฯ 
          ภรรยาและสามีท้ังสองเปนผูมีศรัทธา รูความประสงคของ 
  ผูขอ มีความสํารวม เปนอยูโดยธรรม เจรจาคําท่ีนารัก 
แก กนัและกัน ยอมมีความเจริญรุงเรืองมาก มีความผาสุก 
ท้ัง     สองฝายมีศีลเสมอกัน รักใครกันมาก ไมมีใจรายตอ 
กัน ประพฤติธรรมในโลกน้ีแลว ท้ังสองเปนผูมีศีลและ 
วัตรเสมอ     กนั ยอมเปนผูเสวยกามารมณ เพลิดเพลิน 
บันเทิงใจอยูใน 
                          เทวโลก ฯ 
                                                จบสูตรท่ี ๖ 
                                             สุปปวาสสูตร 
         [๕๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในนิคมของโกลิยราชสกุล ช่ือปชชเนละ  
แควนโกฬยิะ คร้ังนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลวทรงถือบาตรและจวีรเสด็จเขาไป 
ยังนิเวศนของโกลิยธิดาช่ือสุปปวาสา คร้ันแลวประทับนัง่บนอาสนะท่ีปูลาดไว คร้ังน้ันแล โกลิยธิดา 
ช่ือสุปปวาสาไดอังคาสพระผูมีพระภาคดวยของเค้ียวของฉันอันประณตี ดวยมือของตน ใหอ่ิมหนํา 
เพียงพอแลว ไดเห็นพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ นําพระหตัถออกจากบาตรแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรนางสุปปวาสา อริยสาวิกาผูใหโภชนะ ช่ือ 
วายอมใหฐานะ ๔ แกปฏิคาหก ฐานะ ๔ เปนไฉนคือ ใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ คร้ันให 
อายุแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงอายุอันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย คร้ันใหวรรณะแลว ยอม 
เปนผูมีสวนแหงวรรณะอันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย คร้ันใหสุขแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงสุขะ  
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อันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย คร้ันใหพละแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงพละอันเปนทิพยหรือเปน 
ของมนุษย ดกูรนางสุปปวาสา อริยสาวิกา เม่ือใหโภชนะ ช่ือวายอมใหฐานะ ๔ ประการนี้แก 
ปฏิคาหก ฯ 
          อริยสาวกิา ยอมใหโภชนะท่ีปรุงแลว สะอาดประณีต 
          สมบูรณดวยรส ทักษณิานั้นอันบุคคลใหแลวในทานผู 
ดําเนิน        ไปตรง ผูประกอบดวยจรณะ ผูถึงความเปนใหญ 
สืบตอบุญกับบุญ เปนทักษณิามีผลมาก อันพระพุทธเจาผูรู 
แจงโลก สรรเสริญแลว ชนเหลาใดเม่ือระลึกถึงยัญเชนนั้น 
ยอมเปนผูมีความโสมนัสเท่ียวไปในโลก กาํจัดมลทิน 
คือความ ตระหน่ีพรอมท้ังรากเงาออกแลว ชนเหลานั้น 
ไมถูกนินทายอมเขาถึงฐานะคือสวรรค ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๗ 
                สุทัตตสูตร 
         [๕๘] คร้ังนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี อริยสาวก 
ผูใหโภชนะ ช่ือวายอมใหฐานะ ๔ ประการแกปฏิคาหก ฐานะ ๔ ประการเปนไฉน คือ ใหอายุ  
วรรณะ สุขะ พละ คร้ันใหอายุแลวยอมเปนผูมีสวนแหงอายุอันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย คร้ัน 
ใหวรรณะแลว ... คร้ันใหสุขแลว ... คร้ันใหพละแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงพละอันเปนทิพยหรือ 
เปนของมนุษย ดูกรคฤหบด ีอริยสาวกเม่ือใหโภชนะ ช่ือวายอมใหฐานะ ๔ ประการนีแ้กปฏิคาหก ฯ 
          ผูใดยอมใหโภชนะโดยเคารพ ตามกาลอันควร แกทานผู 
          สํารวม บริโภคโภชนะท่ีผูอ่ืนใหเปนอยู ผูนั้นช่ือวาให 
ฐานะท้ัง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ นรชนผูมีปรกติ 
          ใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอมเปนผูมีอายุยืน มีบริวารยศ 
          ในท่ีท่ีตนเกิดแลว ฯ  
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                                จบสูตรท่ี ๘ 
                โภชนสูตร 
         [๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทายกผูใหโภชนะ ช่ือวายอมใหฐานะ ๔ ประการแกปฏิคาหก  
๔ ประการเปนไฉน คือใหอายุ วรรณะ สุขะ พละคร้ันใหอายุแลว ยอมเปนผูมีสวนแหง 
อายุอันเปนทิพยหรือเปนของมนุษย คร้ันใหวรรณะแลว ... คร้ันใหสุขะแลว ... คร้ันใหพละแลว  
ยอมเปนผูมีสวนแหงพละอันเปนทิพยหรือเปนของมนษุย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ทายกผูใหโภชนะ 
ช่ือวายอมใหฐานะ ๔ ประการนี้แกปฏิคาหก ฯ 
          ผูใดยอมใหโภชนะ ตามกาล อันควร โดยเคารพ แก 
ปฏิคาหกผูสํารวมแลว ผูบริโภคโภชนะท่ีผูอ่ืนใหเปนอยู 
ผูนั้นช่ือวา ยอมใหฐานะ ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ 
และพละ นรชนผูมีปรกติใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอม 
เปนผู  มีอายุยนื มีบริวารยศ ในท่ีท่ีตนเกิดแลว ฯ 
                จบสูตรท่ี ๙ 
                             คิหิสามีจิสูตร 
         [๖๐] คร้ังนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี อริยสาวก 
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ช่ือวาเปนผูปฏิบัติปฏิปทาสมควรแกคฤหัสถอันเปนเหตุใหไดยศ  
และเปนไปเพือ่เกิดในสวรรค ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินยันี้ เปนผู 
บํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร ๑ ดวยบิณฑบาต ๑ ดวยเสนาสนะ ๑ ดวยเภสัชบริขารอันเปนปจจยัแก 
คนไข ๑ ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แลช่ือวาเปนผูปฏิบัติปฏิปทา 
อันสมควรแกคฤหัสถ อันเปนเหตุใหไดยศ และเปนไปเพือ่สวรรค ฯ 
          บัณฑิตท้ังหลายบํารุงทานผูมีศีล ผูดําเนินไปโดยชอบ ดวย 
          จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชอันเปนปจจัยแกคนไข 
          ช่ือวายอมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแกคฤหัสถ บุญยอมเจริญ  
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          แกเขาทุกเม่ือ ท้ังกลางวันและกลางคืน เขาทํากรรมอัน 
          เจริญแลว ยอมเขาถึงฐานะคือสวรรค ฯ 
                             จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบปุญญาภิสันทวรรคท่ี ๑ 
                            __________________ 
                       รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
     ๑. ปุญญาภิสันทสูตรท่ี ๑ ๒. ปุญญาภิสันทสูตรท่ี ๒ ๓. สังวาสสูตรท่ี ๑ ๔. สังวาส 
สูตรท่ี ๒ ๕. สมชีวิสูตรท่ี ๑ ๖. สมชีวิสูตรท่ี ๒๗. สุปปวาสาสูตร ๘. สุทัตตสูตร ๙. โภชน 
สูตร ๑๐. คิหิสามีจิสูตร ฯ 
                            ________  
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                           ปตตกรรมวรรคท่ี ๒ 
                             ปตตกรรมสูตร 
         [๖๑] คร้ังนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี ธรรม  
๔ ประการนี้ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ  
ขอโภคะจงเกดิข้ึนแกเราโดยทางธรรม นี้เปนธรรมประการท่ี ๑ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
หาไดยากในโลก เราไดโภคะท้ังหลายโดยทางธรรมแลว ขอยศจงเฟองฟูแกเราพรอมดวยญาติและ 
มิตรสหาย นี้เปนธรรมประการท่ี ๒ อันนาปรารถนา นาใครนาพอใจ หาไดยากในโลก เราได 
โภคะท้ังหลายโดยทางธรรมแลว ไดยศพรอมดวยญาติและมิตรสหายแลว ขอเราจงเปนอยูนาน  
จงรักษาอายใุหยั่งยืน นี้เปนธรรมประการท่ี ๓ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก 
 เราไดโภคะท้ังหลายโดยทางธรรมแลว ไดยศพรอมดวยญาติและมิตรสหายแลวเปนอยูนาน รักษา 
อายุใหยั่งยนืแลว เม่ือตายแลว ขอเราจงเขาถึงสุคติโลกสวรรค นี้เปนธรรมประการท่ี ๔ อันนา 
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลกดูกรคฤหบดี ธรรม ๔ ประการนี้แล นาปรารถนา 
 นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก ฯ 
     ดูกรคฤหบดี ธรรม ๔ ประการ ยอมเปนไปเพื่อใหไดธรรม ๔ ประการนี้ อันนาปรารถนา  
นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ สัทธาสัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑ 
 จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ดูกรคฤหบดี ก็สัทธาสัมปทาเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัย  
ยอมเปนผูมีศรัทธา  เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาค 
พระองคนั้น เปนพระอรหนัต ... เปนผูจําแนกธรรม ดูกรคฤหบดี นี้เรียกวาสัทธาสัมปทา ก็สีล 
สัมปทาเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินยันี้ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ฯลฯเปนผูงดเวนจาก 
การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทน้ีเรียกวา สีลสัมปทา ก็จาคสัมปทา  
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เปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ มีจาคะอันปลอย 
แลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ เปนผูควรแกการขอ ยินดใีนการจําแนกทาน อยูครอบครอง 
เรือนนี้เรียกวาจาคสัมปทา ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน บุคคลมีใจอันความโลภไมสมํ่าเสมอ คือ  
อภิชฌาครอบงําแลว ยอมทํากิจท่ีไมควรทํา ไมยินดีกิจท่ีควรทําเม่ือทํากจิท่ีไมควรทํา ไมยินดกีิจ 
ท่ีควรทําอยู ยอมเส่ือมจากยศและความสุขบุคคลมีใจอันพยาบาทครอบงํา ... อันถีนมิทธะครอบงํา ...  
อันอุทธัจจกุกกุจจะครอบงํา ... อันวิจกิิจฉาครอบงําแลว ยอมทํากิจท่ีไมควรทํา ไมยินดีกิจท่ีควรทํา 
ยอมเส่ือมจากยศและความสุข ดูกรคฤหบด ีอริยสาวกน้ันแลรูวา อภิชฌาวิสมโลภะเปนอุปกิเลส 
ของจิต ยอมละอภิชฌาวิสมโลภะอันเปนอุปกิเลสของจิตเสียไดรูวา พยาบาท ... ถีนมิทธะ ...  
อุทธัจจกุกกุจจะ ... วจิิกิจฉา เปนอุปกิเลสของจิต ยอมละวิจิกจิฉาอันเปนอุปกิเลสของจิต ดูกร 
คฤหบดี เม่ือใดอริยสาวกรูวาอภิชฌาวิสมโลภะเปนอุปกเิลสของจิตดังนี้แลว เม่ือนั้นยอมละเสียได  
เม่ือใดอริยสาวกรูวาพยาบาท ... ถีนมิทธะ ... อุทธัจจกุกกุจจะ ... วจิิกิจฉา เปนอุปกิเลสของจิตดังนี ้
แลว เม่ือนัน้ ยอมละเสียได อริยสาวกนีเ้ราเรียกวา เปนผูมีปญญามาก มีปญญาหนาแนน  
เปนผูเห็นทาง  เปนผูถึงพรอมดวยปญญา นี้เรียกวา ปญญาสัมปทา ดูกรคฤหบดี ธรรม ๔ ประการนี้  
ยอมเปนไปเพ่ือใหไดธรรม ๔ ประการนีแ้ล อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดยากในโลก ฯ 
     ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนีแ้ล ยอมเปนผูกระทํากรรมอันสมควร ๔ ประการ ดวยโภค 
ทรัพยท่ีตนหามาไดดวยความขยันหม่ันเพยีร ส่ังสมข้ึนดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบ 
ในธรรมไดมาแลวโดยธรรม กรรม ๔ ประการ เปนไฉน คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมเล้ียง 
ตนใหเปนสุข เอิบอ่ิมบริหารใหเปนสุขโดยชอบ เล้ียงมารดา บิดา ใหเปนสุข เอิบอ่ิมบริหาร 
ใหเปนสุขไดโดยชอบ เล้ียงบุตร ภรรยา คนใช คนงาน และบริวารใหเปนสุขเอิบอ่ิม บริหาร 
ใหเปนสุขไดโดยชอบ เล้ียงมิตรและอํามาตยใหเปนสุข เอิบอ่ิมบริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ  
ดวยโภคทรัพยท่ีตนหามาไดดวยความขยนัหม่ันเพียร ฯลฯ นี้เปนฐานะขอท่ี ๑ ท่ีอริยสาวกนั้นไดถึง 
แลว คือ ถึงโดยควรแกเหตุ ไดบริโภคแลวโดยควร อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมปองกัน 
อันตรายท้ังหลายท่ีเกิดแตไฟ แตน้ํา แตพระราชา แตโจร หรือแตทายาทผูไมเปนท่ีรักเห็นปานนั้น ดวย 
โภคทรัพยท่ีตนหามาไดดวยความขยันหมัน่เพียร ส่ังสมขึ้นดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบ 
ในธรรม ไดมาแลวโดยธรรม กระทําตนใหสวัสดี นี้เปนฐานะขอท่ี ๒ ท่ีอริยสาวกน้ันไดถึงแลว 
 คือ ถึงโดยควรแกเหตุ ไดบริโภคแลวโดยควร อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูทําพลี ๕ ประการ 
คือ ญาติพลี อติถิพลี ปุพพเปตพลี ราชพลี เทวตาพลี ดวยโภคทรัพยท่ีตนหามาไดดวยความ  
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ขยันหม่ันเพยีร ส่ังสมข้ึนดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัวประกอบในธรรม ไดมาโดยธรรม 
นี้เปนฐานะขอท่ี ๓ ท่ีอริยสาวกน้ันไดถึงแลวคือ ถึงแลวโดยควรแกเหตุ ไดบริโภคแลวโดยควร 
 อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมยังทักษณิาอันมีผลในเบ้ืองบน ใหอารมณอันเลิศ มีสุขเปนวิบาก 
 เปนไปเพื่อเกดิในสวรรค ใหตั้งไวเฉพาะในสมณพราหมณผูงดเวนจากความประมาทมัวเมาผูตั้งอยู 
ในขันติและโสรัจจะ ฝกฝนตนผูเดียว ยังตนผูเดียวใหสงบ ยังตนผูเดยีวใหดับกิเลส เหน็ปานนั้น 
 ดวยโภคทรัพยท่ีตนหามาไดดวยความขยนัหม่ันเพียรส่ังสมดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบ 
ในธรรมไดมาโดยธรรม นี้เปนฐานะขอท่ี ๔ ท่ีอริยสาวกนั้นไดถึงแลว คือ ถึงโดยควรแกเหตุ  
ไดบริโภคแลวโดยควร ดกูรคฤหบดี อริยสาวกน้ันช่ือวาเปนผูกระทํากรรมอันสมควร ๔ ประการ 
นี้ ดวยโภคทรัพยท่ีตนหามาไดดวยความขยันหม่ันเพยีร ส่ังสมข้ึนดวยกําลังแขนมีเหง่ือโทรมตัว  
ประกอบในธรรม ไดมาโดยธรรม ดูกรคฤหบดี โภคทรัพย  ของใครๆ ถึงความส้ินไป นอกจาก 
กรรมอันสมควร ๔ ประการนี้ เราเรียกวาส้ินเปลืองโดยใชเหตุ ส้ินเปลืองไปโดยไมสมควร 
 ใชสอยโดยไมสมควรแกเหตุสวนโภคทรัพยของใครๆ ถึงความส้ินไปดวยกรรมอันสมควร  
๔ ประการนี้ เราเรียกวา ส้ินเปลืองไปโดยเหตุอันควร ส้ินเปลืองไปโดยสถานท่ีควร ใชสอย 
โดยสมควรแกเหต ุ
          โภคทรัพยท้ังหลายเราไดบริโภคแลว คนท่ีควรเล้ียง เรา 
ได เล้ียงแลว เราไดขามพนอันตรายท้ังหลายไปแลว 
ทักษิณามีผลอันเลิศ   เราไดใหแลว อนึ่ง พลีกรรม 
๕ ประการ เรา ไดกระทําแลว ทานผูมีศีล สํารวมอินทรีย 
ประพฤติพรหมจรรย เราไดบํารุงแลว บัณฑิตอยูครอบ 
ครองเรือน พึงปรารถนาโภคทรัพย เพื่อประโยชนใด 
ประโยชนนัน้เราไดบรรลุแลว โดยลําดับ กรรมท่ีไม 
เดือดรอนในภายหลังเราไดกระทําแลวนรชนผูมีอันจะตาย 
เปนสภาพ เม่ือคํานึงถึงเหตุนี้ เปนผูตั้ง อยูแลวในธรรม 
ของพระอริยะ บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญ  เขาในโลก 
นี้ทีเดียว คร้ันเขาละไปแลว ยอมบันเทิงใน   โลกสวรรค ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๑  
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                อันนนาถสูตร 
         [๖๒] คร้ังนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี สุข ๔  
ประการนี้ อันคฤหัสถผูบริโภคกามพึงไดรับตามกาลตามสมัย สุข ๔ ประการเปนไฉน คือ  
สุขเกิดแตความมีทรัพย ๑ สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค ๑ สุขเกิดแตความไมเปนหนี้ ๑ สุขเกิด 
แตประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ ๑ ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกิดแตความมีทรัพยเปนไฉนโภค 
ทรัพยของกุลบุตรในโลกน้ี เปนของท่ีเขาหามาไดดวยความขยันหมั่นเพียรส่ังสมข้ึนดวยกําลังแขน 
 มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรม ไดมาโดยธรรมเขายอมไดรับความสุขโสมนัสวา โภคทรัพย 
ท่ีหามาไดดวยความขยันหมัน่เพียรส่ังสมข้ึนดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว ประกอบในธรรม 
 ไดมาโดยธรรมของเรามีอยู นี้เรียกวา สุขเกิดแตความมทีรัพย ดูกรคฤหบดี ก็สุขเกดิแตการจาย 
ทรัพยบริโภคเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี ยอมใชสอยโภคทรัพย และยอมกระทําบุญท้ังหลาย  
ดวยโภคทรัพยท่ีตนหามาไดดวยความขยนัหม่ันเพียร ส่ังสมข้ึนดวยกําลังแขน มีเหงือ่โทรมตัว  
ประกอบในธรรม ไดมาโดยธรรม เขายอมไดรับความสุขโสมนัสวา เรายอมใชสอยโภคทรัพย  
และยอมกระทําบุญท้ังหลายดวยโภค ดกูรคฤหบดี ก็สุขเกิดแตความไมเปนหนีเ้ปนไฉน กุลบุตร 
ในโลกน้ี ยอมไมเปนหนี้อะไรๆของใครๆ นอยก็ตาม มากก็ตาม เขายอมไดรับความสุขโสมนัสวา เรา 
ไมเปนหนี้อะไรๆ ของใครๆ นอยก็ตาม มากก็ตาม นี้เรียกวา สุขเกิดแตความไมเปนหนี้ ดกูร 
คฤหบดี ก็สุขเกิดแตการประกอบการงานท่ีปราศจากโทษเปนไฉนอริยสาวกในธรรมวนิัยนี้  
เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันหาโทษมิได เขายอมไดรับความสุขโสมนัส 
วา เราประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมมโนกรรม อันหาโทษมิได นี้เรียกวา สุขเกิดแตการ 
ประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ ดูกรคฤหบดี สุข ๔ ประการนีแ้ล อันคฤหบดีผูบริโภคกามพึงได 
รับตามกาลตามสมัย ฯ 
          นรชนผูมีอันจะตายเปนสภาพ รูความไมเปนหนี้วาเปน 
สุขแลว   พึงระลึกถึงสุขเกิดแตความมีทรัพย เม่ือใชสอย 
โภคะเปนสุข    อยู ยอมเห็นแจงดวยปญญา ผูมีเมธาดี 
เม่ือเห็นแจง ยอมรู   สวนทั้ง ๒ วา สุขแมท้ัง ๓ อยางนี ้
ไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ อัน จําแนกแลว ๑๖ คร้ัง ของสุขเกิด 
แตการประกอบการงานท่ี    ปราศจากโทษ ฯ 
                                                        จบสูตรท่ี ๒  
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                                                        สพรหมสูตร 
         [๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มารดาและบิดา เปนผูอันบุตรท้ังหลายของตระกูลเหลาใด 
บูชาแลวภายในเรือน ตระกูลเหลานั้น ช่ือวามีพรหม มารดาและบิดา เปนผูอันบุตรท้ังหลายของ 
ตระกูลเหลาใดบูชาแลวภายในเรือน ตระกลูเหลานั้นช่ือวามีบุรพาจารย มารดาและบิดา เปนผูอัน 
บุตรท้ังหลายของตระกูลเหลาใดบูชาแลวภายในเรือน ตระกูลเหลานั้นช่ือวามีบุรพเทพ มารดาและ 
บิดาเปนผูอันบุตรท้ังหลายของตระกูลเหลาใดบูชาแลวภายในเรือน ตระกูลเหลานั้นช่ือวามีอาห ุ
เนยยบุคคล ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวาพรหมบุรพาจารย บุรพเทพอาหุเนยยบุคคล นี้เปนช่ือของ 
มารดาและบิดา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาและบิดาเปนผูมีอุปการะมาก เปนผูประคบ 
ประหงมเล้ียงดูบุตร เปนผูแสดงโลกน้ี แกบุตร ฯ 
          มารดาและบิดาผูอนุเคราะหแกบุตร ทานเรียกวา พรหม 
          บุรพาจารย และอาหเุนยยบุคคลของบุตรท้ังหลาย เพราะ 
          เหตุนั้นแหละ บุตรผูเปนบัณฑิตพึงนอบนอม พึงสักการะ 
          ทานดวยขาว น้ํา ผานุงหม ท่ีนอน ท่ีนั่ง อบกาย ใหอาบน้ํา 
          และชําระเทา เพราะเหตุท่ีบุตรผูเปนบัณฑิตไดบํารุงบําเรอ 
ใน   มารดาและบิดา บัณฑิตท้ังหลายยอมสรรเสริญเขา 
คร้ันเขาละโลกน้ีไปแลว ยอมบันเทิงในโลกสวรรค ฯ 
                                                        จบสูตรท่ี ๓ 
                                                         นิรยสูตร 
         [๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก  
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมักฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประ 
พฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอม 
เกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ฯ 
          การฆาสัตว การลักทรัพย การคบหาภรรยาของผูอ่ืน การ 
          พูดเท็จ เรากลาววา เปนกรรมกิเลส บัณฑิตท้ังหลาย                                                 
ยอมไมสรรเสริญเลย ฯ 
                จบสูตรท่ี ๔  
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      รูปสูตร 
         [๖๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จาํพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน 
คือ ผูถือประมาณในรูป เล่ือมใสในรูป ๑ ผูถือประมาณในเสียง เล่ือมใสในเสียง ๑ ผูถือประมาณ 
ในความเศราหมอง เล่ือมใสในความเศราหมอง ๑ผูถือประมาณในธรรม เล่ือมใสในธรรม ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลกนี้ ฯ 
          ก็ชนเหลาใด ถือประมาณในรูป และชนเหลาใด คลอย 
ไป ตามเสียง ชนเหลานั้น เปนผูตกอยูในอํานาจของฉันท 
ราคะ ยอมไมรูจักชนนัน้ คือ ยอมไมรูคุณภายในของเขา 
 และ  ไมเห็นขอปฏิบัติภายนอกของเขา บุคคลนั้นแล เปน 
คน เขลา ถูกหอมลอมไวโดยรอบ อันเสียงยอมพัดไป 
อนึ่ง   บุคคลไมรูคุณภายใน และไมเห็นขอปฏิบัติภายนอก 
ของเขา     แมบุคคลนั้นเห็นผลในภายนอก ก็ยังถูกเสียงพัด 
ไป สวนบุคคลรูท่ัวถึงคุณภายในของเขา และเหน็แจง 
ขอปฏิบัติภาย  นอกของเขา บุคคลนั้นเปนผูเห็นธรรม 
อันปราศจากเคร่ืองกั้น    ยอมไมถูกเสียงพดัไป ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๕ 
                สราคสูตร 
         [๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน 
 คือ บุคคลผูมีราคะ ๑ มีโทสะ ๑ มีโมหะ ๑ มีมานะ ๑บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยู 
ในโลก ฯ 
          ชนท้ังหลาย กําหนดันกัในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความ 
กําหนดั เพลิดเพลินในรูปท่ีนารัก เปนสัตวเลวทราม อันโมหะ 
ผูกไว   ยอมยังเคร่ืองผูกใหเจริญ เปนผูไมฉลาด ยอมกระทํา 
อกุศล กรรมอันเกิดแตราคะบาง เกิดแตโทสะบาง เกิด  
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แตโมหะบางมีความคับแคน ใหทุกขตอไป สัตว 
ท้ังหลายอันอวิชชาหุม   หอแลว เปนผูมืดมน ไมมีจักษ ุ
พวกเขายอมไมสําคัญ   วาเราเปนผูมีสภาพเหมือนธรรม ๓ 
ท้ังหลาย ฯ 
                               จบสูตรท่ี ๖ 
                 อหิสูตร 
         [๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งในกรุงสาวตัถีถูกงูกัด 
 ทํากาละแลว คร้ังนั้นแล ภกิษุเปนอันมากพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
แลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีนี้ถูกงูกัด ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
ภิกษนุั้นชะรอยจะไมไดแผเมตตาจิตไปยังสกุลพญางูท้ัง ๔ เปนแน ก็ถาเธอพึงแผเมตตาจิตไปยัง 
สกุลพญางูท้ัง ๔ ไซร ก็ถาเธอพึงแผเมตตาจิตไปยังสกุลพญางูท้ัง ๔ ไซร  เธอก็ไมพึงถูกงูกัดทํา 
กาละ ตระกูลพญางู ๔เปนไฉน คือ ตระกูลพญางูช่ือวิรูปกข ๑ ตระกูลพญางูช่ือเอราปถะ ๑  
ตระกูลพญางูช่ือฉัพยาปุตตะ ๑ ตระกูลพญางูช่ือกัณหาโคตมกะ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุนัน้ 
ชะรอยจะไมไดแผเมตตาจิตไปยังสกุลพญางู ๔ จําพวกน้ีเปนแน ก็ถาเธอพึงแผเมตตาไปยังตระกูล 
พญางูท้ัง ๔ นีไ้ซร เธอก็ไมพึงถูกงูกัดทํากาละ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษแุผเมตตาจิต 
ไปยังตระกูลพญางู ๔ จําพวกนี้เพื่อคุมครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อปองกนัตน ฯ 
          ความเปนมิตร ของเรา จงมีกับ สกุลพญางู ท้ังหลาย ช่ือวิรูปกข 
          ความเปนมิตรของเราจงมีกับ สกุลพญางู ท้ังหลาย          
ช่ือเอราปถะ ความเปนมิตร ของเราจงมีกับ สกุลพญางู 
ท้ังหลายช่ือฉัพยา    ปุตตะ ความเปนมิตรของเราจงมีกับ 
สกุลพญางูท้ังหลายช่ือ กณัหาโคตมกะ ความเปนมิตรของ 
เราจงมีกับสัตวท้ังหลายท่ี ไมมีเทา ความเปนมิตรของเรา 
จงมีกับสัตวจําพวก ๒ เทา ความเปนมิตรของเราจงมีกับ  
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สัตวจําพวก ๔ เทา ความเปน     มิตรของเราจงมีกับสัตว 
จําพวกมีเทามาก สัตวไมมีเทาอยาเบียดเบียนเรา 
สัตว ๒ เทาอยาเบียดเบียนเรา สัตว๔ เทา  อยาเบียดเบียนเรา 
สัตวมีเทามากอยาเบียดเบียนเรา ขอ สรรพสัตวท้ังปวงท่ี 
มีลมปราณ มีชีวิตเปนอยู จงไดพบเหน็ความเจริญเถิด 
อยาไดมาถึงโทษอันลามกนอยหนึ่งเลย ฯ 
       พระพุทธเจามีพระคุณหาประมาณมิได พระธรรมมีคุณหาประมาณมิได  พระสงฆมีคุณ 
หาประมาณมิได สัตวเล้ือยคลานท้ังหลาย คือ งู แมลงปองจะขาบ แมลงมุม ตุกแก หนู  
ลวนมีประมาณ ความรักษาอันเรากระทําแลวความปองกันอันเรากระทําแลว ขอหมูสัตวท้ังหลาย 
จงหลีกไปเสีย เรานั้นกําลังนอบนอมพระผูมีพระภาคอยู กําลังนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ัง ๗ 
พระองคอยู ฯ 
                                                จบสูตรท่ี ๗ 
                                                 เทวทัตตสูตร 
         [๖๘] สมัยหนึ่ง เม่ือพระเทวทัตตหลีกไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ  
ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตต ตรัสกะ 
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและการสรรเสริญเกิดข้ึนแกพระเทวทัตต 
เพื่อฆาคน เพือ่ความพินาศ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนกลวยยอมเผล็ดผลเพื่อฆาตน เม่ือความพินาศ 
 แมฉันใด ลาภสักการะ และการสรรเสริญเกิดข้ึนแกพระเทวทัตตเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศก ็
ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ไมไผยอมตกขุยเพือ่ฆาตน เพื่อความพินาศแมฉันใด ลาภ  
สักการะ และการสรรเสริญเกิดข้ึนแกพระเทวทัตตเพื่อฆาตนเพื่อความพินาศ ฉันนัน้เหมือนกนั  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมออยอมผลิดอกเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศ แมฉันใด ลาภ สักการะ และ 
การสรรเสริญเกิดข้ึนแกพระเทวทัตตเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศ ฉันนัน้เหมือนกนัแล ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลายแมมาอัศดรยอมต้ังครรภเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศ แมฉันใด ลาภ สักการะ และ 
การสรรเสริญเกิดข้ึนแกพระเทวทัตตเพื่อฆาตน เพื่อความพินาศ ก็ฉันน้ันเหมือนกันแล ฯ  
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          ผลกลวยยอมฆาตนกลวย ขุยไผยอมฆาตนไผ ดอกออ 
          ยอมฆาตนออ ลูกมาอัศดรยอมฆาแมมาอัศดร ฉันใด 
          สักการะยอมฆาบุรุษช่ัว ฉันนัน้ ฯ 
                จบสูตรท่ี ๘ 
                ปธานสูตร 
         [๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปธานคือความเพียร ๔ ประการนี๔้ ประการเปนไฉน คือ  
สังวรปธาน ๑ ปหานปธาน ๑ ภาวนาปธาน ๑อนุรักขนาปธาน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สังวร 
ปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยงัฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียรประคอง 
จิต ตั้งจิตไว เพื่อใหอกุศลบาปธรรมท้ังหลายท่ียังไมเกดิมิใหเกิดข้ึนนี้เรียกวา สังวรปธาน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ปหานธานเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม 
 ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไวเพือ่ละอกุศลบาปธรรมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลว นี้เรียกวา  
ปหานปธาน ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็าวนาปธานเปนไฉน ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะให 
เกิดพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อใหกุศลกรรมท่ียังไมเกดิใหเกดิข้ึน นี ้
เรียกวา ภาวนาปธาน ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอ็นุรักขนาปธานเปนไฉน ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอม 
ยังฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพยีรประคองจิต ตัง้จิตไว เพื่อความดํารงอยู เพือ่ไม 
หลงลืม เพื่อความเจริญยิ่งข้ึนเพื่อความไพบูลย เพื่อเพ่ิมพูน เพื่อความบริบูรณ แหงกศุลธรรม 
ท่ีเกิดขึ้นแลวนี้เรียกวา อนุรักขนาปธาน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปธานคือความเพยีร ๔ ประการนี้แล ฯ 
          ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ผูมีความเพยีร พงึถึงความส้ินทุกข 
ไดดวย ปธานเหลาใด ปธาน ๔ ประการเหลานี้ คือ 
สังวรปธาน ๑ ปหานปธาน ๑ ภาวนาปธาน ๑ 
อนุรักขนาปธาน ๑ อัน  พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหง 
พระอาทิตย ทรงแสดง    ไวแลว ฯ 
                จบสูตรท่ี ๙  
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                        ธรรมิกสูตร 
         [๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด พระราชาเปนผูไมตั้งอยูในธรรม สมัยนั้น แมพวก 
ขาราชการ ก็เปนผูไมตั้งอยูในธรรม เม่ือพวกขาราชการไมตั้งอยูในธรรม สมัยนั้น แมพราหมณ 
และคฤหบดี  ก็เปนผูไมตั้งอยูในธรรม เม่ือพราหมณและคฤหบดีไมตั้งอยูในธรรม สมัยนั้น แมชาว 
นิคมและชาวชนบท  ก็เปนผูไมตั้งอยูในธรรม  พระจันทรและพระอาทิตยยอมหมุนเวียนไมสมํ่าเสมอ 
 เม่ือพระจันทรและพระอาทิตยหมุนเวยีนไมสมํ่าเสมอ หมูดาวนกัษัตรก็ยอมหมุนเวียนไมสมํ่าเสมอ 
 เม่ือคืนและวนัหมุนเวยีนไมสมํ่าเสมอ เดือนหนึ่งและกึง่เดือนกห็มุนเวียนไมสมํ่าเสมอ เม่ือเดือน 
หนึ่งและกึ่งเดอืนหมุนเวียนไมสมํ่าเสมอ ฤดูและปกย็อมหมุนเวียนไมสมํ่าเสมอเม่ือฤดูและปหมุน 
เวียนไมสมํ่าเสมอ ลมยอมพัดไมสมํ่าเสมอ เม่ือลมพัดไมสมํ่าเสมอ ลมก็เดินผิดทางไมสมํ่าเสมอ  
ยอมพัดเวียนไป เม่ือลมเดินผิดทางไมสมํ่าเสมอพัดเวยีนไป เทวดายอมกาํเริบ เม่ือเทวดากําเริบฝน 
ยอมไมตกตองตามฤดูกาลเม่ือฝนไมตกตองตามฤดูกาล ขาวกลาท้ังหลายก็สุกไมเสมอกัน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายมนุษยผูบริโภคขาวท่ีสุกไมเสมอกัน ยอมเปนผูมีอายุนอย มีผิวพรรณเศราหมองมี 
กําลังนอย มีอาพาธมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด พระราชาเปนผูตั้งอยูในธรรม  สมัยนั้น  
แมขาราชการก็ยอมเปนผูตั้งอยูในธรรม เม่ือขาราชการตั้งอยูในธรรมสมัยนั้น แมพราหมณและ 
คฤหบดีก็เปนผูตั้งอยูในธรรม เม่ือพราหมณและคฤหบดตีั้งอยูในธรรม สมัยนั้น แมชาวนิคมและ 
ชาวชนบท กย็อมเปนผูตั้งอยูในธรรม เม่ือชาวนิคมและชาวชนบทเปนผูตั้งอยูในธรรม พระจันทร 
และพระอาทิตยก็ยอมหมุนเวยีนสม่ําเสมอ เม่ือพระจันทรและพระอาทิตยหมุนเวยีนสมํ่าเสมอกัน 
 หมูดาวนักษัตรก็ยอมหมุนเวยีนสม่ําเสมอ เม่ือหมูดาวนักษัตรหมุนเวียนสมํ่าเสมอ คืนและวันกย็อม 
หมุนเวียนสมํ่าเสมอ เม่ือคืนและวันยอมหมุนเวยีนสม่ําเสมอ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนกย็อมหมุนเวยีน 
สมํ่าเสมอกัน เม่ือเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวยีนสม่ําเสมอ ฤดูและปก็ยอมหมุนเวียนไปสมํ่า 
เสมอ เม่ือฤดูและปหมุนเวียนไปสม่ําเสมอกัน ลมยอมพดัสมํ่าเสมอ เม่ือลมพัดสมํ่าเสมอ ลม 
ยอมพัดไปถูกทาง เม่ือลมพัดไปถูกทาง เทวดายอมไมกําเริบ ฝนยอมตกตองตามฤดูกาล เม่ือฝน 
ตกตองตามฤดกูาล ขาวกลากสุ็กเสมอกัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย มนุษยผูบริโภคขาวกลาท่ีสุกเสมอกัน  
ยอมมีอายยุืน มีผิวพรรณดี มีกําลัง และมีอาพาธนอย ฯ  
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          เม่ือฝูงโคขามไปอยู ถาโคผูนําฝูงไปคด โคเหลานัน้ยอม 
          ไปคดท้ังหมด ในเม่ือโคผูนําไปคด ในมนุษยกเ็หมือนกัน 
          ผูใดไดรับสมมติใหเปนผูนํา ถาผูนั้นประพฤติอธรรม 
          ประชาชนนอกนีก้็จะประพฤติอธรรมเหมือนกนั แวนแควน 
          ท้ังหมดจะไดประสบความทุกข ถาพระราชาเปนผูไมตั้ง 
อยู    ในธรรม เม่ือฝูงโคขามไปอยู ถาโคผูนําฝูงไปตรง 
 โคเหลา    นั้นยอมไปตรงท้ังหมด ในเม่ือโคผูนําไปตรง ใน 
หมูมนุษยก็เหมือนกัน ผูใดไดรับสมมติใหเปนผูนํา 
ถาผูนั้นประพฤติ ธรรม ประชาชนนอกน้ียอมประพฤติธรรม 
เหมือนกนั แวนแควนท้ังหมดยอมไดประสบความสุข 
 ถาพระราชาเปนผู  ตั้งอยูในธรรม ฯ 
                             จบสูตรท่ี ๑๐ 
                          จบปตตกรรมวรรคท่ี ๒ 
                            __________________ 
                       รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
     ๑. ปตตกรรมสูตร ๒. อันนนาถสูตร ๓. สพรหมกสูตร ๔. นิรยสูตร ๕. รูปสูตร  
๖. สราคสูตร ๗. อหิสูตร ๘. เทวทัตตสูตร ๙. ปธานสูตร ๑๐. ธรรมิกสูตร ฯ 
                            ________  
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                 อปณณกวรรคท่ี ๓ 
                ปธานสูตร 
         [๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนผูปฏิบัติปฏิปทา 
อันไมผิด และเปนอันปรารภเหตุ เพื่อความส้ินอาสวะท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เปนผูมีศีล ๑ เปนพหูสูต ๑ ปรารภความเพียร ๑ มีปญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูปฏิบัติปฏิปทาอันไมผิด และเปนปรารภเหต ุ
เพื่อความส้ินอาสวะท้ังหลาย ฯ 
                จบสูตรท่ี ๑ 
                 ทิฏฐิสูตร 
         [๗๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบธรรม ๔ ประการ ยอมเปนผูปฏิบัติปฏิปทา 
อันไมผิด และเปนอันปรารภเหตุ เพื่อความส้ินอาสวะท้ังหลายธรรม ๔ ประการเปนไฉน  
คือ เนกขัมมวติก ๑ อพยาบาทวิตก ๑ อวิหงิสาวิตก ๑ สัมมาทิฏฐิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู 
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูปฏิบัติปฏิปทาอันไมผิด และเปนอันปรารภเหตุเพื่อ 
ความส้ินอาสวะท้ังหลาย ฯ 
                จบสูตรท่ี ๒ 
                สัปปุริสสูตร 
         [๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ พึงทราบวาเปน 
อสัตบุรุษ ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ แมไมถูกถามก็เปดเผยความเสียหาย 
ของผูอ่ืน จะกลาวอะไรถึงถูกถามเลา และเม่ือถูกถามเขาก็แกปญหาโดยตรง ไมออมคอม ไม 
หนวงเหน่ียว แลวกลาวความเสียหายของผูอ่ืนเต็มท่ีอยางกวางขวาง ดกูรภิกษุท้ังหลาย พึงทราบวา 
ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง อสัตบุรุษในโลกนี้ แมถูกถามก็ไมเปดเผยความดีของผูอ่ืน จะกลาว 
อะไรถึงไมถูกถาม และเม่ือถูกถามแลว กไ็มแกปญหาโดยตรงออมคอม หนวงเหน่ียว แลวกลาว 
สรรเสริญคุณผูอ่ืนโดยยอ ไมเต็มท่ี ดูกรภกิษุท้ังหลาย พงึทราบวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อสัตบุรุษในโลกนี้ แมถูกถามก็ไมเปดเผยความเสียหายของตน จะ 
กลาวอะไรถึงไมถูกถาม และเมื่อถูกถามแลว ก็ไมแกปญหาโดยตรง ออมคอม หนวงเหน่ียว  
แลวกลาวความเสียหายของตนโดยยอ ไมเต็มท่ีดูกรภกิษท้ัุงหลาย พึงทราบวา ทานผูนี้เปน 
อสัตบุรุษ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง อสัตบุรุษในโลกนี้ แมไมถูกถามก็เปดเผยความดีของตน จะกลาว 
อะไรถึงถูกถามเลา และเม่ือถูกถามแลวก็แกปญหาโดยตรง ไมออมคอม ไมหนวงเหน่ียว แลว 
กลาวความดีของตนเต็มท่ีอยางกวางขวาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย พึงทราบวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล พึงทราบวา เปนอสัตบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ พึงทราบวาเปนสัตบุรุษ ธรรม 
 ๔ ประการเปนไฉน คือ สัตบุรุษในโลกนี้ แมถูกถามก็ไมเปดเผยความเสียหายของผูอ่ืน จะ 
กลาวอะไรถึงไมถูกถามเลา แตเม่ือถูกถามเขา ก็ไมแกปญหาโดยตรง ออมคอม หนวงเหน่ียว  
กลาวความเสียหายของผูอ่ืนโดยยอไมเต็มท่ี ดูกรภกิษุท้ังหลาย พึงทราบวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษในโลก แมไมถูกถามก็เปดเผยความดีของผูอ่ืน จะกลาวอะไร 
ถึงถูกถามเลา แตเม่ือถูกถามเขาก็แกปญหาโดยตรง ไมออมคอม ไมหนวงเหนีย่ว กลาวความดีของผู 
อ่ืนเต็มท่ีอยางกวางขวาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย พึงทราบวาทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษในโลกนี้ แมไมถูกถามก็เปดเผยความเสียหายของตน จะ 
กลาวอะไรถึงถูกถามเลา แตเม่ือถูกถามเขาก็แกปญหาโดยตรง  ไมออมคอม ไมหนวงเหน่ียว แลว 
กลาวความเสียหายของตนเต็มท่ีอยางกวางขวางดูกรภิกษท้ัุงหลาย พึงทราบวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษในโลกนี้ แมถูกถามก็ไมเปดเผยความดีของตน  จะกลาวอะไร 
ถึงถูกถามเลา แตเม่ือถูกถามเขาก็ไมแกปญหาโดยตรง ออมคอม  หนวงเหน่ียว แลวกลาวความดีของ 
ตนโดยยอ ไมเต็มท่ี ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พึงทราบวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ประการนีแ้ล พึงทราบวาเปนสัตบุรุษ ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย หญิงสะใภท่ีถูกนํามาคืนหนึ่งหรือวนัหนึ่งเทานั้น นางต้ังหิริและ 
โอตตัปปะไดอยางแรงกลาในแมผัว พอผัว และผัว โดยท่ีสุดในคนรับใชและคนทํางาน สมัยตอ 
มา นางอาศัยอยูคุนเคย จึงกลาวกะแมผัวบาง พอผัวบาง และผัวบาง อยางนี้วา จงหลีกไป ก ็
พวกทานรูอะไร ดังนี้ฉันใด ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพียงออกบวชไดวนั 
หนึ่งหรือคืนหนึ่งเทานั้น เธอต้ังหิริและโอตตัปปะไวอยางแรงกลา ในพวกภิกษุ  ภิกษณุี อุบาสก  
และอุบาสิกาท้ังหลาย โดยท่ีสุดในคนวัดและสามเณร สมัยตอมาเธออาศัยความอยูรวม จึงกลาว 
กะอาจารยบาง กะอุปชฌายบางอยางนี้วา จงหลีกไปกพ็วกทานรูอะไร ดังนี้ เพราะเหตุนั้นแหละ ภกิษ ุ
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักมีใจเสมือนหญิงสะใภซ่ึงมาใหมอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ล ฯ 
                                จบสูตรท่ี ๓ 
                             อัคคสูตรท่ี ๑ 
         [๗๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเลิศ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ ศีลอัน 
เลิศ ๑ สมาธิอันเลิศ ๑ ปญญาอันเลิศ ๑ วิมุตติอันเลิศ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเลิศ ๔ ประการ 
นี้แล ฯ 
                                จบสูตรท่ี ๔ 
                             อัคคสูตรท่ี ๒ 
         [๗๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเลิศอีก ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ รูป 
อันเลิศ ๑ เวทนาอันเลิศ ๑ สัญญาอันเลิศ ๑ ภพอันเลิศ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมอันเลิศอีก ๔  
ประการนี้แล ฯ 
                                จบสูตรท่ี ๕ 
                             กุสินาราสูตร 
         [๗๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ระหวางตนรังท้ังคูในสาลวัน อันเปน 
ท่ีประพาสของมัลลกษัตริย ใกลกรุงกุสินารา ในปรินิพพานสมัยณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัส  
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เรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคจงึ 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุสักรูปหนึ่งพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงในพระพุทธเจา ใน 
ธรรม ในพระสงฆ ในมรรค หรือในปฏิปทา เธอท้ังหลายจงถามเถิด อยาไดมีความเสียใจใน 
ภายหลังวา พระศาสดาไดประทับอยูเฉพาะหนาของเราท้ังหลาย เราท้ังหลายไมอาจจะสอบถามพระผู 
มีพระภาคเจาเฉพาะพระพักตรได เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษเุหลานั้นไดนิ่งอยู แม 
คร้ังท่ี ๒ ... แมคร้ังท่ี ๓พระผูมีพระภาคกต็รัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุสักรูป 
หนึ่งพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงในพระพุทธเจา ในธรรม ในพระสงฆ ในมรรค หรือในปฏิปทา  
เธอท้ังหลายจงถามเถิด อยาไดเสียใจในภายหลังวา พระศาสดา ประทับอยูเฉพาะหนาของเราท้ัง 
หลาย เราท้ังหลายไมอาจจะสอบถามพระผูมีพระภาคเฉพาะพระพักตรได ภิกษุเหลานั้นก็ไดนิ่งอยู  
คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเตือนภิกษท้ัุงหลายวา เปนไดภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายไมพึงถาม 
แมดวยความเคารพตอพระศาสดา แมสหายก็จงบอกแกสหายเถิด เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยาง 
นี้แลว ภิกษุเหลานั้นก็ไดนิ่งอยู คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมี ขาพระองคเล่ือมใสในภกิษุสงฆอยางนี้ แมภิกษรูุปหนึ่งใน 
ภิกษุสงฆนีก้็ไมมีความสงสัย หรือความเคลือบแคลงในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ ใน 
มรรค หรือในปฏิปทาพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธอกลาวดวยความเล่ือมใสแท ญาณ 
ของตถาคตในขอนี้ก็เหมือนกันวา แมภกิษรูุปหนึ่งในภิกษุสงฆนี้ ไมมีความสงสัยหรือความเคลือบ 
แคลงในพระพุทธเจา ในธรรม ในพระสงฆ ในมรรค หรือในปฏิปทาดูกรอานนท แทจริงบรรดา 
ภิกษุ ๕๐๐ รูปน้ี รูปสุดทายภายหลังเปนโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงจะไดตรัสรู 
ตอไป ฯ 
                                                                จบสูตรท่ี ๖ 
                                                                อจินติตสูตร 
         [๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้ อันบุคคลไมควรคิด เม่ือบุคคลคิด  
พึงเปนผูมีสวนแหงความเปนบา เดือดรอน อจินไตย ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
พุทธวิสัยของพระพุทธเจาท้ังหลาย ๑ ฌานวิสัยของผูไดฌาน ๑ วิบากแหงกรรม ๑ ความคิดเร่ือง 
โลก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายอจนิไตย ๔ ประการนี้แล ไมควรคิด เม่ือบุคคลคิด พึงเปนผูมีสวนแหง 
ความเปนบา เดือดรอน ฯ 
                จบสูตรท่ี ๗  
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                ทักขิณาสูตร 
         [๗๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทักขิณาวิสุทธิ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ 
 ทักขิณาบริสุทธ์ิฝายทายก ไมบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหกประการ ๑ ทักขิณาบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหก ไม 
บริสุทธ์ิฝายทายกประการ ๑ ทักขิณาไมบริสุทธ์ิท้ังฝายทายกท้ังฝายปฏิคาหกประการ ๑ ทักขิณาบริสุทธ์ิ 
ท้ังฝายทายกท้ังฝายปฏิคาหกประการ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทักขิณาบริสุทธ์ิฝายทายกไมบริสุทธ์ิ 
ฝายปฏิคาหกเปนอยางไร ทายกในโลกน้ี เปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรม ฝายปฏิคาหก เปนคนทุศีล  
มีบาปธรรม ทักขิณาบริสุทธ์ิฝายทายก ไมบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหกอยางนีแ้ล ฯ 
     ก็ทักขิณาบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธ์ิฝายทายกเปนอยางไร คือทายกในโลกนี้  
เปนคนทุศีล มีบาปธรรม สวนปฏิคาหกเปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ทักขิณาบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหก 
 ไมบริสุทธ์ิฝายทายกอยางนีแ้ล ฯ 
     ก็ทักขิณาไมบริสุทธ์ิท้ังฝายทายกท้ังฝายปฏิคาหกเปนอยางไร คือ ทายกในโลกน้ี เปน 
ผูทุศีล มีบาปธรรม แมปฏิคาหกก็เปนผูทุศีล มีบาปธรรมทักขิณาไมบริสุทธ์ิท้ังฝายทายกท้ังฝาย 
ปฏิคาหก อยางนี้แล ฯ 
     ก็ทักขิณาบริสุทธ์ิท้ังฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหกเปนอยางไร คือ ทายกในโลกน้ี เปนผูมี 
ศีล กัลยาณธรรม แมปฏิคาหกก็เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรมทักขิณาบริสุทธ์ิท้ังฝายทายกท้ังฝาย 
ปฏิคาหกอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทักขิณาวิสุทธิ ๔ ประการนี้แล ฯ 
                จบสูตรท่ี ๘ 
                วณชิชสูตร 
         [๗๙] คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายบังคม 
แลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไร 
หนอเปนเหตุปจจัยเครื่องใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการคาขายขาดทุน อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ือง 
ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ทําการคาขายไมไดกําไรตามท่ีประสงค อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองให  
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บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการคาขายไดกําไรตามท่ีประสงค อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหบุคคล 
บางคนในโลกนี้ ทําการคาขายไดกําไรยิ่งกวาท่ีประสงค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลว ยอมปวารณาวา ขอทานจงบอกปจจยัท่ี 
ทานประสงค เขากลับไมถวายปจจยัท่ีเขาปวารณา ถาเขาเคล่ือนจากอัตภาพนัน้มาสูความเปนมนุษย 
นี้ เขาทําการคาขายอยางใดๆ เขายอมขาดทุน อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไปหาสมณะหรือ 
พราหมณแลว ยอมปวารณาวา ขอทานจงบอกปจจยัท่ีทานประสงคแตเขาถวายปจจยัท่ีปวารณาไวไม 
เปนไปตามประสงค ถาเขาเคล่ือนจากอัตภาพนั้นมาสูความเปนมนุษยนี้ เขาทําการคาขายอยางใดๆ 
 เขายอมไมไดกําไรตามท่ีประสงค อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลว  
ยอมปวารณาวา ขอทานจงบอกปจจยัท่ีตองประสงค เขาถวายปจจัยท่ีปวารณาไวตามที่ประสงค ถาเขา 
เคล่ือนจากอัตภาพนัน้มาสูความเปนมนุษยนี้ เขาทําการคาขายอยางใดๆ เขายอมไดกําไรตามท่ี 
ประสงค อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไปหาสมณะหรือพราหมณแลว ปวารณาวา ขอทานจง 
บอกปจจยัท่ีตองประสงค เขาถวายปจจัยท่ีปวารณาไวยิ่งกวาท่ีประสงค ถาเขาเคล่ือนจากอัตภาพนัน้  
มาสูความเปนมนุษยนี้ เขาทําการคาขายอยางใดๆ เขายอมไดกําไรยิ่งกวาท่ีประสงค ดูกรสารีบุตร 
 นี้แลเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการคาขายขาดทุน นี้เปนเหตุเปนปจจยั 
เคร่ืองใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการคาขายไมไดกําไรตามท่ีประสงค นี้เปนเหตุเปนปจจยัเคร่ือง 
ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําการคาขายไดกําไรตามท่ีประสงคนี้ เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหบุคคล 
บางคนในโลกนี้ทําการคาขายไดกําไรยิ่งกวาท่ีประสงค ฯ 
                จบสูตรท่ี ๙ 
                กัมโมชสูตร 
         [๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี คร้ัง 
นั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจยั  
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เคร่ืองใหมาตุคามนั่งในสภาไมได ประกอบการงานใหญๆ  ไมได ไปนอกเมืองไมได  พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรอานนท มาตุคามมักโกรธ มักริษยา มีความตระหนี่ มีปญญาทราม ดูกรอานนท  
นี้แลเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหมาตุคามนัง่ในสภาไมได ประกอบการงานใหญๆ ไมได ไปนอก 
เมืองไมได ฯ 
                             จบสูตรท่ี ๑๐ 
                           จบอปณณกวรรคท่ี ๓ 
                             _________________ 
                       รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. ปธานสูตร                 ๒. ทิฏฐิสูตร  
๓. สัปปุริสสูตร                 ๔. อัคคสูตรท่ี ๑ 
๕. อัคคสูตรท่ี ๒                 ๖. กุสินาราสูตร  
๗. อจินติตสูตร                 ๘. ทักขิณาสูตร 
๙. วณิชชสูตร                 ๑๐. กัมโมชสูตร ฯ 
                             ___________________  
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                             มจลวรรคท่ี ๔ 
                            ปาณาติปาตสูตร 
         [๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก  
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมักฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤต ิ
ผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูก 
นํามาโยนลง ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรค เหมือน 
ถูกเชิญมา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑  
จากการประพฤติผิดในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอม 
เกิดในสวรรคเหมือนถูกเชิญมา ฯ 
                จบสูตรท่ี ๑ 
                 มุสาสูตร 
         [๘๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก  
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมักพูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูด 
คําหยาบ ๑ พดูเพอเจอ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรก เหมือน 
ถูกนํามาโยนลง ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกดิในสวรรค  
เหมือนถูกเชิญมา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูงดเวนจากการพดูเท็จ ๑ จากการพูดสอ 
เสียด ๑ จากการพูดคําหยาบ ๑ จากการพูดเพอเจอ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล  
ยอมเกิดในสวรรคเหมือนถูกเชิญมา ฯ 
                จบสูตรท่ี ๒ 
                 วัณณสูตร 
         [๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก  
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ บุคคลไมพิจารณาใครครวญกอนแลว  
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 กลาวสรรเสริญ บุคคลท่ีไมควรสรรเสริญ ๑ ไมพิจารณาใครครวญกอนแลว กลาวติเตียนบุคคลท่ี 
ควรสรรเสริญ ๑ ไมพิจารณาใครครวญกอนแลว ปลูกความเล่ือมใสในฐานะท่ีไมควรเล่ือมใส ๑  
ไมพิจารณาใครครวญกอนแลวปลูกความไมเล่ือมใสในฐานะท่ีควรเล่ือมใส ๑ บุคคลผูประกอบดวย 
ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรค เหมือนถูกเชิญมา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ  
บุคคลพิจารณาใครครวญกอนแลวยอมติเตยีนบุคคลท่ีควรติเตียน ๑ พิจารณาใครครวญกอนแลว 
 ยอมสรรเสริญบุคคลท่ีควรสรรเสริญ ๑ พิจารณาใครครวญกอนแลว ปลูกความไมเล่ือมใสในฐานะ 
ท่ีไมควรเล่ือมใส ๑ พิจารณาใครครวญกอนแลว ปลูกความเล่ือมใสในฐานะท่ีควรเล่ือมใส ๑ บุคคล 
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนถูกเชิญมา ฯ 
                                                        จบสูตรท่ี ๓ 
                                                         โกธสูตร 
         [๘๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก  
เหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูหนักในความโกรธ ไมหนักใน 
พระสัทธรรม ๑ เปนผูหนกัในความลบหลู ไมหนักในพระสัทธรรม ๑ เปนผูหนักในลาภ ไมหนัก 
ในพระสัทธรรม ๑ เปนผูหนักในสักการะ ไมหนักในพระสัทธรรม ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม  
๔ ประการนีแ้ลยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาโยนลง ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวย 
ธรรม ๔ ประการ ยอมเกดิในสวรรค เหมือนถูกเชิญมา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผู 
หนักในพระสัทธรรม ไมหนัก ในความโกรธ ๑ เปนผูหนักในพระสัทธรรม ไมหนักในความ 
ลบหลู ๑ เปนผูหนักในพระสัทธรรม ไมหนักในลาภ ๑ เปนผูหนักในพระสัทธรรม ไมหนักใน 
สักการะ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรค เหมือนถูกเชิญมา ฯ 
                                                        จบสูตรท่ี ๔ 
                                                         ตมสูตร 
         [๘๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จาํพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔จําพวกเปนไฉน 
 คือ ผูมืดมาแลว มีมืดตอไปจาํพวก ๑ ผูมืดมาแลว มีสวางตอไปจําพวก ๑ ผูสวางมาแลว มีมืด  
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ตอไปจําพวก ๑ ผูสวางมาแลว มีสวางตอไปจําพวก ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมืดมาแลว  
มีมืดตอไปเปนอยางไรบุคคลบางคนในโลกนี้ เกดิมาในตระกูลตํ่า คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูล 
ชางสานตระกูลนายพราน ตระกูลชางเย็บหนัง หรือในตระกูลคนเทหยากเยื่อ อันเปนตระกูล 
เข็ญใจ มีขาว น้ําและโภชนะนอย เปนอยูโดยฝดเคือง หาของบริโภคและผานุงหมไดโดยฝดเคือง  
อนึ่ง เขามีผิวพรรณทราม ไมนาดู เปนคนแคระ มีโรคมาก เปนคนตาบอด เปนคนงอย 
 เปนคนกระจอก หรือพิการไปแถบหนึ่ง ไมไดขาว น้ํา ผานุงหม ยานพาหนะ ระเบียบดอกไม  
ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย และประทีป ตามสมควร เขาซํ้าประพฤติทุจริตดวย 
กาย วาจาและดวยใจ คร้ันประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจแลว เม่ือตายไปยอมเขาถึงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก บุคคลเปนผูมืดมาแลว มีมืดตอไปอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูมืดมาแลว มีสวางตอไปเปนอยางไร บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี เกิดมาในตระกูลตํ่า คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลชางสานตระกูลนายพราน ตระกูลชาง 
เย็บหนัง หรือตระกูลคนเทหยากเยื่อ อันเปนตระกูลเข็ญใจ มีขาว น้ําและโภชนะนอย เปนอยู 
โดยฝดเคือง หาของบริโภคและผานุงหมไดโดยฝดเคือง อนึ่ง เขามีผิวพรรณทราม ไมนาดู 
 เปนคนแคระมีโรคมาก เปนคนตาบอด เปนคนงอย เปนคนกระจอก หรือเปนคนพกิารไป 
แถบหนึ่ง ไมไดขาว น้ํา ผานุงหม ยานพาหนะ ระเบียบดอกไม ของหอมเคร่ืองลูบไล ท่ีนอน 
ท่ีอยูอาศัย และประทีป ตามสมควร แตเขาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจาและดวยใจ คร้ัน 
ประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา ใจแลวเม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค บุคคลเปนผูมืด 
มาแลว มีสวางตอไปอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูสวางมาแลว มีมืดตอไปเปนอยางไร บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี เกิดมาในตระกูลสูง คือ ตระกูลกษัตริยมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาล หรือตระกูล 
คหบดีมหาศาล อันเปนตระกูลม่ังค่ังมีทรัพยมากมีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ืองใชท่ีนา 
ปล้ืมใจมากมาย มีทรัพยสินเหลือลนอนึ่ง เขามีรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส ประกอบดวยความเปนผูมี 
ผิวพรรณงามยิง่นัก เปนผูมีปรกติไดขาว น้ํา ผานุงหม ยานพาหนะ ระเบียบดอกไม ของหอม 
 เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย และประทีป แตเขาประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา และดวยใจ 
 คร้ันประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา และใจแลว เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  
บุคคลเปนผูสวางมาแลว มีมืดตอไปอยางนีแ้ล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูสวางมาแลว มีสวางตอไปเปนอยางไรบุคคลบางคน 
ในโลก เกดิมาในตระกูลสูง คือ ตระกูลกษตัริยมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาล หรือตระกูล 
คหบดีมหาศาล อันเปนตระกูลม่ังค่ัง มีทรัพยมากมีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ืองใชท่ีนา 
ปล้ืมใจมากมาย มีทรัพยสินเหลือลน อนึ่ง เขามีรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส ประกอบดวยความเปน 
ผูมีผิวพรรณงามยิ่งนัก มีปรกติไดขาว น้ํา ผานุงหม ยานพาหนะ ระเบียบดอกไมของหอม เคร่ือง 
ลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย และประทีป เขายอมประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา และดวยใจ  
คร้ันประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา และใจแลว เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค บุคคล 
เปนผูสวางมาแลว มีสวางตอไปอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏ 
อยูในโลก ฯ 
                                                จบสูตรท่ี ๕ 
                                                โอณตสูตร 
         [๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลผูต่ํามาแลวต่ําตอไปจําพวก ๑ ผูต่าํมาแลวสูงตอไปจําพวก ๑ ผูสูงมาแลวต่ําตอไป 
จําพวก ๑ ผูสูงมาแลวสูงตอไปจําพวก ๑ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูต่ําแลวต่ําตอไปเปนอยางไร  
บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดมาในตระกูลตํ่า คือ ตระกูลจัณฑาล ฯลฯ เขาประพฤติทุจริตดวยกาย  
ดวยวาจา และดวยใจ คร้ันประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา และใจแลว เม่ือตายไปยอมเขาถึง 
อบาย ทุคติ วนิิบาต นรก บุคคลเปนผูต่ํามาแลวต่ําตอไปอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูต่ํามาแลวสูงตอไปเปนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้  
เกิดมาในตระกูลตํ่า คือ ตระกูลจัณฑาล ฯลฯ แตเขาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา และดวยใจ  
คร้ันประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา และใจแลว เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค บุคคลผูต่ํา 
มาแลวสูงตอไปอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูสูงมาแลวต่ําตอไปเปนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้  
เกิดมาในตระกูลสูง คือ ตระกูลกษัตริยมหาศาล ฯลฯ เขาประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา และดวย 
ใจคร้ันประพฤติทุจริตดวยกาย วาจาและใจแลว เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต  
นรก บุคคลผูสูงมาแลวต่ําตอไปอยางนีแ้ล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูสูงมาแลวสูงตอไปเปนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้  
เกิดมาในตระกูลสูง คือ ตระกูลกษัตริยมหาศาล ฯลฯ เขาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา และ 
ดวยใจ คร้ันประพฤติสุจริตดวยกาย วาจาและใจแลว เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
บุคคลผูสูงมาแลวสูงตอไปอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                                                        จบสูตรท่ี ๖ 
                                                         ปุตตสูตร 
         [๘๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จาํพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน  
คือ สมณะผูไมหวั่นไหวจําพวก ๑ สมณะบุณฑริกจําพวก ๑สมณะปทุมจําพวก ๑ สมณะผูละเอียด 
ออนในหมูสมณะจําพวก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูไมหวั่นไหวอยางไร ภิกษใุน 
ธรรมวินัยนี้ เปนพระเสขะ ผูดําเนินปฏิปทาปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เชฏฐโอรส 
ของพระมหากษัตริยผูไดมูรธาภิเษกแลว จะไดอภิเษก แตยังไมอภเิษกกอนเปนผูถึงความแนนอน 
ท่ีจะไดอภิเษก ฉันใด ภิกษเุปนพระเสขะ ดําเนินปฏิปทาปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม 
 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลเปนสมณะ  ไมหวั่นไหวอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ กระทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอัน 
ยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู แตหาไดถูกตองวิโมกข ๘ ดวยนามกายไม บุคคลเปนสมณะบุณฑริก 
อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสมณะปทุมอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนีก้ระทําใหแจง 
ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ใน 
ปจจุบัน เขาถึงอยู และยอมถูกตองวิโมกข ๘ดวยนามกาย บุคคลเปนสมณะปทุมอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะเปนอยางไร ภิกษุ 
ในธรรมวินยันี้ ไดรับขอรองจึงบริโภคจีวรเปนอันมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคจวีรนอย ไดรับ 
ขอรองจึงบริโภคบิณฑบาตเปนอันมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคบิณฑบาตนอย ไดรับขอรองจึง 
บริโภคเสนาสนะเปนอันมากไมไดรับขอรองยอมบริโภคเสนาสนะนอย ไดรับขอรองจึงบริโภคเภสัช 
บริขารอันเปนปจจัยแกคนไขเปนอันมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอยและยอมอยูกับ  
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สพรหมจารีเหลาใด สพรหมจารีเหลานั้นยอมประพฤติดวยกายกรรมเปนท่ีชอบใจ เปนสวนมาก  
ท่ีไมชอบใจเปนสวนนอย ยอมประพฤติวจกีรรมเปนท่ีชอบเปนสวนมาก ท่ีไมชอบใจเปนสวน 
นอย ยอมประพฤติมโนกรรมเปนท่ีชอบใจเปนสวนมาก ท่ีไมชอบใจเปนสวนนอย ตอเธอ ยอม 
นําเขาไปแตส่ิงท่ีชอบใจเทานั้น ท่ีไมชอบใจมีนอย อนึ่ง เวทนาเหลาใด มีดีเปนสมุฏฐานก็ดี มี 
เสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี มีลมเปนสมุฏฐานก็ดี ประชุมกันเกิดกด็ี เกดิแตฤดูแปรปรวนก็ดี เกดิแต 
การบริหารไมสมํ่าเสมอก็ดี เกิดแตบาดเจ็บก็ดี เกดิแตผลของกรรมก็ดี เวทนาเหลานั้น ไมบังเกิด 
แกเธอเปนสวนมาก เธอเปนผูมีอาพาธนอย เปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก 
 ไมลําบาก ซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนสุขวิหารธรรมในปจจุบัน กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึง 
อยู บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือจะเรียกบุคคลใดโดยชอบวาเปนสมณะผูละเอียดออนใน 
หมูสมณะ ก็พงึเรียกบุคคลนัน้ คือ เราน้ีแหละวา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เพราะเราไดรับขอรองเทาน้ัน จึงใชสอยจีวรมาก ไมไดรับขอรองยอมใชสอยแตนอย 
 ไดรับขอรองเทาน้ันจึงบริโภคบิณฑบาตมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย ไดรับขอรองเทา 
นั้นจึงบริโภคเสนาสนะมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย ไดรับขอรองเทาน้ันจงึบริโภค 
เภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไขมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอยและเรายอมอยูกับภกิษ ุ
เหลาใด ภิกษุเหลานั้นยอมประพฤติดวยกายกรรมอันเปนท่ีพอใจเทานั้นตอเราเปนอันมาก ท่ีไมพอ 
ใจนอย ยอมประพฤติดวยวจกีรรมเปนท่ีพอใจเทานัน้ตอเราเปนอันมาก ท่ีไมพอใจนอย ยอมประพฤติ 
มโนกรรมเปนท่ีพอใจเทานั้นตอเราเปนอันมาก ท่ีไมพอใจนอย ยอมนําเขามาแตส่ิงท่ีพอใจเทานัน้  
ท่ีไมพอใจนอย อนึ่ง เวทนาเหลาใด มีดีเปนสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี มีลมเปน 
สมุฏฐานก็ดี ประชุมกันเกิดข้ึนก็ดี เกิดแตฤดูแปรปรวนกด็ี เกิดแตการบริหารไมสมํ่าเสมอก็ดี  
เกิดแตบาดเจบ็ก็ดี เกดิแตผลกรรมก็ดี เวทนาเหลานั้น ไมบังเกิดข้ึนแกเรามากนัก เราเปนผูมีอาพาธ 
นอย อนึ่ง เราเปนผูมีปรกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยากไมลําบากซ่ึงฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง 
เปนสุขวิหารธรรมในปจจุบัน กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา อาสวะมิได เพราะ 
อาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือจะ 
เรียกกพ็ึงเรียกบุคคลนั้น คือ เราน่ีแหละวาเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแลมีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                                จบสูตรท่ี ๗  
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                             สังโยชนสูตร 
         [๘๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จาํพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลเปนสมณะผูไมหวัน่ไหวจําพวก ๑ เปนสมณะบุณฑริกจําพวก ๑ เปนสมณะปทุมจําพวก  
๑ เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะจําพวก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กบุ็คคลเปนสมณะผูไมหวัน่ 
ไหวอยางไรภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป เปนผูมีอันไม 
ตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง จะตรัสรูในเบื้องหนา บุคคลเปนสมณะผูไมหวัน่ไหวอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปน 
พระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป และทําราคะ โทสะโมหะใหเบาบาง จะมาสูโลกน้ีอีกคร้ัง 
เดียวเทานัน้ และจะกระทําท่ีสุดทุกขไดบุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสมณะปทุมอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้เปนอุปปาติกะ  
เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ประการส้ินไป จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  
บุคคลเปนสมณะปทุมอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางไร ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางนี้แล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๘ 
                 ทิฏฐิสูตร 
         [๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลเปนสมณะผูไมหวัน่ไหวจําพวก ๑ เปนสมณะบุณฑริกจําพวก ๑ เปนสมณะปทุมจําพวก  
๑ เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะจําพวก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กบุ็คคลเปนสมณะผูไมหวัน่ 
ไหวอยางไรภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มีสัมมาวาจา มีสัมมา 
กัมมันตะ มีสัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติ มีสัมมาสมาธิบุคคลเปนสมณะผูไมหวั่นไหว 
อยางนี้แล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมี 
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ มีสัมมาญาณะ มีสัมมาวิมุติ แตไมถูกตองวิโมกข ๘ ดวยนามกายอยู บุคคลเปน 
สมณะบุณฑริกอยางนีแ้ล ฯ 
     ดกูรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสมณะปทุมอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมี 
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ มีสัมมาญาณะ มีสัมมาวิมุติ และถูกตองวิโมกข ๘ดวยนามกายอยู บุคคลเปน 
สมณะปทุมอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางไร  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ ไดรับขอรองจึงบริโภคจวีรมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย ฯลฯ บุคคลเปน 
สมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางนี้แล ฯ 
     บุคคลเม่ือจะเรียกบุคคลใดโดยชอบวา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ พึง 
เรียกบุคคลนั้น คือ เราน่ีแหละวา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ เพราะเราไดรับขอรอง 
เทานั้นจึงบริโภคจีวรมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔  
จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๙ 
                 ขันธสูตร 
         [๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔จําพวกเปนไฉน 
 คือ บุคคลเปนสมณะผูไมหวั่นไหวจําพวก ๑ เปนสมณะบุณฑริกจําพวก ๑ เปนสมณะปทุมจําพวก 
 ๑ เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะจาํพวก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กบุ็คคลเปนสมณะผูไม 
หวั่นไหวอยางไรภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนพระเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตมรรค ปรารถนาความส้ินโยคะ 
อันยอดเยี่ยมอยู บุคคลเปนสมณะผูไมหวัน่ไหวอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ มีปรกติ 
พิจารณาเห็นความเกดิและความดับในอุปาทานขันธ ๕ วา รูปเปนดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงรูปเปน 
ดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปนดงันี้ ...สัญญาเปนดังนี้ ... สังขารเปนดังนี้ ... วิญญาณเปน 
ดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณเปนดงันี้ ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้ แตเธอหาไดถูกตอง วิโมกข ๘ 
ดวยนามกายไม บุคคลเปนสมณะบุณฑริกอยางนี้แล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสมณะปทุมเปนอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ มีปรกติ 
พิจารณาเห็นความเกดิและความดับในอุปาทานขันธ ๕ วา รูปเปนดังนี้ ความเกิดแหงรูปเปนดังนี้  
ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปนดังนี้ ...สัญญาเปนดังนี้ ... สังขารเปนดังนี้ ... วิญญาณเปนดังนี้  
ความเกิดแหงวิญญาณเปนดงันี้ ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้ และเธอถูกตองวิโมกข ๘ ดวย 
นามกายอยู บุคคลเปนสมณะปทุมอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางไร  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ ไดรับขอรองเทาน้ันจึงบริโภคจีวรเปนอันมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย ฯลฯ  
บุคคลเปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะอยางนี้แล ฯ 
     ก็บุคคลเม่ือจะเรียกบุคคลใดโดยชอบวา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ พงึ 
เรียกบุคคลนั้น คือ เราน่ีแหละวา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ เพราะเราไดรับขอรอง 
เทานั้นจึงบริโภคจีวรเปนอันมาก ไมไดรับขอรองยอมบริโภคแตนอย ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล 
 ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                             จบสูตรท่ี ๑๐ 
                            จบมจลวรรคที่ ๔ 
                            ______________ 
                       รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
     ๑. ปาณาติปาตสูตร ๒. มุสาวาทสูตร ๓. วัณณสูตร ๔. โกธสูตร ๕. ตมสูตร  
๖. โอณตสูตร ๗. ปุตตสูตร ๘. สังโยชนสูตร๙. ทิฏฐิสูตร ๑๐. ขันธสูตร ฯ 
                            ________________  
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                             อสุรวรรคท่ี ๕ 
                 อสุรสูตร 
         [๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลเปนเชนกับอสูร มีคนเชนกับอสูรเปนบริวารจําพวก ๑ เปนเชนกับอสูร แตมีคนเชน 
กับเทวดาเปนบริวารจําพวก ๑ เปนเชนกับเทวดา มีคนเชนกับอสูรเปนบริวารจําพวก ๑ เปนเชน 
กับเทวดา มีคนเชนกับเทวดาเปนบริวารจําพวก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กบุ็คคลเปนเชนกับอสูร  
มีคนเชนกับอสูรเปนบริวารอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีบาปธรรมแมบริษัท 
ของเขาก็เปนคนทุศีล มีบาปธรรม บุคคลเปนเชนกับอสูร มีคนเชนกับอสูรเปนบริวารอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนเชนกับอสูร แตมีคนเชนกับเทวดาเปนบริวารอยางไร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีบาปธรรม แตบริษัทของเขาเปนคนมีศีล มีกลัยาณธรรม  
บุคคลเปนเชนกับอสูร แตมีคนเชนกับเทวดาเปนบริวารอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปนเชนกับเทวดา มีคนเชนกบัอสูรเปนบริวารอยางไร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม แตบริษัทของเขาเปนคนทุศีล มีบาปธรรม 
 บุคคลเปนคนเชนกับเทวดา มีคนเชนกับอสูรเปนบริวาร อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปนเชนกับเทวดา มีคนเชนกบัเทวดาเปนบริวารอยางไร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม แมบริษัทของเขาก็เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม  
บุคคลเปนคนเชนกับเทวดา มีคนเชนกับเทวดาเปนบริวารอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                   จบสูตรท่ี ๑ 
                             สมาธิสูตรท่ี ๑ 
         [๙๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จาํพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี มีปรกติไดความสงบใจในภายใน แตไมไดอธิปญญาและความเหน็แจง 
ในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม แตไมได  
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ความสงบใจในภายในจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ท้ัง 
ไมไดอธิปญญาและความเหน็แจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีปรกติไดความสงบใจ 
ในภายใน ท้ังไดอธิปญญาและความเหน็แจงในธรรมจําพวก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวก 
นี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๒ 
                             สมาธิสูตรท่ี ๒ 
         [๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน 
 คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน แตไมไดอธิปญญาและความ 
เห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม  
แตไมไดความสงบใจในภายในจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมมีปรกติไดความสงบใจในภายใน 
ทั้งไมไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้มีปรกติไดความสงบใจ 
ในภายในท้ังไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในบุคคลเหลานั้น 
 บุคคลผูมีปรกติไดความสงบใจในภายในแตไมไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม พึงต้ังอยูใน 
ความสงบใจในภายในกระทําความเพยีรในอธิปญญา และความเห็นแจงในธรรม สมัยตอมา  
เขายอมเปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ท้ังไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม บุคคล 
ผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเหน็แจงในธรรม แตไมไดความสงบใจในภายใน พงึต้ังอยูใน 
อธิปญญาและความเหน็แจงในธรรม แลวกระทําความเพียรในความสงบแหงใจในภายใน สมัย 
ตอมา เขายอมเปนผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม ท้ังไดความสงบใจในภายใน  
บุคคลไมมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ท้ังไมไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม พึงกระทํา 
ฉันทะ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน ความไมยอทอ สติและสัมปชัญญะ  
ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดกุศลธรรมเหลานั้นแหละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลมีผานุงหมถูกไฟไหม  
หรือมีศีรษะถูกไฟไหม พึงกระทําฉันทะความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความ 
ไมยอทอ สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟท่ีผาหรือท่ีศีรษะ ฉันใด บุคคลนั้นก ็
พึงทําฉันทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมยอทอสติและสัมปชัญญะ 
 ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดกุศลธรรมเหลานั้นแหละ ฉันน้ันเหมือนกนั สมัยตอมา เขายอมเปน  
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ผูมีปรกติ ไดความสงบใจในภายใน ท้ังไดอธิปญญาและความเหน็แจงในธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลเปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ท้ังไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม พึงต้ังอยู 
ในกุศลธรรมเหลานั้นแหละ แลวกระทําความเพียรใหยิ่ง เพ่ือความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                                จบสูตรท่ี ๓ 
                             สมาธิสูตรท่ี ๓ 
         [๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน แตไมไดอธิปญญาและความ 
เห็นแจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงใน 
ธรรม แตไมไดความสงบใจในภายในจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี ้เปนผูไมมีปรกติไดความ 
สงบใจในภายใน ท้ังไมไดอธิปญญาและความเหน็แจงในธรรมจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้  
เปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ท้ังไดอธิปญญาและความเหน็แจงในธรรมจําพวก ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ในบุคคลเหลานั้น บุคคลผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน แตไมไดอธิปญญาและ 
ความเหน็แจงในธรรมพึงเขาไปหาบุคคลผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเหน็แจงในธรรม แลวถาม 
อยางนี้วา พึงเห็นสังขารอยางไรหนอ พึงพจิารณาสังขารอยางไร พึงเหน็แจงสังขารไดอยางไร  
ผูถูกถามนั้นยอมตอบเขาตามความเห็น ความรูวา พึงเหน็สังขารไดอยางนี้แล พึงพิจารณาสังขาร 
อยางนี้ พึงเห็นแจงสังขารอยางนี้ สมัยตอมา เขาเปนผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ท้ังได 
อธิปญญาและความเหน็แจงในธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจง 
ในธรรม แตไมไดความสงบใจในภายใน พึงเขาไปหาบุคคลผูมีปรกติไดความสงบใจในภายในแลวถาม 
อยางนี้วา พึงต้ังจิตไวอยางไร พึงนอมจิตไปอยางไร พึงทําจิตใหมีอารมณเดยีวเกิดข้ึนไดอยางไร  
พึงชักจูงจิตใหเปนสมาธิไดอยางไร ผูถูกถามนั้นยอมตอบเขาตามความเห็น ความรูวา พึงต้ังจิตไว 
อยางนี้พึงนอมจิตไปอยางนี ้พึงทําจิตใหมีอารมณเดียวเกดิข้ึนอยางนี้ พงึชักจูงจิตใหเปนสมาธิได 
อยางนี้ สมัยตอมาเขาเปนผูมีปรกติไดอธิปญญาและความเห็นแจงในธรรม ท้ังไดความสงบใจในภายใน 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปนผูไมมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ท้ังไมไดอธิปญญาและความ 
เห็นแจงในธรรม พึงเขาไปหาบุคคลผูมีปรกติไดความสงบใจในภายใน ท้ังไดอธิปญญาและความ  
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เห็นแจงในธรรม แลวถามอยางนีว้า พึงต้ังจิตไวอยางไรหนอ พึงนอมจิตไปอยางไรพึงทําจิตให 
มีอารมณเดียวเกิดข้ึนอยางไร พึงชักจูงจิตใหเปนสมาธิไดอยางไรพึงเหน็สังขารนั้นไดอยางไร  
พึงพิจารณาสังขารอยางไร พงึเห็นแจงสังขารอยางไรผูถูกถามนั้นยอมตอบเขาตามความเห็น  
ความรูอยางนีว้า พึงต้ังจิตไวอยางนี้ ฯลฯพึงเห็นแจงสังขารอยางนี้ สมัยตอมา เขาเปนผูมีปรกติ 
ไดความสงบใจในภายในท้ังไดอธิปญญาและความเหน็แจงในธรรม ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเปน 
ผูมีปกติไดความสงบใจในภายใน ท้ังไดอธิปญญาและความเหน็แจงในธรรม พึงต้ังอยูในกุศลธรรม 
เหลานั้นแหละ แลวกระทําความเพยีรใหยิ่ง เพื่อความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลกนี้ ฯ 
                                จบสูตรท่ี ๔ 
                             ฉลาวาตสูตร 
         [๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและไมปฏิบัติเพือ่ประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ผูปฏิบัติเพื่อประ 
โยชนผูอ่ืน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนจําพวก ๑ ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ผูปฏิบัติท้ังเพื่อประโยชนตนท้ังเพื่อประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลายทอนไมท่ีท้ิงอยูในปาชา ไฟติดสองขาง ตรงกลางเปอนคูถ ยอมไมสําเร็จประโยชนแก 
เคร่ืองไมในบาน ท้ังไมสําเร็จประโยชน แกเคร่ืองไมในปาฉันใดเรากลาวบุคคลผูไมปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนตนและไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนนี้เปรียบฉันนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย ในบุคคลเหลา 
นั้น บรรดาบุคคล ๒ จําพวกนี้คือ บุคคลผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน และไมปฏิบัติเพื่อประโยชน 
ผูอ่ืน กับบุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนแตไมปฏิบัตเิพื่อประโยชนตน บุคคลผูปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนผูอ่ืน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนเปนผูงามกวาและประณีตกวาบรรดาบุคคล ๓ จําพวก 
 คือ บุคคล ผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน กับบุคคลผูปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนผูอ่ืนแตไมปฏิบัตเิพื่อประโยชนตน และบุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพือ่ 
ประโยชนผูอ่ืน บุคคลผูปฏิบัตเิพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนนี้ เปนผูงามกวา 
และประณีตกวา บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้ บุคคลผูปฏิบัติท้ังเพื่อประโยชนตนท้ังเพือ่ประโยชนผู 
อ่ืน เปนผูเลิศ เปนผูวิเศษ เปนประธานอุดม และเปนผูประเสริฐ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นมสด  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาท่ี 96 
จากแมโค นมสมจากนมสด เนยขนจากนมสม เนยใสจากเนยขน ยอดเนยใสจากเนยใส หัว 
เนยใส โลกกลาววาเลิศในบรรดาสิ่งเหลานัน้ ฉันใด บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้บุคคลผูปฏิบัติ 
ท้ังเพื่อประโยชนตนท้ังเพื่อประโยชนผูอ่ืน เปนผูเลิศ เปนผูวิเศษเปนประธาน อุดม และเปน 
ผูประเสริฐ ฉันนั้นเหมือนกนั ดูกรภิกษุท้ังหลายบุคคล ๔ จําพวกน้ีแล ปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๕ 
                 ราคสูตร 
         [๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๔จําพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อประโยชน 
ผูอ่ืน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนจําพวก ๑ไมปฏิบัติเพือ่ประโยชนตน ท้ังไมปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ท้ังเพือ่ประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ ดูกรภกิษุท้ัง 
หลาย ก็บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพือ่ประโยชนผูอ่ืนอยางไร บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี เปนผูปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอ่ืนใหกําจัดราคะ เปนผูปฏิบัติ 
เพื่อกําจดัโทสะดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอ่ืนใหกําจัดโทสะเปนผูปฏิบัติกําจัดโมหะดวยตนเอง 
 แตไมชักชวนผูอ่ืนใหกําจัดโมหะ บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชน 
ผูอ่ืนอยางนี้แล ก็บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนอยางไร บุคคล 
บางคนในโลกนี้ ไมปฏิบัติเพือ่กําจัดราคะดวยตนเอง แตชักชวนผูอ่ืนใหกําจัดราคะไมปฏิบัติเพื่อ 
กําจัดโทสะดวยตนเอง แตชักชวนผูอ่ืนใหกาํจัดโทสะ ไมปฏิบัติเพื่อกําจดัโมหะดวยตนเอง แต 
ชักชวนผูอ่ืนใหกําจดัโมหะ บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน 
เองอยางนี้แล ก็บุคคลไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ท้ังไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนอยางไร บุคคล 
บางคนในโลกนี้ เปนผูไมปฏิบัติเพื่อกําจดัราคะดวยตนเอง ท้ังไมชักชวนผูอ่ืนใหกําจดัราคะ เปน 
ผูไมปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะดวยตนเอง ท้ังไมชักชวนผูอ่ืนใหกําจัดโทสะ เปนผูไมปฏิบัติเพื่อกําจดั 
โมหะดวยตนเอง ท้ังไมชักชวนผูอ่ืนใหกําจัดโมหะ บุคคลเปนผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ท้ังไม 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนบุคคลอ่ืนอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน 
ท้ังเพื่อประโยชนผูอ่ืนอยางไร บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะ ดวยตนเอง ท้ัง 
ชักชวนผูอ่ืนใหกําจดัราคะ เปนผูปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะดวยตนเองทั้งชักชวนผูอ่ืนใหกําจัดโทสะ   
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เปนผูปฏิบัติเพือ่กําจัดโมหะดวยตนเอง ท้ังชักชวนผูอ่ืนใหกําจัดโมหะ บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนผูอ่ืนอยางนีแ้ล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จาํพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๖ 
                นิสันติสูตร 
         [๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔จําพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพือ่ประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนผูอ่ืน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนจําพวก ๑ ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนท้ังไมปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ปฏิบัติเพื่อประโยชนตนท้ังเพื่อประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ก็บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนอยางไร บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี เปนผูสามารถรูไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย มีปรกติทรงไวซ่ึงธรรมท่ีไดสดับแลว และ 
ใครครวญอรรถแหงธรรมท่ีตนทรงไว รูอรรถรูธรรมท่ัวถึงแลว เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
 แตหามีวาจาไพเราะ กลาวถอยคําออนหวาน ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง อันสละสลวย  
ไมมีโทษ ยังผูฟงใหเขาใจเนือ้ความไม หาช้ีแจงใหเพื่อนพรหมจรรยเหน็ชัด ใหสมาทาน ใหอาจ 
หาญร่ืนเริงไม บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนอยางนี้แล ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนอยางไร บุคคล 
บางคนในโลกนี้ ไมเปนผูสามารถรูไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมเปนผูมีปรกติทรงธรรมท่ีไดสดับ 
แลว ไมเปนผูใครครวญอรรถแหงธรรมท่ีตนทรงไว หาไดรูอรรถรูธรรมท่ัวถึงแลวปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรมไม แตเปนผูมีวาจาไพเราะ กลาวถอยคําออนหวาน ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง อัน 
สละสลวย ไมมีโทษยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความ เปนผูช้ีแจงใหเพื่อนพรหมจรรยเหน็ชัด ใหสมาทาน  
อาจหาญ ร่ืนเริง บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน แตไมปฏิบัติเพือ่ประโยชนตนอยางนีแ้ล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ท้ังไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนอยางไร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมสามารถรูไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมเปนผูมีปรกติทรงธรรม 
ท่ีไดสดับแลว และไมเปนผูใครครวญอรรถแหงธรรมท่ีตนทรงจําไว หาไดรูอรรถรูธรรมท่ัวถึงแลว  
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ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม ท้ังหาเปนผูมีวาจาไพเราะ กลาวถอยคําออนหวาน ประกอบดวย 
วาจาของชาวเมือง อันสละสลวยหาโทษมิได ยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความไม ท้ังไมช้ีแจงใหเพื่อน 
พรหมจรรยเหน็ชัด ใหสมาทาน อาจหาญ ร่ืนเริง บุคคลเปนผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนท้ังไม 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนท้ังเพื่อ 
ประโยชนผูอ่ืนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูสามารถรูไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย มี 
ปรกติทรงจําธรรมท่ีไดสดับแลว มีปรกติใครครวญอรรถแหงธรรมท่ีตนทรงจําไว รูอรรถรูธรรมท่ัวถึง 
แลว ปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรม ท้ังเปนผูมีวาจาไพเราะ กลาวถอยคําออนหวาน ประกอบ 
ดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย หาโทษมิได ยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความ และเปนผูช้ีแจงให 
เพื่อนพรหมจรรยเห็นชดั ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน  
ท้ังเพื่อประโยชนผูอ่ืนอยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคล๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๗ 
                อัตตหิตสูตร 
         [๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ ผูปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนผูอ่ืน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนจําพวก ๑ ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ท้ังไมปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ท้ังเพื่อประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลายบุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๘ 
                สิกขาสูตร 
         [๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน  
คือ ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน  
แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนจําพวก ๑ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ท้ังไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน 
จําพวก ๑ ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ท้ังปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็  
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บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนอยางไร บุคคลบางคนในโลกน้ี 
 เปนผูงดเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการฆาสัตว เปนผูงดเวน 
จากการลักทรัพยดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการลักทรัพย เปนผูงดเวนจากการ 
ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม เปนผูงดเวน 
จากการพดูเท็จดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการพูดเท็จ เปนผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา 
คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทดวยตนเอง แตไมชักชวนผูอ่ืนใหงดเวน จากการดื่ม 
น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน แตไม 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืน แตไม 
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตนอยางไรบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมงดเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง  
แตชักชวนผูอ่ืนให งดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูไมงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอัน 
เปน ท่ีตั้งแหงความประมาทดวยตนเอง แตชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุรา และเมรัยอัน 
เปนท่ีตั้งแหงความประมาท บุคคลผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอ่ืนแตไม  ปฏิบัติเพื่อประโยชน 
ตนอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ท้ังไมปฏิบัติเพื่อประโยชน 
ผูอ่ืนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน ผูไมงดเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง ท้ังไมชักชวนผูอ่ืน 
ใหงดเวนจากการฆาสัตว  ฯลฯ เปนผูไมงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหง 
ความ   ประมาทดวยตนเอง ท้ังไมชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้ง 
แหงความประมาท บุคคลเปนผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ท้ังไมปฏิบัติ  เพื่อประโยชนผูอ่ืนอยางนี้แล 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ท้ังเพื่อประโยชนผูอ่ืนอยางไร บุคคล 
บางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากการ ฆาสัตวดวยตนเอง ท้ังชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ  
เปนผูงดเวน จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทดวยตนเอง ท้ังชักชวน 
ผูอ่ืนใหงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความ  ประมาท บุคคลเปนผูปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนตน ท้ังเพื่อประโยชนผูอ่ืนอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล 
มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๙ 
                โปตลิยสูตร 
         [๑๐๐] คร้ังนั้นแล ปริพาชกช่ือโปตลิยะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง  
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หนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามโปตลิยปริพาชกวา ดกูรโปตลิยะ บุคคล ๔ จําพวกนี้ มี 
ปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกลาวติเตียนบุคคลผูควร 
ติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร เปนผูไมกลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญตามความจริง 
 โดยกาลอันควรจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญตาม 
ความเปนจริง โดยกาลอันควร ไมกลาวติเตียนบุคคลผูควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอัน 
ควรจําพวก ๑ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมกลาวติเตียนบุคคลผูควรติเตียนตามความเปนจริง โดย 
กาลอันควรท้ังไมกลาวสรรเสริญผูท่ีควรสรรเสริญตามความเปนจริง โดยกาลอันควรจําพวก ๑บุคคล 
บางคนในโลกนี้ เปนผูกลาวติเตียนบุคคลผูควรติเตียนตามความเปนจริงโดยกาลอันควร ท้ังเปนผู 
กลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญตามความเปนจริงโดยกาลอันควรจําพวก ๑ ดูกรโปตลิยะ บุคคล  
๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ดูกรโปตลิยะ บรรดาบุคคล ๔ จําพวกน้ีแล ทานชอบใจบุคคล 
จําพวกไหนวา เปนผูงามกวา และประณีตกวา โปตลิยปริพาชกกราบทูลวา ทานพระโคดมบุคคล  
๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกลาวติเตียนบุคคล 
ผูควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร แตไมกลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญ 
ตามความเปนจริง โดยกาลอันควรจําพวก ๑  ฯลฯ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกลาวติเตียนบุคคล 
ผูควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร ท้ังเปนผูกลาวสรรเสริญบุคคลผูควรสรรเสริญตามความ 
เปนจริง โดยกาลอันควรจําพวก ๑ บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลกบรรดาบุคคล ๔  
จําพวกนี้ ขาพเจาชอบใจบุคคลผูไมกลาวติเตียน บุคคลผูควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร 
 และไมกลาวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามความเปนจริง โดยกาลอันควรวา เปนผูงามกวา และ 
ประณีตกวาบุคคล ๔ จําพวกน้ี ขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะมีความงาม คือ อุเบกขา ฯ 
     พ. ดูกรโปตลิยะ บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน ฯลฯ  
บรรดาบุคคล ๔ จําพวกน้ี บุคคลผูกลาวติเตียนบุคคลท่ีควรติเตียนตามความเปนจริง โดยกาลอันควร  
และผูสรรเสริญบุคคลท่ีควรสรรเสริญตามความเปนจริง โดยกาลอันควรน้ี เปนผูงามกวา และ 
ประณีตกวาบุคคล ๔จําพวกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมีความงาม คือ ความเปนผูรูจักกาลใน 
อันควรติเตียนและสรรเสริญนั้นๆ ฯ 
     โป. ทานพระโคดม บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ฯลฯทานพระโคดม  
บรรดาบุคคล ๔ จําพวกน้ี ขาพเจาชอบใจบุคคลท่ีกลาวติเตียนบุคคลท่ีควรติเตียนตามความเปนจริง  
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 โดยกาลอันควร และกลาวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามความเปนจริง โดยกาลอันควรวา 
 เปนผูงามกวา และประณีตกวาบุคคล ๔ จําพวกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมีความงาม คือ  
ความเปนผูรูกาลในอันติเตียนและสรรเสริญนั้นๆ ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขา 
แตพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย  
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวใน 
เวลามืดดวยหวังวา ผูมีจกัษุจกัเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม กบัท้ังพระธรรม 
และภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะ 
ตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                             จบสูตรท่ี ๑๐ 
                            จบอสุรวรรคท่ี ๕ 
                            _______ 
                       รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. อสุรสูตร                         ๒. สมาธิสูตรท่ี ๑  
๓. สมาธิสูตรท่ี ๒                ๔. สมาธิสูตรท่ี ๓   
๕. ฉลาวาตสูตร                 ๖. ราคสูตร  
๗. นิสันติสูตร                ๘. อัตตหิตสูตร  
๙. สิกขาสูตร                       ๑๐. โปตลิยสูตร ฯ 
                            จบทุติยปณณาสก 
                             _______  
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                             ตติยปณณาสก 
                            วลาหกวรรคท่ี ๑ 
                            วลาหกสูตรท่ี ๑ 
         [๑๐๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า  
ดูกรภกิษุท้ังหลายวลาหก (เมฆ) ๔ อยางนี ้๔ อยางเปนไฉน คือ วลาหกคําราม แตไมใหฝนตก 
อยาง ๑ ใหฝนตก แตไมคํารามอยาง ๑ ไมคํารามท้ังไมใหฝนตกอยาง ๑ คํารามดวยใหฝนตกดวย 
อยาง ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย วลาหก ๔ อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกนั บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏ 
อยูในโลก ๔ จาํพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจวลาหกคํารามไมใหฝนตกจําพวก ๑ ดุจวลาหกให 
ฝนตก แตไมคํารามจําพวก ๑ ดุจวลาหกท้ังไมคํารามท้ังไมใหฝนตกจําพวก ๑ ดุจวลาหกคํารามดวย 
ใหฝนตกดวยจําพวก ๑ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดจุวลาหกคําราม แตไมใหฝนตกอยางไร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูชอบพูดแตไมชอบทํา บุคคลเปนดุจวลาหกคําราม แตไมใหฝนตก 
อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย วลาหกคําราม แตไมใหฝนตก แมฉันใดเรากลาวบุคคลนี้เปรียบ 
ฉันนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย กบุ็คคลเปนดุจวลาหกใหฝนตกแตไมคํารามอยางไร บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี เปนผูทํา แตไมชอบพดู บุคคลเปนดจุวลาหกใหฝนตก แตไมคํารามอยางนี้แล ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย วลาหกใหฝนตก แตไมคําราม แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลายก็บุคคลเปนดุจวลาหกไมคํารามท้ังไมใหฝนตกอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้เปนคน 
ไมชอบพูดท้ังไมชอบทํา บุคคลเปนดุจวลาหกไมคํารามท้ังไมใหฝนตกอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 วลาหกไมคํารามท้ังไมใหฝนตก แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็บุคคล 
เปนดุจวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวยอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูชอบพูดดวยชอบทํา 
ดวยบุคคลเปนดุจวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวยอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย วลาหกคํารามดวยให 
ฝนตกดวย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเปรียบดวยวลาหก  
๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๑  
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                 วลาหกสูตรท่ี ๒ 
         [๑๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย วลาหก ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ วลาหกคําราม  
แตไมใหฝนตกอยาง ๑ ใหฝนตก แตไมคํารามอยาง ๑ ท้ังไมคํารามท้ังไมใหฝนตกอยาง ๑ คําราม 
ดวยใหฝนตกดวยอยาง ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลายวลาหก ๔ อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือน 
กัน บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจวลาหก 
คําราม แตไมใหฝนตกจําพวก ๑ ดุจวลาหกไมคําราม แตใหฝนตกจําพวก ๑ ดุจวลาหก 
ท้ังไมคํารามท้ังไมใหฝนตกจําพวก ๑ ดจุวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวยจําพวก ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ก็บุคคลเปนดจุวลาหกคําราม แตไมใหฝนตกอยางไรบุคคลบางคนในโลกน้ี เลาเรียนธรรม คือ 
 สุตตะ เคยยะ ไวยากรณ คาถาอุทาน อิติวตุตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ เขาไมรูท่ัวถึงตาม 
ความเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจวลาหก 
คําราม แตไมใหฝนตกอยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย วลาหกคําราม แตไมใหฝนตก แมฉันใด  
เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็บุคคลเปนดุจวลาหกใหฝนตก แตไมคําราม 
อยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ไมไดเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ แตเขารูท่ัวถึงตามความ 
เปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมทัุย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจวลาหกให 
ฝนตก แตไมคํารามอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย วลาหกใหฝนตกแตไมคําราม แมฉันใด เรา 
กลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลเปนดุจวลาหกท้ังไมคํารามท้ังไมใหฝนตกอยางไร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ไมไดเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ ท้ังเขาไมรูท่ัวถึงตามความเปนจริง 
วานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจวลาหกท้ังไมคํารามท้ัง 
ไมใหฝนตกอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย วลาหกท้ังไมคํารามท้ังไมใหฝนตก แมฉันใด เรากลาว 
บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลายบุคคลเปนดุจวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวยอยางไร บุคคล 
บางคนในโลกนี้เลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... เวทัลละ ท้ังเขารูท่ัวถึงตามความเปนจริงวา นี้ทุกข 
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจวลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวย 
อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย วลาหกคํารามดวยใหฝนตกดวย แมฉันใด เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉัน 
นั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ จําพวกนีแ้ล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๒  
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         [๑๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย หมอ ๔ ชนดินี้ ๔ ชนิดเปนไฉน คือ หมอเปลาปดชนิด ๑  
หมอเต็มเปดชนิด ๑ หมอเปลาเปดชนิด ๑ หมอเต็มปดชนิด ๑ดกูรภกิษท้ัุงหลาย หมอ ๔ ชนิดนี้แล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก 
 ๔ จําพวกเปนไฉน คือบุคคลดุจหมอเปลาปดจําพวก ๑ ดุจหมอเต็มเปดจาํพวก ๑ ดุจหมอเปลา 
เปดจําพวก ๑ ดุจหมอเต็มปดจําพวก ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดุจหมอเปลาปดอยางไร  
การกาว การถอย การเหลียว การแล การคู การเหยยีด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของ 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ลวนแตนาเล่ือมใส แตเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข  
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหมอเปลาปดอยางนี้แล ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย หมอเปลาปด แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคล 
เปนดุจหมอเต็มเปดอยางไร การกาว การถอย การเหลียว การแล การคูการเหยียด การทรง 
สังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกน้ี ไมนาเล่ือมใส แตเขาทราบชัดตามความเปน 
จริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธนีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหมอเต็มเปด 
อยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลายหมอเต็มเปด แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลายก็บุคคลเปนดุจหมอเปลาเปดอยางไร การกาว การถอย การเหลียว การแล  การคู  
การเหยยีด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกน้ีไมนาเล่ือมใส ท้ังเขา 
ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นีทุ้กขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
บุคคลเปนดุจหมอเปลาเปดอยางนี้แลดกูรภิกษุท้ังหลาย หมอเปลาเปด แมฉันใด เรากลาวบุคคล 
นี้เปรียบฉันนัน้ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดุจหมอเต็มปดอยางไร การกาว การถอย การ 
เหลียว การแล การคู การเหยยีด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกน้ี  
นาเล่ือมใส ท้ังเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกขนีทุ้กขสมุทัย นีทุ้กขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ 
คามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหมอเต็มปดอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย หมอเต็มปด แมฉันใด 
 เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏ 
อยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๓  
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         [๑๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย หวงน้ํา ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ หวงน้ําต้ืน 
เงาลึกอยาง ๑ หวงน้ําลึกเงาต้ืนอยาง ๑ หวงน้ําต้ืนเงาตื้นอยาง ๑หวงน้ําลึกเงาลึกอยาง ๑ ดูกร 
ภกิษุท้ังหลาย หวงน้ํา ๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลเปรียบดวยหวง 
น้ํา ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจหวงน้ําต้ืนเงาลึกจําพวก ๑  
ดุจหวงน้ําลึกเงาต้ืนจําพวก ๑ ดุจหวงน้ําต้ืนเงาตื้นจําพวก ๑ ดุจหวงน้ําลึกเงาลึกจําพวก ๑ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดจุหวงน้ําต้ืนเงาลึกอยางไร การกาว การถอยการเหลียว การแล  
การคู การเหยยีด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกน้ี ลวนนาเล่ือมใส  
แตเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมทัุย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา บุคคลเปนดุจหวงน้าํต้ืนเงาลึกอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย หวงน้ําต้ืนเงาลึก แมฉันใด 
เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําลึกเงาตื้นอยางไร การ 
กาว ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกน้ี ไมนาเล่ือมใส แตเขา 
ทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคล 
เปนดุจหวงน้ําลึกเงาตื้นอยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย หวงน้ําลึกเงาตื้น แมฉันใด เรากลาวบุคคล 
นี้เปรียบฉันนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําตื้นเงาตื้นอยางไร การกาว ฯลฯการทรง 
สังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกน้ี ไมนาเล่ือมใสท้ังเขาไมทราบชัดตามความ 
เปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมทัุย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจหวงน้ําต้ืน 
เงาต้ืนอยางนีแ้ล ดูกรภิกษุท้ังหลายหวงน้ําต้ืนเงาตื้น แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น  
ดูกรภกิษุท้ังหลายก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําลึกเงาลึกอยางไร การกาว ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ บาตร 
และจีวร ของบุคคลบางคนในโลกน้ี ลวนนาเล่ือมใส ท้ังเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข 
 นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปนดุจหวงน้ําลึกเงาลึกอยางนี้แล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย หวงน้ําลึกเงาลึกแมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย  
บุคคลเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ จาํพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๔  
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         [๑๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มะมวง ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ มะมวงดิบ 
ผิวสุกอยาง ๑ มะมวงสุกผิวดิบอยาง ๑ มะมวงดิบผิวดิบอยาง ๑มะมวงสุกผิวสุกอยาง ๑ ดูกร 
ภิกษท้ัุงหลาย มะมวง ๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลเปรียบดวย 
มะมวง ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จาํพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจมะมวงดิบผิวสุกจําพวก ๑  
ดุจมะมวงสุกผิวดิบจําพวก ๑ ดุจมะมวงดบิผิวดิบจําพวก ๑ ดุจมะมวงสุกผิวสุกจําพวก ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดจุมะมวงดิบผิวสุกอยางไร การกาวการถอย การเหลียว การแล  
การคู การเหยยีด การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวรของบุคคลบางคนในโลกนี้ ลวนนาเล่ือมใส  
แตเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมทัุย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
บุคคลเปนดุจมะมวงดิบผิวสุกอยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย มะมวงดบิผิวสุก แมฉันใด เรากลาว 
บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดจุมะมวงสุกผิวดิบอยางไร การกาว ฯลฯ  
การทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ของบุคคลบางคนในโลกน้ี ไมนาเล่ือมใส แตเขาทราบชัดตามความ 
เปนจริงวา นี้ทุกขนี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจมะมวงสุก 
ผิวดิบอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย มะมวงสุกผิวดิบ แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดุจมะมวงดิบผิวดิบอยางไรการกาว ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ บาตร 
และจีวร ของบุคคลบางคนในโลกน้ี ไมนาเล่ือมใส ท้ังเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข  
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธนีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปนดุจมะมวงดิบผิวดิบอยาง 
นี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย มะมวงดิบผิวดิบ แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดุจมะมวงสุกผิวสุกอยางไร การกาว ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ บาตรและ 
จีวร ของบุคคลบางคนในโลกน้ี นาเล่ือมใส ท้ังเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกข 
สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปนดุจมะมวงสุกผิวสุกอยางนี้แล ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย มะมวงสุกผิวสุกแมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคลเปรียบดวยมะมวง ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลกนี้ ฯ 
                จบสูตรท่ี ๕  
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         [๑๐๖] XXXXXX   XXXXXX   XXXXXX  XXXXXX 
           XXXXXX   XXXXXX   XXXXXX  XXXXXX 
         [๑๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย หนู ๔ จําพวกน้ี ๔ จําพวกเปนไฉนคือ หนูขุดรู 
แตไมอยูจําพวก ๑ อยูแตไมขุดรูจําพวก ๑ ไมขุดรูไมอยูจําพวก ๑ขุดรูดวยอยูดวยจําพวก ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย หนู ๔ จําพวกนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลเปรียบดวยหนู 
๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจหนูขุดรูแตไมอยูจําพวก ๑  
ดุจหนูอยูแตไมขุดรูจําพวก ๑ ดุจหนูไมขุดรูไมอยูจําพวก ๑ ดุจหนูขุดรูดวยอยูดวยจําพวก ๑ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดจุหนูขุดรูแตไมอยูอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเลาเรียนธรรม  
คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณ คาถา อุทานอิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ แตเขา 
ไมทราบชัดตามความเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
 บุคคลเปนดุจหนูขุดรูแตไมอยูอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย หนูขุดรูแตไมอยู แมฉันใด เรากลาว 
บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดจุหนูอยูแตไมขุดรูอยางไร บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี (ไม) เลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละแตเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา  
นี้ทุกข ฯลฯ บุคคลเปนดุจหนูอยูแตไมขุดรูอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย หนูอยูแตไมขุดรู แม 
ฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดจุหนูไมขุดรูไมอยูอยางไร 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ เขาไมทราบชัดตามความ 
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ บุคคลเปนดุจหนูไมขุดรูไมอยูอยางนี้แลดูกรภิกษุท้ังหลาย หนไูมขุดรู 
ไมอยู แมฉันใด เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้นดกูรภกิษท้ัุงหลาย ก็บุคคลเปนดุจหนขุูดรูดวย 
อยูดวยอยางไร บุคคลบางคนในโลกน้ี เลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ ท้ังทราบชัด 
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเปนดุจหนู 
ขุดรูดวยอยูดวยอยางนีแ้ล ดกูรภิกษุท้ังหลาย หนูขุดรูดวยอยูดวย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบ 
ฉันนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๗  
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         [๑๐๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โคพลิพัท ๔ จําพวกน้ี ๔ จําพวกเปนไฉนคือ โคเปนผู 
ขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูงอ่ืนจําพวก ๑ ขมเหงโคฝูงอ่ืนไมขมเหงโคฝูงตนจําพวก ๑  
ขมเหงโคฝูงตนดวย ขมเหงโคฝูงอ่ืนดวยจําพวก ๑ไมขมเหงโคฝูงตนดวย ไมขมเหงโคฝูงอ่ืน 
ดวยจําพวก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายโคพลิพัท ๔ จําพวกน้ีแล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน 
 บุคคลเปรียบดวยโคพลิพัท ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือบุคคลดุจ 
โคพลิพัทขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูงอ่ืนจําพวก ๑ ดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงอ่ืน ไมขมเหง 
โคฝูงตนจําพวก ๑ ดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงตนดวยขมเหงโคฝูงอ่ืนดวยจําพวก ๑ ดจุโคพลิพัท 
ไมขมเหงโคฝูงตนดวย ไมขมเหงโคฝูงอ่ืนดวยจําพวก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดุจโค 
พลิพัทขมเหงโคฝูงตนไมขมเหงโคฝูงอ่ืนอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูยังบริษัทของตน 
ใหหวาดเสียว ไมยังบริษัทของบุคคลคนอ่ืนใหหวาดเสียว บุคคลเปนดจุโคพลิพัทขมเหงโคฝูงตน 
 ไมขมเหงโคฝูงอ่ืนอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย โคพลิพัทขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูงอ่ืน  
แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดุจโคพลิพัทขมเหงโค 
ฝูงอ่ืน ไมขมเหงโคฝูงตนอยางไร  บุคคลบางคนในโลกนี ้ยังบริษัทอ่ืนใหหวาดเสียว ไมยัง 
บริษัทของตนใหหวาดเสียว บุคคลเปนดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงอ่ืน ไมขมเหงโคฝูงตนอยางนีแ้ล 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย โคพลิพัทขมเหงโคฝูงอ่ืน ไมขมเหงโคฝูงตนแมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้ 
เปรียบฉันนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดุจโคพลิพทัขมเหงโคฝูงตนดวยขมเหงโคฝูงอ่ืนดวย 
อยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังบริษัทของตนและบริษทัของบุคคลอ่ืนใหหวาดเสียว บุคคล 
เปนดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงตนดวย ขมเหงโคฝูงอ่ืนดวยอยางนีแ้ล ดกูรภิกษุท้ังหลายโคพลิพัท 
ขมเหงโคฝูงตนดวย ขมเหงโคฝูงอ่ืนดวย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุท้ัง 
หลาย ก็บุคคลเปนดุจโคพลิพัทไมขมเหงโคฝูงตนไมขมเหงโคฝูงอ่ืนอยางไร บุคคลบางคนในโลก 
นี้ ไมยังบริษัทของตนและบริษัทของบุคคลอ่ืนใหหวาดเสียว บุคคลเปนดุจโคพลิพัทไมขมเหงโคฝูง 
ตน ไมขมเหงโคฝูงอ่ืนอยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย โคพลิพัทไมขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูง 
อ่ืน แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเปรียบดวยโคพลิพัท ๔  
จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ  
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         [๑๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตนไม ๔ ชนิดนี้ ๔ ชนิดเปนไฉน คือ  ตนไมกะพี้มีไม 
กะพี้เปนบริวารชนิด ๑ ตนไมกะพี้มีไมแกนเปนบริวารชนิด ๑ ตนไมแกนมีไมกะพี้เปนบริวารชนดิ  
๑ ตนไมแกนมีไมแกนเปนบริวารชนิด ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไม ๔ ชนิดนี้แล ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกันบุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปน 
ไฉน คือบุคคลดุจไมกะพี้มีไมกะพี้เปนบริวารจําพวก ๑ ดุจไมกะพี้มีไมแกนเปนบริวารจําพวก ๑  
ดุจไมแกนมีไมกะพี้เปนบริวารจําพวก ๑ ดุจไมแกนมีไมแกนเปนบริวารจําพวก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ก็บุคคลเปนดจุไมกะพี้มีไมกะพี้เปนบริวารอยางไรบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีบาป 
ธรรม แมบริษัทของเขาก็เปนคนทุศีล มีบาปธรรม บุคคลเปนดุจไมกะพี้มีไมกะพี้เปนบริวารอยางนี้ 
แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมกะพี้มีไมกะพี้เปนบริวาร แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้  เปรียบฉันนั้น 
 ก็บุคคลเปนดจุไมกะพี้มีไมแกนเปนบริวารอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีบาป 
ธรรม แตบริษัทของเขาเปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรมบุคคลเปนดุจไมกะพี้มีไมแกนเปนบริวารอยาง 
นี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ตนไมกะพี้มีไมแกนเปนบริวาร แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น 
 ดูกรภกิษุท้ังหลายก็บุคคลเปนดุจไมแกนมีไมกะพีเ้ปนบริวารอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน 
ผูมีศีล มีกัลยาณธรรม แตบริวารของเขาเปนคนทุศีล มีบาปธรรม บุคคลเปนดุจไมแกนมีไมกะพี ้
เปนบริวารอยางนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมแกนมีไมกะพี้เปนบริวาร แมฉันใด เรากลาวบุคคล 
นี้เปรียบฉันนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลายก็บุคคลเปนดุจไมแกนมีไมแกนเปนบริวารอยางไร บุคคล 
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม แมบริษัทของเขาก็เปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม บุคคล 
เปนดุจไมแกนมีไมแกนเปนบริวารอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมแกนมีไมแกนเปนบริวารแม 
ฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลายบุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวกนี้แล  
มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๙  
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         [๑๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อสรพิษ ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉนคือ อสรพิษมี 
พิษแลนพษิไมรายจําพวก ๑ มีพิษรายพษิไมแลนจําพวก ๑ มีพิษแลนดวยพษิรายดวยจําพวก ๑ มี 
พิษไมแลนพิษไมรายจําพวก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสรพิษ ๔ จําพวกน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉัน 
นั้นเหมือนกัน บุคคลเปรียบดวยอสรพษิ ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ 
บุคคลดุจอสรพิษมีพิษแลนพิษไมรายจําพวก ๑ ดุจอสรพิษมีพิษรายพิษไมแลนจําพวก ๑ ดุจอสรพิษ 
มีพิษแลนดวยพิษรายดวยจําพวก ๑ ดุจอสรพิษมีพิษไมแลนพิษไมรายจําพวก ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ก็บุคคลเปนดจุอสรพิษมีพิษแลนพิษไมรายอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนืองๆ แต 
ความโกรธของเขานั้นไมนอนเนื่องอยูนาน บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษแลนพิษไมรายอยางนี้แล ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย อสรพิษมีพิษแลนพิษไมราย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษรายพษิไมแลนอยางไรบุคคลบางคนในโลกน้ี ไมโกรธ 
เนืองๆ ทีเดียว แตความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยูนาน ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปนดุจอสรพิษ 
มีพิษรายพษิไมแลนอยางนีแ้ล ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสรพิษมีพิษรายพษิไมแลน แมฉันใด เรากลาว 
บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนดจุอสรพิษมีพิษแลนดวยมีพษิรายดวยอยางไร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนืองๆ และความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยูนาน บุคคลเปน 
ดุจอสรพิษมีพษิแลนดวยพิษรายดวยอยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อสรพิษมีพิษแลนดวยพิษรายดวย 
 แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษไมแลน 
พิษไมรายอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมโกรธเนืองๆ ท้ังความโกรธของเขาน้ันก็ไมนอน 
เนื่องอยูนาน บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษไมแลนพิษไมรายอยางนีแ้ลดกูรภิกษุท้ังหลาย อสรพิษมี 
พิษไมแลนพิษไมราย แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปรียบ 
ดวยอสรพษิ ๔ จําพวกน้ีแลมีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                             จบสูตรท่ี ๑๐ 
                           จบวลาหกวรรคท่ี ๑ 
                             ______  
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                       รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. วลาหกสูตรท่ี ๑                 ๒. วลาหกสูตรท่ี ๒  
๓. กุมภสูตร                        ๔. อุทกรหทสูตร  
๕.อุทกรหทสูตรท่ี ๒        ๖. อัมพสูตร  
๗. มูสิกาสูตร                 ๘. พลิพัททสูตร 
๙. รุกขสูตร                         ๑๐. อาสีวสิสูตร ฯ 
                             ______  
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                             เกสีวรรคท่ี ๒ 
                 เกสีสูตร 
         [๑๑๑] คร้ังนั้นแล สารถีผูฝกมาช่ือเกสี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกร 
เกสี ทานอันใครๆ ก็รูกันดีแลววาเปนสารถีผูฝกมา ก็ทานฝกหัดมาท่ีควรฝกอยางไร สารถีผูฝก 
มาช่ือเกสีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคฝกหัดมาท่ีควรฝกดวยวิธีละมอมบาง รุนแรง 
บางท้ังละมอมท้ังรุนแรงบาง ฯ 
     พ. ดูกรเกสี ถามาท่ีควรฝกของทานไมเขาถึงการฝกหัดดวยวิธีละมอม ดวยวิธีรุนแรง  
ดวยวิธีท้ังละมอมท้ังรุนแรง ทานจะทําอยางไรกะมัน ฯ 
     เก. ขาแตพระองคผูเจริญ ถามาท่ีควรฝกของขาพระองค ไมเขาถึงการฝกหัดดวยวิธี 
ละมอม ดวยวธีิรุนแรง ดวยวธีิท้ังละมอมท้ังรุนแรง ก็ฆามันเสียเลยขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะคิดวาโทษมิใชคุณอยาไดมีแกสกุลอาจารยของเราเลยขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาค 
เปนสารถีฝกบุรุษช้ันเยีย่ม กพ็ระผูมีพระภาคทรงฝกบุรุษท่ีควรฝกอยางไร ฯ 
     พ. ดูกรเกสี เราแล ยอมฝกบุรุษท่ีควรฝกดวยวิธีละมอมบาง รุนแรงบาง ท้ังละมอม 
ท้ังรุนแรงบาง ดูกรเกสี ในวิธีท้ัง ๓ นั้น การฝกดังตอไปนี้ เปนวิธีละมอม คือ กายสุจริตเปน 
ดังนี้ วิบากแหงกายสุจริตเปนดังนี้ วจีสุจริตเปนดังนีว้ิบากแหงวจีสุจริตเปนดังนี้ มโนสุจริต 
เปนดังนี้ วิบากแหงมโนสุจริตเปนดังนี้เทวดาเปนดังนี้ มนุษยเปนดังนี้ การฝกดังตอไปนี้เปน 
วิธีรุนแรง คือกายทุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงกายทุจริตเปนดังนี้ วจีทุจริตเปนดังนี้ วิบากแหง 
วจีทุจริตเปนดงันี้ มโนทุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงมโนทุจริตเปนดังนี้ นรกเปนดังนี้ กําเนิด 
สัตวดิรัจฉานเปนดังนี้ ปตติวิสัยเปนดังนี้ การฝกดังตอไปน้ี เปนวิธีท้ังละมอมท้ังรุนแรง คือ  
กายสุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงกายสุจริตเปนดังนี้ กายทุจริตเปนดังนีว้ิบากแหงกายทุจริตเปนดังนี้  
วจีสุจริตเปนดงันี้ วิบากแหงวจีสุจริตเปนดงันี้วจีทุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงวจีทุจริตเปนดังนี้  
มโนสุจริตเปนดังนี้ วิบากแหงมโนสุจริตเปนดังนี้ มโนทุจริตเปนดังนี้ วบิากแหงมโนทุจริต 
เปนดังนี้ เทวดาเปนดังนี้ มนษุยเปนดังนี้ นรกเปนดังนี้ กําเนิดสัตวดิรัจฉานเปนดังนี้ ปตติ 
วิสัยเปนดังนี้ ฯ  
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     เก. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุรุษท่ีควรฝกของพระองคไมเขาถึงการฝกดวยวิธีละมอม  
ดวยวิธีรุนแรง ดวยวิธีท้ังละมอมท้ังรุนแรง พระผูมีพระภาคจะทําอยางไรกะเขา ฯ 
     พ. ดูกรเกสี ถาบุรุษท่ีควรฝกของเราไมเขาถึงการฝกดวยวิธีละมอม  ดวยวิธีรุนแรง  
ดวยวิธีท้ังละมอมท้ังรุนแรง เราก็ฆาเขาเสียเลย ฯ 
     เก. ขาแตพระองคผูเจริญ ปาณาติบาตไมสมควรแกพระผูมีพระภาคเลย ก็เม่ือเปนเชน 
นั้น ไฉนพระผูมีพระภาคจึงตรัสอยางนี้วา ฆาเขาเสีย ฯ 
     พ. จริง เกสี ปาณาติบาตไมสมควรแกตถาคต ก็แตวาบุรุษท่ีควรฝกใด ยอมไมเขา 
ถึงการฝกดวยวิธีละมอม ดวยวิธีรุนแรง ดวยวิธีท้ังละมอมท้ังรุนแรง ตถาคตไมสําคัญบุรุษท่ีควรฝก 
นั้นวา ควรวากลาว ควรส่ังสอน แมพรหมจารีผูเปนวิญูชนก็ยอมไมสําคัญวา ควรวากลาว ควร 
ส่ังสอน ดูกรเกสีขอท่ีตถาคต ไมสําคัญบุรุษท่ีควรฝกวา ควรวากลาว ควรส่ังสอน แมสพรหม 
จารีผูเปนวิญูชนท้ังหลายก็ไมสําคัญวา ควรวากลาว ควรส่ังสอน นี้เปนการฆาอยางดีในวินยัของ 
พระอริยะ ฯ 
     เก. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีพระตถาคตไมสําคัญบุรุษท่ีควรฝกวา ควรวากลาว ควร 
ส่ังสอน แมสพรหมจารีผูวญิูชนก็ไมสําคัญวา ควรวากลาว  ควรส่ังสอน นั้นเปนการฆาอยางด ี
แนนอน ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนักพระผูมีพระภาค ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ี 
คว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวาคนมีจกัษุจกัเหน็รูป 
ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคกับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆวา 
เปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวัน 
นี้เปนตนไป ฯ 
                จบสูตรท่ี ๑ 
                 ชวสูตร 
         [๑๑๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชาประกอบดวยองค ๔  
ประการ ยอมเปนมาควรแกพระราชา เปนมาตน ยอมถึงการนับวาเปนราชพาหนะ องค ๔ ประการ  
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เปนไฉน คือ ซ่ือตรงประการ ๑ วองไวประการ ๑  อดทนประการ ๑ สงบเสง่ียมประการ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชาประกอบดวยองค ๔ ประการนีแ้ล ยอมเปนมา 
ควรแกพระราชาเปนมาตน ยอมถึงการนับวาเปนราชพาหนะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรแกทักษิณา ควรทําอัญชลี  
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา ฉันนัน้เหมือนกันแลธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ  
ซ่ือตรงประการ ๑ วองไวประการ ๑ อดทนประการ ๑ สงบเสง่ียมประการ ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษ ุ
ผูประกอบดวยธรรม๔ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรแกทักษิณา  
ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
                จบสูตรท่ี ๒ 
                ปโตทสูตร 
         [๑๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ ๔ จาํพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๔  
จําพวกเปนไฉน คือ มาอาชาไนยตวัเจริญบางตัวในโลกนี ้พอเห็นเงาปะฏักเขาก็ยอมสลด ถึง 
ความสังเวชวา วันนีน้ายสารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอ เราจักตอบแทนแกเขาอยางไร 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญบางตัวในโลกนี้ แมเห็นปานนีก้็มี นี้เปนมาอาชาไนยตัว 
เจริญท่ี ๑ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เห็นเงาปะฏักแลวยอมไมสลด  
ไมถึงความสังเวชเลยทีเดียว แตเม่ือถูกแทงดวยปะฏักท่ีขุมขนจึงสลด ถึงความสังเวชวา วันนี ้
นายสารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอเราจักตอบแทนแกเขาอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย มา 
อาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มี นีเ้ปนมาอาชาไนยตัวเจริญท่ี ๒ มีปรากฏอยูใน 
โลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เห็นเงาปะฏักแลวยอมไมสลด  
ไมถึงความสังเวช แมถูกแทงดวยปะฏักท่ีขุมขนก็ไมสลดไมถึงความสังเวช แตเม่ือถูกแทงดวย 
ปะฏักถึงผิวหนังจึงสลด ถึงความสังเวชวาวันนีน้ายสารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอ เราจกั 
ตอบแทนแกเขาอยางไรดูกรภิกษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มี  
นี้เปนมาอาชาไนยตัวเจริญท่ี ๓ มีปรากฏอยูในโลก ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ เห็นเงาปะฏักกไ็มสลด ไมถึง 
ความสังเวช แมถูกแทงดวยปะฏักท่ีขุมขนก็ไมสลด ไมถึงความสังเวช แมถูกแทงดวยปะฏักถึง 
ผิวหนังก็ไมสลด ไมถึงความสังเวช แตเม่ือถูกแทงดวยปะฏักถึงกระดกู จึงสังเวช ถึงความสลด 
วา วนันี้นายสารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอ เราจกัตอบแทนแกเขาอยางไร ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มี นีเ้ปนมาอาชาไนยตัวเจริญท่ี ๔ มี 
ปรากฏอยูในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญ ๔ จําพวกน้ีแลมีปรากฏอยูในโลก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๔ จําพวก มีปรากฏอยูในโลกฉันนั้นเหมือน 
กัน ๔ จําพวกเปนไฉน คือ บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้ไดฟงวา ในบานหรือในนิคมโนน 
มีหญิงหรือชายถึงความทุกข หรือทํากาลกริิยาเขายอมสลด ถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้น เปนผู 
สลดแลว เร่ิมต้ังความเพยีรไวโดยแยบคาย มีใจเดด็เดีย่ว ยอมกระทําใหแจงซ่ึงปรมสัจจะดวย 
นามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา มาอาชาไนยตัวเจริญพอเหน็เงาปะฏักยอมสลดถึงความ 
สังเวช แมฉันใด เรากลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญนี้เปรียบฉันนั้นดกูรภิกษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนย 
ผูเจริญบางคนในโลกนี้ แมเห็นปานนี้ก็มีนี้เปนบุรุษอาชาไนยผูเจริญท่ี ๑ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี ้ไมไดฟงวาในบานหรือในนิคม 
โนน มีหญิงหรือชายถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยา แตเขาเห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกข หรือ 
ทํากาลกิริยาเอง เขาจึงสลด ถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้น เปนผูสลดแลว เร่ิมต้ังความเพยีรไว 
โดยแยบคาย มีใจเดด็เดีย่วยอมกระทําใหแจงซ่ึงปรมสัจจะดวยนามกาย และเหน็แจงแทงตลอด 
ดวยปญญามาอาชาไนยตัวเจริญถูกแทงดวยปะฏักท่ีขุมขนยอมสลด ถึงความสังเวช แมฉันใดเรา 
กลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญนีเ้ปรียบฉันนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกน้ี  
แมเห็นปานนีก้็มี นี้เปนบุรุษอาชาไนยผูเจริญท่ี ๒ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี ้ไมไดฟงวาในบานหรือในนิคม 
โนน มีหญิงหรือชายถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยา และไมไดเห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกข หรือทํา 
กาลกิริยาเอง แตญาติหรือสาโลหิตของเขาถึงความทุกข หรือทํากาลกริิยา เขาจึงสลด ถึงความ 
สังเวชเพราะเหตุนั้น เปนผูสลดแลว เร่ิมต้ังความเพยีรไวโดยแยบคาย มีใจเดด็เดีย่ว ยอมกระทํา 
ใหแจงซ่ึงปรมสัจจะดวยนามกาย และเหน็แจงแทงตลอดดวยปญญา มาอาชาไนยตัวเจริญถูกแทง 
ผิวหนังจึงสลด ถึงความสังเวช แมฉันใด เรากลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญนี้เปรียบฉันนั้น ดูกรภิกษุ  
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ท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกน้ีแมเห็นปานนี้ก็มี นีเ้ปนบุรุษอาชาไนยผูเจริญท่ี ๓ มี 
ปรากฏอยูในโลก ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี ้ไมไดฟงวาในบานหรือในนิคม 
โนน มีหญิงหรือชายถึงความทุกข หรือทํากาลกิริยา และไมไดเห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกข หรือ 
ทํากาลกิริยาเอง ท้ังญาติหรือสาโลหิตของเขาก็ไมถึงทุกข หรือทํากาลกริิยา แตเขาเองทีเดียว อัน 
ทุกขเวทนาเปนไปทางสรีระกลาแข็ง เผ็ดรอน ไมนายนิด ีไมนาพอใจ แทบจะนําชีวิตไปเสีย ถูก 
ตองแลวเขาจึงสลด ถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้น เปนผูสลดแลวเร่ิมต้ังความเพยีรไวโดยแยบคาย 
 มีใจเดด็เดีย่ว ยอมกระทําใหแจงซ่ึงปรมสัจจะดวยนามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา 
 มาอาชาไนยตวัเจริญถูกแทงดวยปะฏักถึงกระดูก จึงสลดถึงความสังเวช แมฉันใด เรากลาว 
บุรุษอาชาไนยผูเจริญนี้เปรียบฉันนั้นดกูรภกิษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกนี้ แม 
เห็นปานนี้ก็มีนี้เปนบุรุษอาชาไนยผูเจริญท่ี ๔ มีปรากฏอยูในโลก ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุรุษอาชาไนย 
ผูเจริญ ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๓ 
                 นาคสูตร 
         [๑๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา ประกอบดวยองค ๔ ยอม 
เปนชางควรแกพระราชา เปนชางตน ยอมถึงการนับวาเปนราชพาหนะ องค ๔ เปนไฉน คือ ชาง 
ตัวประเสริฐของพระราชา ในโลกน้ี เปนสัตวสําเหนยีก ๑ กําจัดได ๑ อดทน ๑ ไปไดเร็ว ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชาเปนสัตวสําเหนยีกอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ชาง 
ตัวประเสริฐของพระราชา ในโลกน้ี ยอมเอาใจใสมนสิการถึงเหตุการณท่ีนายควาญชางจะใหกระทํา  
ท่ีตนเคยทํากต็าม ไมเคยทํากต็าม ประมวลเหตุการณท้ังหมดไวดวยใจ คอยเง่ียโสตสดับอยู  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา เปนสัตวสําเหนยีกอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชา เปนสัตวกําจดัไดอยางไร ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา ในโลกน้ี เขาสูสงครามแลว ยอมกําจัดชางบาง พลชาง 
บาง มาบาง พลมาบาง รถบาง พลรถบางพลเดินเทาบาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางตัวประเสริฐของ 
พระราชาเปนสัตวกําจัดไดอยางนี้แล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชาเปนสัตวอดทนอยางไร  ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา ในโลกน้ี เขาสูสงครามแลวเปนสัตวอดทนตอการประหาร 
ดวยหอก ตอการประหารดวยดาบ ตอการประหารดวยหลาว ตอเสียงระเบ็งเซ็งแซแหง 
กลอง บัณเฑาะวและสังข ดกูรภิกษุท้ังหลายชางตัวประเสริฐของพระราชาเปนสัตวอดทนอยางนี ้
แล 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชา เปนสัตวไปไดเร็วอยางไร ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชาในโลกนี้ นายควาญชางจะใชไปสูทิศใด ตนจะเคยไปหรือไม 
เคยไปก็ตาม ยอมเปนสัตวไปสูทิศนั้นเร็วพลันทีเดียว ดกูรภิกษุท้ังหลาย ชางตัวประเสริฐของ 
พระราชา เปนสัตวไปไดเร็วอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชา ประกอบ 
ดวยองค ๔ นีแ้ล ยอมเปนสัตวควรแกพระราชา เปนชางตน ถึงการนับวาเปนราชพาหนะ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ก็ฉันนัน้เหมือนกนัแล ยอม 
เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรแกทักษณิา เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญ 
ของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวาธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยั 
นี้ เปนผูสําเหนียก ๑ กําจดัได ๑ อดทน ๑ ไปได ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุปนผูสําเหนียก 
อยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้ จดจํา กระทําธรรมวินัยนี้อันพระตถาคตประกาศแลว ทรงแสดงอยู  
ไวในใจ ประมวลธรรมวินัยท้ังปวงไวดวยใจเง่ียโสตลงสดับธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผู 
สําเหนียกอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูกําจัดไดอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนีย้อมอดกล้ัน ยอม 
ละ ยอมบรรเทา ซ่ึงกามวิตกอันบังเกิดข้ึนแลว กระทําใหพินาศใหถึงความไมมี ยอมอดกล้ัน  
ยอมละ ยอมบรรเทา ซ่ึงพยาบาทวิตก อันบังเกิดข้ึนแลว กระทําใหพินาศ ใหถึงความไมมี ยอม 
อดกล้ัน ยอมละ ยอมบรรเทาซ่ึงวิหิงสาวิตก อันบังเกิดข้ึนแลว กระทําใหพินาศ ใหถึงความไมมี 
ยอมอดกล้ัน ยอมละ ยอมบรรเทา ซ่ึงธรรมอันเปนบาปอกุศล อันบังเกดิข้ึนแลวกระทําใหพนิาศ  
ใหถึงความไมมี ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูกําจัดไดอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูอดทนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูอดทนตอ 
ความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย สัมผัสแหงเหลือบยุง ลม แดด และสัตวเล้ือยคลาน  
เปนผูมีปรกติอดทนตอคํากลาวอันหยาบคาย รายกาจ ท่ีบังเกิดข้ึนแลว ตอทุกขเวทนาเปนไป  
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ทางสรีระ กลาแข็งเผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ แทบจะนําชีวติไปเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษเุปนผูอดทนอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูไปไดอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทิศใดท่ีตนไมเคย 
ไป โดยกาลนานน้ี คือ ความระงับสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา  
ความคลายกําหนัด ความดับ นิพพาน เปนผูไปสูทิศนั้นไดเร็ว ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุปนผูไป 
ไดอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูควรของ 
คํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรแกทักษณิา เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก 
 ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
                จบสูตรท่ี ๔ 
                 ฐานสูตร 
         [๑๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหตุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ มีเหตุเพื่อ 
ทําส่ิงท่ีไมพอใจ และเหตุนัน้เม่ือทําเขา ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย ๑ มีเหตุเพื่อทําส่ิงท่ีไมพอใจ 
 และเหตุนั้นเม่ือทําเขา ยอมเปนไปเพื่อประโยชน ๑ มีเหตุเพื่อทําส่ิงท่ีพอใจ และเหตุนั้นเม่ือทํา 
เขา ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหาย ๑ มีเหตุเพื่อทําส่ิงท่ีพอใจ และเหตุนัน้เม่ือทําเขา ยอมเปนไป 
เพื่อประโยชน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเหตุ ๔ ประการนัน้ เหตุเพื่อทําส่ิงท่ีไมพอใจและเหตุนั้น 
เม่ือทําเขายอมเปนไปเพื่อความฉิบหายนี้ บัณฑิตยอมสําคัญวาไมควรทําโดยสวนท้ังสองทีเดียว คือ  
บัณฑิตยอมสําคัญวา ไมควรทําแมโดยเหตุเพื่อทําส่ิงท่ีไมพอใจ ยอมสําคัญวา ไมควรทําแมโดย 
เหตุท่ีเม่ือทําเขายอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุนี้ บัณฑิตยอมสําคัญวาไมควร 
ทําโดยสวนท้ังสองทีเดียว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเหตุเพื่อทําส่ิงท่ีไมพอใจ และเหตุนั้นเม่ือทําเขายอมเปนไปเพื่อ 
ประโยชน พึงทราบคนพาลและบัณฑิตได ในเพราะกําลังของบุรุษในเพราะความเพยีรของบุรุษ 
ในเพราะความบากบ่ันของบุรุษ คนพาลยอมไมสําเหนียกดังนีว้า เหตุนี้เพื่อทําส่ิงท่ีไมพอใจกจ็ริง  
ถึงอยางนั้น เหตุนี้เม่ือทําเขายอมเปนไปเพื่อประโยชน ดังนี้ เขายอมไมกระทําเหตุนัน้ เหตุนั้น 
อันเขาไมกระทําอยู ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย สวนบัณฑิตยอมสําเหนยีกดังนี้วา เหตุนี้ เพื่อ  
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ทําส่ิงท่ีไมพอใจก็จริง ถึงอยางนั้น เหตุนี้ เม่ือทําเขายอมเปนไปเพื่อประโยชนดังนี้ เขายอม 
กระทําเหตุนั้น เหตุนั้นอันเขากระทําอยู ยอมเปนไปเพื่อประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมในเหตุเพื่อทําส่ิงท่ีพอใจ และเหตุนั้นเม่ือทําเขายอมเปนไปเพื่อ 
ความฉิบหาย พึงทราบคนพาลและบัณฑิต ในเพราะกําลังของบุรุษ ในเพราะความเพียรของบุรุษ 
 ในเพราะความบากบ่ันของบุรุษ คนพาลยอมไมสําเหนียกดังนีว้า เหตุนี้เพื่อทําส่ิงท่ีพอใจกจ็ริง ถึง 
อยางนั้น เหตุนี้เม่ือทําเขายอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย ดงันี้ เขายอมกระทําเหตุนั้น เหตุนั้นอัน 
เขากระทําอยู ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหาย สวนบัณฑิตยอมสําเหนียกดงันี้วา เหตุนี้เพือ่ทําส่ิงท่ี 
พอใจกจ็ริง ถึงอยางนั้น เหตุนี้เม่ือทําเขา ยอมเปนไปเพื่อความฉิบหาย ดังนี้ เขายอมไมกระทํา 
เหตุนั้น เหตนุัน้อันเขาไมกระทําอยู ยอมเปนไปเพื่อประโยชน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุเพือ่ทําส่ิงท่ีพอใจ และเหตุนั้นเม่ือทําเขา ยอมเปนไปเพื่อ 
ประโยชน บัณฑิตยอมสําคัญวา ควรทําโดยสวนท้ัง ๒ ทีเดียว คือ ยอมสําคัญวา ควรทําโดยเหตุ 
เพื่อทําส่ิงท่ีพอใจ และโดยเหตุท่ีเม่ือทําเขา ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน เหตุนี้ บัณฑิตยอมสําคัญวา 
 ควรทําโดยสวนท้ัง ๒ ทีเดยีวดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุ ๔ ประการนี้แล ฯ 
                จบสูตรท่ี ๕ 
                             อัปปมาทสูตร 
         [๑๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ควรทําความไมประมาทโดยฐานะ ๔ ประการ๔ ประการเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายจงละกายทุจริต จงเจริญกายสุจริต และอยาประมาทใน 
การละกายทุจริตและการเจริญกายสุจริตนัน้ จงละวจีทุจริต จงเจริญวจสุีจริต และอยาประมาทใน 
การละวจีทุจริตและการเจริญวจีสุจริตนั้น จงละมโนทุจริต จงเจริญมโนสุจริต และอยาประมาท 
ในการละมโนทุจริตและการเจริญมโนสุจริตนั้น จงละมิจฉาทิฐิ จงเจริญสัมมาทิฐิ และอยา 
ประมาทในการละมิจฉาทิฐิและการเจริญสัมมาทิฐินั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุละ 
กายทุจริต เจริญกายสุจริต ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต ละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต ละมิจฉา 
ทิฐิ เจริญสัมมาทิฐิไดแลว ในกาลนั้น เธอยอมไมกลัวตอความตาย อันจะมีในภายหนา ฯ 
                จบสูตรท่ี ๖  
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                อารักขสูตร 
         [๑๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุพึงกระทําความไมประมาท คือ มีสติเคร่ืองรักษาใจ 
โดยสมควรแกตน ในฐานะ ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน คือภิกษพุงึกระทําความไมประมาท 
 คือ มีสติเคร่ืองรักษาใจโดยสมควรแกตนวาจิตของเราอยากําหนัดในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความ 
กําหนดั ๑ จิตของเราอยาขัดเคืองในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความขัดเคือง ๑ จิตของเราอยาหลงในธรรม 
เปนท่ีตั้งแหงความหลง ๑ จิตของเราอยามัวเมาในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความมัวเมา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ในกาลใดแล จิตของภิกษุไมกําหนดัในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความกําหนัดเพราะปราศจากความกําหนัด  
จิตของภิกษุไมขัดเคืองในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความขัดเคือง เพราะปราศจากความขัดเคือง จิตของ 
ภิกษไุมหลงในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความหลง เพราะปราศจากความหลง จิตของภิกษไุมมัวเมาในธรรม 
เปนท่ีตั้งแหงความมัวเมา เพราะปราศจากความมัวเมา ในกาลนั้น เธอยอมไมหวาดเสียวไมหวัน่  
ไมไหว ไมถึงความสะดุง และยอมไมไปแมเพราะเหตุแหงถอยคําของสมณะ ฯ 
                จบสูตรท่ี ๗ 
                             สังเวชนียสูตร 
         [๑๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สถานท่ีควรเห็น ควรใหเกิดความสังเวชแหงกุลบุตรผูมี 
ศรัทธา ๔ แหงนี้ ๔ แหงเปนไฉน คือ สถานท่ีควรเหน็ ควรใหเกิดความสังเวชแหงกุลบุตร 
ผูมีศรัทธาวา พระตถาคตประสูติ ณ ท่ีนี้ ๑ พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ท่ีนี้ ๑ 
 พระตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยีย่ม ณ ท่ีนี้ ๑ พระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ ณ ท่ีนี้ ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย สถานท่ีควรเห็น ควรใหเกิดความสังเวชแหงกุลบุตร 
ผูมีศรัทธา ๔ แหงน้ีแล ฯ 
                จบสูตรท่ี ๘ 
                ภยสูตรท่ี ๑ 
         [๑๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภยั ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ  ชาติภัย ๑  
ชราภัย ๑ พยาธิภัย ๑ มรณภัย ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลายภยั ๔ ประการนี้แล ฯ 
                จบสูตรท่ี ๙  
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                ภยสูตรท่ี ๒ 
         [๑๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภัย ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ อัคคีภัย ๑  
อุทกภัย ๑ ราชภัย ๑ โจรภยั ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายภยั ๔ ประการนี้แล ฯ 
                             จบสูตรท่ี ๑๐ 
                            จบเกสีวรรคท่ี ๒ 
                             ___________ 
                       รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
             ๑. เกสีสูตร                 ๒. ชวสูตร  
๓. ปโตทสูตร         ๔. นาคสูตร  
๕. ฐานสูตร                ๖. อัปปมาทสูตร  
๗. อารักขสูตร         ๘. สังเวชนียสูตร  
๙. ภยสูตรท่ี ๑        ๑๐. ภยสูตรท่ี ๒ ฯ 
                             ______________  
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                             ภยวรรคท่ี ๓ 
                                ภยสูตรท่ี ๑ 
         [๑๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภัย ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คืออัตตานุวาทภัย  
ภัยเกิดแตการติเตียนตนเอง ๑ ปรานุวาทภยั ภยัเกดิแตผูอ่ืนติเตียน ๑ ทัณฑภยั ภัยเกิดแตอาญา ๑ 
 ทุคติภัย ภัยเกดิแตทุคติ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อัตตานวุาทภัย เปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
บุคคลบางคนในโลกนีย้อมพิจารณาเห็นดงันี้วา กเ็ราแล พึงประพฤติทุจริตดวยกาย พึงประพฤติ 
ทุจริตดวยวาจา พึงประพฤติทุจริตดวยใจ ไฉนตัวเราจะไมพึงติเตียนเราโดยศีลไดเลาดังนี้ เขากลัว 
ตอภัยเกิดแตการติเตียนตัวเอง จึงละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริตละวจีทุจริต บําเพ็ญวจสุีจริต  
ละมโนทุจริต บําเพ็ญมโนสุจริต ยอมรักษาตนใหบริสุทธ์ิ นี้เรียกวาอัตตานุวาทภัย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ปรานุวาทภัยเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  
ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า ก็เราแล พึงประพฤติทุจริตดวยกายพึงประพฤติทุจริตดวยวาจา พึง 
ประพฤติทุจริตดวยใจ ไฉนคนอ่ืนจะไมพงึติเตียนเราโดยศีลไดเลา ดังนี้ เขากลัวตอภยัเกิดแต 
คนอ่ืนติเตียน จึงละกายทุจริตบําเพ็ญกายสุจริต ละวจีทุจริต บําเพ็ญวจสุีจริต ละมโนทุจริต  
บําเพ็ญมโนสุจริต ยอมรักษาตนใหบริสุทธ์ิ นี้เรียกวาปรานุวาทภัย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทัณฑภัยเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  
เห็นเจานายจับโจรผูประพฤติช่ัวชามาลงกรรมกรณตางๆ คือโบยดวยแสบาง เฆ่ียนดวยหวายบาง 
 ตีดวยตะบองสั้นบาง ตัดมือบาง ตัดเทาบาง ตัดท้ังมือท้ังเทาบาง ตัดหูบาง ตัดจมูกบาง ตัดท้ังห ู
ท้ังจมูกบาง ลงกรรมกรณวิธีหมอเค่ียวน้ําสมบาง ลงกรรมกรณวิธีขอดสังขบาง ลงกรรมกรณวิธี 
ปากราหูบางลงกรรมกรณวิธีมาลัยไฟบาง ลงกรรมกรณวธีิคบมือบาง ลงกรรมกรณวิธีร้ิวสายบาง 
 ลงกรรมกรณวิธีนุงเปลือกไมบาง ลงกรรมกรณวิธียืนกวางบาง ลงกรรมกรณวิธีเหยือ่เกี่ยวเบ็ดบาง  
ลงกรรมกรณวธีิเหรียญกษาปณบาง ลงกรรมกรณวิธีแปรงแสบบาง ลงกรรมกรณวิธีถางเวียนบาง 
 ลงกรรมกรณวิธีตั่งฟางบาง ราดดวยน้ํามันกําลังเดือดบาง ใหสุนัขกดับาง ใหนอนหงายบนหลาว 
ท้ังเปนบาง ตดัศีรษะดวยดาบบาง บุคคลนั้นจึงมีความปริวิตกอยางนีว้า เจานายจับโจรผูประพฤติช่ัวชา 
มาลงกรรมกรณตางๆ คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ ตัดศีรษะดวยดาบบาง เพราะเหตุแหงกรรมอันลามก 
เห็นปานใด ถาเราจะพึงทํากรรมอันลามกเห็นปานนั้นบางเจานายจะพึงจับเราไปลงกรรมกรณตางๆ   
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เห็นปานนั้น คือ โบยดวยแสบาง ฯลฯ ตัดศีรษะดวยดาบบาง เขากลัวตอภัยคืออาญา ไมกลา 
ฉกชิงทรัพยของผูอ่ืนนี้เรียกวาทัณฑภยั ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทุคติภัยเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  
ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า วิบากของกายทุจริต ในภายหนา ช่ัวราย  วิบากของวจีทุจริตในภายหนา  
ช่ัวราย วิบากของมโนทุจริตในภายหนา ชัว่รายก็เราแล พงึประพฤติทุจริตดวยกาย พึงประพฤติ 
ทุจริตดวยวาจา พึงประพฤติทุจริตดวยใจ ขอนั้นอะไรเลา เม่ือกายแตกตายไป เราจะพึงเขาถึง 
อบาย ทุคติวินบิาต นรก เขากลัวตอทุคติภยั ยอมละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต ยอมละวจี 
ทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริต ยอมละมโนทุจริต บําเพ็ญมโนสุจริต ยอมบริหารตนใหหมดจดได  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาทุคติภัย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภยั๔ ประการนีแ้ล ฯ 
                จบสูตรท่ี ๑ 
                ภยสูตรท่ี ๒ 
         [๑๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภัย ๔ ประการนี้ คนผูลงน้ําจะพึงหวังได ๔ ประการ 
เปนไฉน คือ ภัยคือคล่ืน ๑ ภัยคือจรเข ๑ ภัยคือน้ําวน ๑ ภัยคือปลาฉลาม ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
 ภัย ๔ ประการนี้แล คนผูลงน้ําพึงหวังไดดกูรภิกษุท้ังหลาย ภยั ๔ ประการนี้ กุลบุตรบางคนใน 
โลกน้ี ผูออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ในธรรมวินยันี้พึงหวังได ฉันนั้นเหมือนกนัแล ๔  
ประการเปนไฉน คือ ภัยคือคล่ืน ๑ ภัยคือจรเข ๑ ภยัคือน้ําวน ๑  ภยัคือปลาฉลาม ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ภยัคือคล่ืนเปนไฉน กุลบุตรบางคนในโลกน้ี ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา 
 ดวยคิดวา เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงํา ช่ือวา 
ตกอยูในกองทุกข มีทุกขเปนเบ้ืองหนาแมไฉนการกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ จะพงึ 
ปรากฏ เธอบวชอยางนั้นแลวเพื่อนสพรหมจารีตักเตือน ส่ังสอนวา ทานพึงกาวไปอยางนี้ พึง 
ถอยกลับอยางนี้พึงแลดูอยางนี้ พึงเหลียวดอูยางนี้ พึงคูเขาอยางนี้ พึงเหยียดออกอยางนี้พึง 
ทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวรอยางนี้ เธอยอมคิดอยางนีว้า เม่ือกอนเราเปนคฤหัสถมีแตจะตักเตือน 
ส่ังสอนผูอ่ืน ก็ภิกษุเหลานี้คราวหลานของเราสําคัญเราวาควรตักเตือนส่ังสอนเธอโกรธเคืองแคนใจ 
 บอกคืนสิกขาลาเพศ ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูกลัวตอภัยคือคล่ืน บอกคืนสิกขาลาเพศ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 คําวาภยัคือคล่ืนนี้ เปนช่ือแหงความโกรธและความแคนใจ นี้เรียกวาภัยคือคล่ืน ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ัยคือจรเขเปนไฉน กุลบุตรบางคนในโลกน้ี ออกบวชเปน 
บรรพชิตดวยศรัทธา ดวยคิดวา เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส  
ครอบงํา ช่ือวาตกอยูในกองทุกข มีทุกขเปนเบ้ืองหนา แมไฉน การกระทําท่ีสุดแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ จะพงึปรากฏเธอบวชอยางนัน้แลว เพื่อนสพรหมจารีตักเตือนส่ังสอนวา ส่ิงนี้เธอควร 
เค้ียวส่ิงนีไ้มควรเค้ียว ส่ิงนี้ควรบริโภค ส่ิงนี้ไมควรบริโภค ส่ิงนี้ควรล้ิม ส่ิงนี้ไมควรลิ้ม ส่ิงนี้ 
ควรดื่ม ส่ิงนี้ไมควรดื่ม ของเปนกัปปยะเธอควรเค้ียว ของเปนอกัปปยะเธอไมควรเค้ียว ของเปน 
กัปปยะเธอควรบริโภค ของเปนอกัปปยะเธอไมควรบริโภค ของเปนกปัปยะเธอควรล้ิม ของเปน 
อกัปปยะเธอไมควรล้ิมของเปนกัปปยะเธอควรดื่ม ของเปนอกัปปยะเธอไมควรดื่ม เธอควรเค้ียวใน 
กาลเธอไมควรเค้ียวในวกิาล เธอควรบริโภคในกาล เธอไมควรบริโภคในวิกาล เธอควรล้ิมในกาล 
 เธอไมควรล้ิมในวกิาล เธอควรดื่มในกาล เธอไมควรดื่มในวิกาลเธอยอมคิดอยางนีว้า เม่ือกอนเรา 
เปนคฤหัสถ ปรารถนาส่ิงใดก็เค้ียวส่ิงนั้น ไมปรารถนาส่ิงใดก็ไมเค้ียวส่ิงนั้น ปรารถนาส่ิงใดก ็
บริโภคส่ิงนั้น ไมปรารถนาส่ิงใดก็ไมบริโภคส่ิงนั้น ปรารถนาส่ิงใดก็ล้ิมส่ิงนั้น ไมปรารถนาส่ิงใด 
ก็ไมล้ิมส่ิงนั้น ปรารถนาส่ิงใดก็ดื่มส่ิงนั้น ไมปรารถนาส่ิงใดก็ไมดื่มส่ิงนั้น ยอมเค้ียวส่ิงท่ีเปน 
กัปปยะบาง ส่ิงท่ีเปนอกัปปยะบาง ยอมบริโภคส่ิงท่ีเปนกัปปยะบางส่ิงท่ีไมเปนอกัปปยะบาง ยอม 
ล้ิมส่ิงท่ีเปนกัปปยะบาง ส่ิงท่ีเปนอกัปปยะบางยอมดื่มส่ิงท่ีเปนกัปปยะบาง ส่ิงท่ีเปนอกัปปยะบาง 
ยอมเค้ียวในกาลบาง ในวิกาลบาง ยอมบริโภคในกาลบาง ในวกิาลบาง ยอมล้ิมในกาลบาง ใน 
วิกาลบางยอมดื่มในกาลบาง ในวกิาลบาง คฤหบดีผูมีศรัทธายอมถวายของควรเค้ียว หรือของควร 
บริโภคแมใด อันประณีต ในกลางวัน ในเวลาวิกาลแกเราท้ังหลายภกิษเุหลานี้ ยอมกระทําเสมือน 
หน่ึงปดปากแมในของเหลานั้น เธอโกรธเคืองแคนใจ บอกคืนสิกขาลาเพศ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
คําวาภยัคือจรเขนี้แล เปนช่ือแหงความเปนผูเห็นแกทอง นี้เรียกวาภัยคือจรเข ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ัยคือน้ําวนเปนไฉน กุลบุตรบางคนในโลกน้ีออกบวชเปน 
บรรพชิตดวยศรัทธา ดวยคิดวา เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส  
ครอบงํา ช่ือวาตกอยูในกองทุกข มีทุกขเปนเบ้ืองหนา แมไฉน การกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ัง 
มวลนี้ จะพึงปรากฏเธอบวชแลวอยางนี้ เวลาเชานุงแลวถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบาน 
หรือนิคม ไมรักษากาย วาจา ใจ ไมตั้งสติ ไมสํารวมอินทรีย เธอเห็นคฤหบดีในบานหรือนิคมนั้น  
เพรียบพรอมบําเรอตนอยูดวยกามคุณ ๕ เธอคิดอยางนีว้าเม่ือกอนเราเปนคฤหัสถเพรียบพรอม บําเรอ 
ตนอยูดวยกามคุณ ๕ ก็โภคสมบัติในสกุลของเรามีพรอม เราอาจเพื่อจะบริโภคโภคะทั้งหลายและ  
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ทําบุญได ถากระไรเราพึงบอกคืนสิกขาลาเพศ แลวบริโภคโภคะท้ังหลายและทําบุญเถิด เธอยอม 
บอกคืนสิกขาลาเพศ ภิกษุนี้เรียกวา กลัวตอภัยคือน้ําวน บอกคืนสิกขาลาเพศ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
คําวาภยัคือน้ําวนนี้ เปนช่ือของกามคุณ ๕นี้เรียกวา  ภัยคือน้ําวน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ัยคือปลาฉลามเปนไฉน กุลบุตรบางคนในโลกน้ี  ออกบวชเปน 
บรรพชิตดวยศรัทธา ดวยคิดวา เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส  
ครอบงํา ช่ือวาตกอยูในกองทุกข มีทุกขเปนเบ้ืองหนา แมไฉน การกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ัง 
มวลนี้ จะพึงปรากฏเธอบวชแลวอยางนี้ เวลาเชานุงแลวถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบาน 
หรือนิคม ไมรักษากาย วาจา ใจ ไมตั้งสติ ไมสํารวมอินทรีย เธอเห็นมาตุคามในบานหรือนิคม 
นั้น นุงไมเรียบรอย หรือหมไมเรียบรอย ราคะยอมรบกวนจิตของเธอ เพราะเหน็มาตุคามนุงไม 
เรียบรอย หรือหมไมเรียบรอย เธอมีจิตอันราคะรบกวน ยอมบอกคืนสิกขาลาเพศ ภิกษนุี้เรียกวา  
กลัวตอภยัคือปลาฉลาม บอกคืนสิกขาลาเพศ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คําวา ภัยคือปลาฉลามนี้เปนช่ือของ 
มาตุคาม นี้เรียกวา ภัยคือปลาฉลาม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภยั ๔ประการนีแ้ล กุลบุตรบางคนในโลกน้ี  
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ในธรรมวินัยนี้ จะพงึหวังได ฯ 
                                จบสูตรท่ี ๒ 
                             ฌานสูตรท่ี ๑ 
         [๑๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปน 
ไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร  
มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจปฐมฌานน้ัน และถึงความปล้ืมใจดวยปฐม 
ฌานนั้น ตั้งอยูในปฐมฌานนัน้ นอมใจไปในปฐมฌานน้ัน อยูจนคุนดวยปฐมฌานนั้น ไมเส่ือม 
เม่ือกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาพรหมกายกิา ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย กัปหนึง่ 
เปนประมาณอายุของเทวดาเหลาพรหมกายิกา ปุถุชนดํารงอยู ในช้ันพรหมกายกิานัน้ ตราบเทาตลอด 
อายุ ยังประมาณอายุท้ังหมดของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉาน 
บาง เปรตวิสัยบางสวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในช้ันพรหมนั้นตราบเทาส้ินอายุ ยัง 
ประมาณอายุของเทวดาเหลานั้นท้ังหมดใหส้ินไปแลว ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง ดกูรภิกษุท้ัง  
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หลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับ  ปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ใน 
เม่ือคติ อุบัติมีอยู ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน 
 เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ 
อยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจทุติยฌานนัน้และถึงความปล้ืมใจดวยทุตยิฌานนั้น ตั้งอยูในทุติยฌาน 
นั้น นอมใจไปในทุติยฌานนัน้ อยูจนคุนดวยทุติยฌานนั้น ไมเส่ือม เม่ือกระทํากาละ ยอม 
เขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกอาภัสสระ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ๒ กปัเปนประมาณอายุของเทวดา 
เหลาอาภัสสระ ปุถุชนดํารงอยูในช้ันอาภสัสระ ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมดของ 
เทวดาเหลานัน้ใหส้ินไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนดิดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวก 
ของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในช้ันอาภัสสระน้ัน ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมดของ 
เทวดาเหลานัน้ใหส้ินไปแลว ยอมปรินพิพานในภพนั้นเอง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นีแ้ลเปนความพเิศษ 
ผิดแผกแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ    คือในเม่ือคติ อุบัติมีอยู ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนาม 
กาย เพราะปตส้ิินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา  
มีสติอยูเปนสุข บุคคลนั้นพอใจชอบใจตตยิฌานนัน้ และถึงความปล้ืมใจดวยตติยฌานนั้น ตั้งอยู 
ในตติยฌานนัน้นอมใจไปในตติยฌานนั้น อยูจนคุนดวยตติยฌานนัน้ ไมเส่ือม เม่ือกระทํากาละ 
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุภกณิหะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ๔ กัปเปนประมาณอายุของ 
เทวดาเหลาสุภกิณหะ  ปุถุชนดํารงอยูในช้ันสุภกิณหะนั้นตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมด 
ของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวน 
สาวกของพระผูมีพระภาคดํารงอยูในช้ันสุภกณิหะน้ัน ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมด 
ของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปแลว ยอมปรินพิพานในภพนัน้เอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย นีแ้ลเปนความ 
พิเศษ ผิดแผกแตกตางกนั ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกบัปุถุชนผูไมได   สดับ คือ ในเม่ือคติ อุบัติ 
มีอยู ฯ 
      อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ 
ละสุขละทุกขและดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู บุคคลนั้น 
พอใจ ชอบใจจตุตถฌานน้ัน และถึงความปล้ืมใจดวยจตุตถฌานน้ัน ตัง้อยูในจตุตถฌานน้ัน นอม  
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ใจไปในจตุตถฌานนั้น อยูจนคุนดวยจตุตถฌานน้ัน ไมเส่ือม เม่ือกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปน 
สหายของเทวดาเหลาเวหัปผละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ๕๐๐ กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาเวหัปผละ  
ปุถุชนดํารงอยูในช้ันเวหัปผละนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมดของเทวดาเหลานั้น 
ใหส้ินไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนดิดรัิจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวกของพระผูมี 
พระภาค ดํารงอยูในช้ันเวหัปผละนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมดของเทวดาเหลา 
นั้นใหส้ินไปแลว ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นีแ้ลเปนความพิเศษผิดแผก 
แตกตางกนั ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกบัปุถุชนผูไมไดสดับ คือ  ในเม่ือคติ อุบัติมีอยู ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวก มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๓ 
                             ฌานสูตรท่ี ๒ 
         [๑๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปน 
ไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มี 
วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู รูป เวทนาสัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด มีอยูในปฐมฌาน 
นั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้นโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดัง 
หัวฝเปนดังลูกศร เปนของทนไดยาก เปนของเบียดเบียน เปนของไมเช่ือฟง เปนของตองทําลาย 
ไป เปนของวางเปลา เปนของไมใชตน บุคคลน้ันเม่ือตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา 
เหลาสุทธาวาส ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความอุบัตินี้แลไมท่ัวไปดวยปุถุชน ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุ 
จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขา 
เปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู รูป เวทนา  สัญญา สังขาร วิญญาณอันใด มีอยูในจตุตถฌานนั้น บุคคล 
นั้นยอมพจิารณาเหน็ธรรมเหลานั้น โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังหวัฝ  
เปนดังลูกศร เปนของทนไดยาก เปนของเบียดเบียนเปนของไมเช่ือฟง เปนของตองทําลายไป  
เปนของวางเปลา เปนของไมใชตนบุคคลนัน้เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลา 
สุทธาวาส ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความอุบัตินีแ้ลไมท่ัวไปดวยปุถุชน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ 
จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๔  
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                            เมตตาสูตรท่ี ๑ 
         [๑๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู  
ทิศท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ีก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก  
ท่ัวสัตวทุกเหลาในท่ีทุกสถานดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได  
ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู บุคคลนัน้พอใจ ชอบใจเมตตาฌานและถึงความปล้ืมใจดวยเมตตา 
ฌานนั้น ยับยั้งอยูในเมตตาฌานน้ัน นอมใจไปในเมตตาฌานนั้น อยูจนคุนดวยเมตตาฌานน้ัน  
ไมเส่ือม เม่ือกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของ เทวดาเหลาพรหมกายกิา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
กัปหนึ่งเปนประมาณอายุของเทวดา เหลาพรหมกายิกา ปุถุชนดํารงอยูในช้ันพรหมกายิกานัน้ ตราบ 
เทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมดของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปแลว ยอมเขาถึงนรกบางกําเนดิ     
ดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในช้ันพรหม กายิกานั้นตราบ 
เทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมดของเทวดาเหลานั้นใหส้ิน   ไปแลว ยอมปรินพิพานในภพนั้น 
เอง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผก     แตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชน 
ผูไมไดสดับ คือ ในเม่ือคติ    อุบัติมีอยู ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยกรุณาแผไปตลอดทิศหนึง่อยู  
ทิศท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ีก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอด 
โลกท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวย กรุณาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ  
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจกรุณาฌานนั้น และ 
ถึงความปล้ืมใจดวยกรุณาฌานนั้น ยับยั้งอยูในกรุณาฌานนั้น นอมใจไปในกรุณาฌานนั้น อยูจน 
คุนดวยกรุณาฌานน้ัน ไมเส่ือม เม่ือกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลา 
อาภัสสระ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ๒ กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาอาภัสสระ ปุถุชนดํารงอยูใน 
ช้ันอาภัสสระนั้น ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุ ท้ังหมดของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปแลว  
ยอมเขาถึงนรกบาง กําเนดิดรัิจฉานบาง  เปรตวิสัยบาง สวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูใน 
ช้ันอาภัสสระนั้นตราบ เทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมดของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปแลว  
ยอมปรินิพพานในภพน้ันเอง ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน  ระหวาง 
อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเม่ือคติ อุบัติมีอยู ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยมุทิตาแผไปตลอดทิศหนึง่อยู  
ทิศท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ีก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก  
ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยมุทิตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณ 
มิได ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู บุคคลนั้น พอใจ ชอบใจมุทิตาฌานน้ัน และถึงความ 
ปล้ืมใจดวยมุทิตาฌานนั้น ยบัยั้งอยูในมุทิตาฌานนั้น นอมใจไปในมุทิตาฌานนั้นอยูจนคุนดวย 
มุทิตาฌานนั้น ไมเส่ือม เม่ือกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุภกิณหะ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ๔ กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาสุภกิณหะปุถุชนดํารงอยูในช้ันสุภกณิหะนั้น  
ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมดของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง  
กําเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบางสวนสาวกของพระผูมีพระภาค ดํารงอยูในช้ันสุภกณิหะน้ัน  
ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมดของเทวดาเหลานั้นใหส้ินไปแลว ยอมปรินิพพานใน 
ภพนัน้เอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับ 
กับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเม่ือคติ อุบัติมีอยู ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหนึ่ง 
อยู ทิศท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ีก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไป 
ตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความ 
เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู บุคคลนั้นพอใจ ชอบใจอุเบกขาฌาน 
นั้น และถึงความปล้ืมใจดวยอุเบกขาฌานนัน้ ยับยั้งอยูในอุเบกขาฌานนัน้ นอมใจไปในอุเบก 
ขาฌานน้ัน อยูจนคุนดวยอุเบกขาฌานนั้น ไมเส่ือม เม่ือกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหาย 
ของเทวดาช้ันเวหัปผละ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ๕๐๐ กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาเวหัปผละ  
ปุถุชนดํารงอยูในเวหัปผละนัน้ตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมดของเทวดาเหลานั้นใหส้ิน 
ไปแลว ยอมเขาถึงนรกบาง กาํเนิดดิรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง สวนสาวกของพระผูมีพระภาค  
ดํารงอยูในช้ันเวหัปผละนั้นตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุท้ังหมดของเทวดาเหลานั้นใหส้ิน 
ไปแลว ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกันระหวาง 
อริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ คือ ในเม่ือคติ อุบัติมีอยู ดูกรภิกษุท้ังหลายบุคคล  
๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏในโลก ฯ 
                จบสูตรท่ี ๕  
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                            เมตตาสูตรท่ี ๒ 
         [๑๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง  
ท่ีสาม ท่ีส่ีก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตว 
ทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได 
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร  วิญญาณ   อันใดมีอยูในเมตตา 
ฌานนั้น บุคคลน้ันพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้น โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนดังโรค 
 เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร เปนของทนไดยากเปนของเบียดเบียน เปนของไมเช่ือฟง เปนของ 
ตองทําลายไป เปนของวางเปลาเปนของไมใชตน บุคคลนัน้ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปน 
สหายของเทวดาเหลาสุทธาวาส ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ความอุบัตินี้แลไมท่ัวไปดวยปุถุชน ฯ 
           อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยกรุณา ... ฯ 
           อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยมุทิตา ... ฯ 
           อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหนึ่ง 
อยู ทิศท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ีก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอด 
โลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ  
หาประมาณมิได ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใด มี 
อยูในอุเบกขาฌานนั้น บุคคลน้ันพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้น โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข  
เปนดังโรค เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร เปนของทนไดยากเปนของเบียดเบียน เปนของไมเช่ือฟง  
เปนของตองทําลายไป เปนของวางเปลาเปนของไมใชตน บุคคลนั้นเม่ือตายไป ยอมเขาถึงความ 
เปนสหายของเทวดาเหลาสุทธาวาส ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความอุบัตินี้แลไมท่ัวไปดวยปุถุชน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
                                จบสูตรท่ี ๖ 
                            อัจฉริยสูตรท่ี ๑ 
         [๑๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการยอมปรากฏเพราะความ 
ปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๔ ประการเปนไฉนดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด  
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 พระโพธิสัตวจุติจากช้ันดุสิต มีสติสัมปชัญญะ เสด็จลงสูครรภพระมารดา เม่ือนั้น แสงสวางอัน 
โอฬารหาประมาณมิได ยอมปรากฏในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว  
พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุย ลวงเทวานภุาพของเทวดาท้ังหลาย แมในโลกันตริกนรก 
อันโลงโถง ไมมีอะไรปดบัง มืดมิดมองไมเห็นอะไร ซ่ึงแสงสวางแหงพระจันทรและพระอาทิตย 
ผูมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางนั้นสองไมถึง แตแสงสวางอันยิ่ง หาประมาณมิได ยอมปรากฏแมใน 
โลกันตริกนรกนั้น ลวงเทวานุภาพของเทวดาท้ังหลาย แมพวกสัตวท่ีเกิดในนรกนัน้ ยอมจํากนัและกัน 
ไดดวยแสงสวางนั้นวาทานผูเจริญ ไดยนิวา แมสัตวเหลาอ่ืนผูเกิดในท่ีนี้ก็มี (ไมใชมีแตเรา) ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี ๑ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคต 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เม่ือใด พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ประสูติจากครรภพระมารดา ฯลฯ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี ๒ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหง 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เม่ือใด พระตถาคตตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุง 
หลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี ๓ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหัน 
ตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ 
     อีกประการหนึ่ง เม่ือใด พระตถาคตประกาศอนุตรธรรมจักร เม่ือนั้นแสงสวางอยางยิ่ง  
หาประมาณมิได ยอมปรากฏในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลกพรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ัง 
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ลวงเทวานภุาพของเทวดาท้ังหลาย แมในโลกันตริกนรกอันโลง 
โถง ไมมีอะไรปดบัง มืดมิดมองไมเห็นอะไร ซ่ึงแสงสวางแหงพระจันทรและพระอาทิตยผูมีฤทธ์ิ 
มีอานุภาพมากอยางนั้นสองไมถึง แตแสงสวางอยางยิ่ง หาประมาณมิได ยอมปรากฏแมในโลกัน 
ตริกนรกนัน้ ลวงเทวานุภาพของเทวดาท้ังหลาย แมพวกสัตวท่ีเกิดในนรกนั้น ยอมจํากันและกันได 
ดวยแสงสวางนั้นวา ทานผูเจริญ ไดยินวา แมสัตวเหลาอ่ืนผูเกิดในทีน่ี้กมี็ (ไมใชมีแตเรา)  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี ๔ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการน้ี ยอมปรากฏ  
เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ 
                จบสูตรท่ี ๗  
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                            อัจฉริยสูตรท่ี ๒ 
         [๑๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการ ยอมปรากฏ เพราะ 
ความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
หมูสัตวผูมีอาลัย (คือกามคุณ) เปนท่ีร่ืนรมยยินดีในอาลัย บันเทิงในอาลัย เม่ือพระตถาคต 
แสดงธรรมอันหาความอาลัยมิไดอยู หมูสัตวนั้นยอมฟงดวยดี เง่ียโสตสดับ ตั้งจิตเพือ่รูท่ัวถึง  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี ๑ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย หมูสัตวผูมีมานะ (ความถือตัว) เปนท่ีร่ืนรมย ยินดใีนมานะ  
บันเทิงในมานะ เม่ือพระตถาคตแสดงธรรมอันเปนเคร่ืองปราบปรามมานะอยู หมูสัตวนั้นยอมฟง 
ดวยดี เง่ียโสตสดับ ตั้งจิตเพือ่รูท่ัวถึง ดูกรภิกษุท้ังหลายนี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี ๒  
ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย หมูสัตวผูมีความไมสงบเปนท่ีร่ืนรมย ยินดีแลวในความไมสงบ  
บันเทิงในความไมสงบ เม่ือพระตถาคตแสดงธรรมอันกระทําความสงบอยู หมูสัตวนั้นยอมฟง 
ดวยดี เง่ียโสตสดับ ตั้งจิตเพือ่รูท่ัวถึง ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี ๓  
ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย หมูสัตวผูตกอยูในอวชิชา เปนผูมืด ถูกอวิชชารัดรึงไว เม่ือ 
พระตถาคตแสดงธรรมอันเปนเคร่ืองปราบปรามอวิชชาอยู หมูสัตวนัน้ยอมฟงดวยดี เง่ียโสตสดบั  
ตั้งจิตเพื่อรูท่ัวถึง ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี ๔ ยอมปรากฏ เพราะความ 
ปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔  
ประการนี้ ยอมปรากฏ เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฯ 
                จบสูตรท่ี ๘ 
                            อัจฉริยสูตรท่ี ๓ 
         [๑๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการนี้ ในเพราะพระอานนท  
๔ ประการเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุบริษัทเขาไปเพื่อเหน็อานนท ภกิษุบริษัทนั้น  
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ยอมมีใจยินดแีมดวยการเหน็ ถาอานนทกลาวธรรมในบริษทันั้น ภกิษุบริษัทนั้น ยอมมีใจยนิดีแม 
ดวยคําท่ีกลาวนั้น ภกิษุบริษทันั้นเปนผูไมอ่ิมเลย ถาอานนทเปนผูนิ่ง ฯ 
           ถาภิกษณุีบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท ... ฯ 
           ถาอุบาสกบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท ... ฯ 
           ถาอุบาสิกาบริษัทเขาไปเพื่อเหน็อานนท อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมมีใจยนิดีแมดวยการ 
เห็น ถาอานนทกลาวธรรมในบริษัทนั้น อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมมีใจยนิดีแมดวยคําท่ีกลาวนั้น  
อุบาสิกาบริษัทนั้นเปนผูไมอ่ิมเลย ถาอานนทเปนผูนิ่งดกูรภิกษท้ัุงหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔  
ประการนี้แล ในเพราะพระอานนท ฯ 
                จบสูตรท่ี ๙ 
                            อัจฉริยสูตรท่ี ๔ 
         [๑๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการนี้ ในเพราะพระเจา 
จักรพรรดิ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาขัตติยบริษัทเขาไปเฝาเยีย่มพระเจาจกัรพรรด ิ 
ขัตติยบริษัทนัน้ยอมมีพระทัยยินดีแมดวยการเฝาเยี่ยมนัน้ ถาพระเจาจกัรพรรดิดํารัสในที่ประชุมนั้น 
 ขัตติยบริษัทนั้นยอมมีพระทัยยินดี แมดวยพระดํารัส ขัตติยบริษัทยอมเปนผูไมอ่ิมเลย ถาพระเจา 
จักรพรรดิทรงนิ่งเสีย ฯ 
           ถาพราหมณบริษัทเขาไปเฝาเยีย่มพระเจาจกัรพรรดิ ... ฯ 
           ถาคฤหบดีบริษัทเขาไปเฝาเยี่ยมพระเจาจักรพรรดิ ... ฯ 
           ถาสมณบริษัทเขาไปเยี่ยมพระเจาจักรพรรดิ สมณบริษัทนัน้ยอมมีใจยนิดีแมดวยการเฝา 
เยี่ยมนั้น ถาพระเจาจกัรพรรดิดํารัสในท่ีประชุมนั้น สมณบริษัทนัน้ยอมมีใจยนิดีแมดวยพระดํารัส  
สมณบริษัทนัน้ยอมเปนผูไมอ่ิมเลย ถาพระเจาจกัรพรรดทิรงน่ิงเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความอัศจรรย 
ไมเคยมี ๔ ประการนีแ้ล ในเพราะพระเจาจกัรพรรดิ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการ ในเพราะพระอานนทฉันนัน้เหมือนกัน 
แล ๔ ประการเปนไฉน คือ ถาภิกษุบริษัทเขาไปเพื่อเหน็ อานนทภกิษุบริษัทนั้นยอมมีใจยินดีแม 
ดวยการเหน็ ถาอานนทกลาวธรรมในท่ีประชุมนั้นภิกษุบริษัทยอมมีใจยนิดีแมดวยคําท่ีกลาว ภกิษ ุ
บริษัทยอมเปนผูไมอ่ิมเลย ถาอานนทนิ่งอยู ฯ  
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           ถาภิกษณุีบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท ... ฯ 
           ถาอุบาสกบริษัทเขาไปเพื่อเห็นอานนท ... ฯ 
           ถาอุบาสิกาบริษัทเขาไปเพื่อเหน็อานนท อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมมีใจยนิดยีินดแีมดวย 
คําท่ีกลาว อุบาสิกาบริษัทยอมเปนผูไมอ่ิมเลย ถาอานนทนิ่งอยูดกูรภิกษุท้ังหลาย ความอัศจรรยไม 
เคยมี ๔ ประการน้ี ในเพราะพระอานนท ฯ 
                             จบสูตรท่ี ๑๐ 
                            จบภยวรรคท่ี ๓ 
                            ปุคคลวรรคท่ี ๔ 
         [๑๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จาํพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละโอรัมภาคิยสังโยชนไมได ยังละสังโยชนอันเปน 
ปจจัยเพื่อใหไดอุบัติไมได ยงัละสังโยชนอันเปนปจจัยเพือ่ใหไดภพไมได ฯ 
     อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชนได แตยังละสังโยชนอันเปนปจจัย 
เพื่อใหไดอุบัตไิมได ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดภพไมได ฯ 
     อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชนได ละสังโยชน อันเปนปจจยั 
เพื่อใหไดอุบัตไิด แตยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดภพไมได ฯ 
     อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชนได ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพือ่ 
ใหไดอุบัติได ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพือ่ใหไดภพได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลจําพวกไหน ยังละโอรัมภาคิยสังโยชนไมไดยังละสังโยชน 
อันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัตไิมได ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดภพไมได คือ พระสก 
ทาคามี ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลนี้แล ยังละโอรัมภาคิยสังโยชนไมได ยังละสังโยชนอันเปน 
ปจจัยเพื่อใหไดอุบัติไมได ยงัละสังโยชนอันเปนปจจัยเพือ่ใหไดภพไมได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลจําพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชนได แตยังละสังโยชน 
อันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัตไิมได ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดภพไมได คือ พระอนาคา 
มีผูมีกระแสในเบ้ืองบน ไปสูอกนิฏฐภพ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชนได 
 แตยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดอุบัติไมได ยังละสังโยชนอันเปนปจจยัเพ่ือใหไดภพไมได ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลจําพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชนไดละสังโยชนอันเปน 
ปจจัยเพื่อใหไดอุบัติได แตยงัละสังโยชนอันเปนปจจัยเพือ่ใหไดภพไมได คือ พระอนาคามีผู 
อันตราปรินิพพายี ดกูรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชนได ละสังโยชนอันเปน 
ปจจัยเพื่อใหไดอุบัติไดแตยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพือ่ใหไดภพไมได ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลจําพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชนไดละสังโยชนอันเปน 
ปจจัยเพื่อใหไดอุบัติได ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดภพได คือ พระอรหันตขีณาสพ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชนได ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดอุบัติได  
ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพือ่ใหไดภพได ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยู 
ในโลก ฯ 
         [๑๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปน 
ไฉน คือ บุคคลผูฉลาดผูกไมฉลาดแก ๑ ฉลาดแกไมฉลาดผูก ๑ฉลาดท้ังผูกฉลาดท้ังแก ๑ ไม 
ฉลาดท้ังผูกไมฉลาดท้ังแก ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
         [๑๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปน 
ไฉน คือ อุคฆฏิตัญู ผูอาจรูธรรมแตพอทานยกหัวขอข้ึนแสดง ๑ วิปจิตัญู ผูอาจรูธรรมตอเม่ือ 
ทานอธิบายความแหงหวัขอนั้น ๑ เนยยะผูพอแนะนําได ๑ ปทปรมะ ผูมีบทเปนอยางยิ่ง ๑ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลายบุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
         [๑๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปน 
ไฉน คือ บุคคลผูดํารงชีพดวยผลของความหม่ัน ไมใชดํารงชีพดวยผลของกรรม ๑ บุคคลผูดํารง 
ชีพดวยผลของกรรม ไมใชดํารงชีพดวยผลของความหม่ัน ๑ บุคคลผูดํารงชีพดวยผลของความหม่ัน  
ท้ังดํารงชีพดวยผลของกรรม ๑ บุคคลผูดํารงชีพดวยผลของความหม่ันก็ไมใช ดํารงชีพดวยผลของ 
กรรมก็ไมใช ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
         [๑๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปน 
ไฉน คือ บุคคลผูมีโทษ ๑ บุคคลผูมากดวยโทษ ๑ บุคคลผูมีโทษนอย ๑ บุคคลผูหาโทษมิได ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปนผูมีโทษอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรม 
อันมีโทษ เปนผูประกอบดวยวจีกรรมอันมีโทษ เปนผูประกอบดวยมโนกรรมอันมีโทษ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลเปนผูมีโทษอยางนี้แล ก็บุคคลเปนผูมากดวยโทษอยางไรบุคคลบางคนในโลกน้ี   
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เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมอันมีโทษเปนสวนมาก ท่ีหาโทษมิไดเปน 
สวนนอย ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเปนผูมากดวยโทษอยางนี้แล ก็บุคคลเปนผูมีโทษนอยอยางไร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม อันไมมีโทษเปน 
สวนมาก ท่ีมีโทษเปนสวนนอย ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเปนผูมีโทษนอยอยางนีแ้ล กบุ็คคล 
เปนผูหาโทษมิไดอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม และ 
มโนกรรม อันหาโทษมิได ดกูรภิกษุท้ังหลายบุคคลเปนผูหาโทษมิไดอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคล ๔ จําพวกน้ีแลมีปรากฏอยูในโลก ฯ 
         [๑๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จาํพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมกระทําใหบริบูรณในศีล ไมกระทําให 
บริบูรณในสมาธิ ไมกระทําใหบริบูรณในปญญาอนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณ 
ในศีล แตไมกระทําใหบริบูรณในสมาธิ ไมกระทําใหบริบูรณในปญญา อนึ่ง บุคคลบางคนในโลก 
นี้เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล กระทําใหบริบูรณในสมาธิ แตไมกระทําใหบริบูรณในปญญา อนึง่  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล กระทําใหบริบูรณในสมาธิ กระทําใหบริบูรณ 
ในปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
         [๑๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมหนักในศีล ไมมีศีลเปนใหญ เปนผูไม 
หนักในสมาธิ ไมมีสมาธิเปนใหญ เปนผูไมหนักในปญญา ไมมีปญญาเปนใหญ อนึ่ง บุคคล 
บางคนในโลกนี้ เปนผูหนกัในศีล มีศีลเปนใหญ แตเปนผูไมหนักในสมาธิ ไมมีสมาธิเปนใหญ 
เปนผูไมหนกัในปญญา ไมมีปญญาเปนใหญ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูหนักในศีล มีศีล 
เปนใหญ เปนผูหนักในสมาธิ มีสมาธิเปนใหญแตเปนผูไมหนักในปญญา ไมมีปญญาเปนใหญ  
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูหนักในศีล มีศีลเปนใหญ เปนผูหนักในสมาธิ มีสมาธิเปน 
ใหญเปนผูหนกัในปญญา มีปญญาเปนใหญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแลมีปรากฏอยู 
ในโลก ฯ 
         [๑๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปน 
ไฉน คือ บุคคลมีกายออกไปแลว มีจิตยังไมออก ๑ มีกายยังไมออกมีจติออกไปแลว ๑ มีกาย 
ยังไมออกดวย มีจิตยังไมออกดวย ๑ มีกายออกไปแลวดวย มีจติออกไปแลวดวย ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็บุคคลเปนผูมีกายออกไปแลว มีจิตยังไมออกไปอยางไร บุคคลบางคนในโลกน้ี เสพเสนาสนะ  
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อันสงัดคือ ปาและราวปา เขาตรึกถึงกามวติกบาง ตรึกถึงพยาบาทวติกบาง ตรึกถึงวหิิงสาวิตกบาง 
 ในเสนาสนะนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลเปนผูมีกายออกไปแลวมีจติยังไมออกอยางนี้แล  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนผูมีกายยังไมออกไปมีจิตออกไปอยางไร บุคคลบางคนในโลกน้ี ไม 
เสพเสนาสนะอันสงัด คือปาและราวปา เขาตรึกถึงเนกขัมมวิตกบาง อัพยาบาทวติกบาง  
อวิหิงสาวิตกบางในท่ีนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเปนผูมีกายยังไมออกไป มีจิตออกไปแลวอยาง 
นี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็บุคคลเปนผูมีกายยังไมออกดวย มีจิตยังไมออกดวยอยางไร บุคคล 
บางคนในโลกนี้ ไมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและราวปาเขาตรึกถึงกามวิตกบาง ตรึกถึง 
พยาบาทวติกบาง ตรึกถึงวหิิงสาวิตกบางดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปนผูมีกายยังไมออกดวย มีจิต 
ยังไมออกดวยอยางนี้แลดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนผูมีกายออกไปแลวดวย มีจิตออกไปแลว 
ดวยอยางไร บุคคลบางคนในโลกนี้ เสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและราวปาเขาตรึกถึงเนก 
ขัมมวิตกบาง อัพยาบาทวิตกบาง อวิหิงสาวติกบาง ในเสนาสนะน้ัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
เปนผูมีกายออกไปแลวดวย มีจิตออกไปแลวดวยอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวก 
นี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
         [๑๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมกถึก ๔ จําพวกน้ี ๔ จําพวกเปนไฉน  ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ กลาวธรรมนอยและไมประกอบดวยประโยชน ท้ังบริษัทก ็
เปนผูไมฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน ธรรมกถึกเห็นปานนี้ ยอมถึงการนับวา เปนธรรม 
กถึกสําหรับบริษัทเห็นปานนั้น อนึ่งธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวธรรมนอยและประกอบ 
ดวยประโยชนท้ังบริษัทก็เปนผูฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน ธรรมกถึกเห็นปานนี้ ยอม 
ถึงการนับวา เปนธรรมกถึกสําหรับบริษัทเปนปานนั้น อนึ่ง ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาว 
ธรรมมาก แตไมประกอบดวยประโยชน ท้ังบริษัทก็เปนผูไมฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน  
ธรรมกถึกเห็นปานนี้ ยอมถึงการนับวา เปนธรรมกถึกสําหรับบริษัทเหน็ปานนั้น อนึง่ ธรรมกถึก 
บางคนในโลกนี้ยอมกลาวธรรมมากและประกอบดวยประโยชน ท้ังบริษัทก็เปนผูฉลาดตอประโยชน 
และมิใชประโยชน ธรรมกถึกเห็นปานนี้ ยอมถึงการนับวา เปนธรรมกถึก สําหรับบริษทัเห็นปานนั้น  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมกถึก๔ จําพวกนี้แล ฯ 
         [๑๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นักพูด ๔ จาํพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน  นักพูดยอม 
จํานนโดยอรรถ แตไมจํานนโดยพยัญชนะก็มี นักพูดจํานนโดยพยัญชะแตไมจํานนโดยอรรถก็มี  
นักพูดจํานนท้ังโดยอรรถท้ังโดยพยัญชนะก็มีนักพดูไมจาํนนท้ังโดยอรรถท้ังโดยพยญัชนะก็มี   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย นักพดู  ๔ จําพวกน้ีแล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษุผูประกอบดวยปฏิสัมภิทา ๔ 
พึงถึงความจํานนโดยอรรถหรือโดยพยัญชนะ นีไ้มใชฐานะ ไมใชโอกาส ฯ 
                           จบปุคคลวรรคท่ี ๔ 
                            อาภาวรรคท่ี ๕ 
         [๑๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แสงสวาง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ แสงสวาง 
แหงพระจันทร ๑ แสงสวางแหงพระอาทิตย ๑ แสงสวางแหงไฟ ๑แสงสวางแหงปญญา ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย แสงสวาง ๔ ประการนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาแสงสวาง ๔ ประการน้ี แสงสวาง 
แหงปญญาเปนเลิศ ฯ 
         [๑๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รัศมี ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ รัศมีแหง 
พระจันทร ๑ รัศมีแหงพระอาทิตย ๑ รัศมีแหงไฟ ๑ รัศมีแหงปญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย รัศมี  
๔ ประการนีแ้ล ดูกรภิกษุท้ังหลายบรรดารัศมี ๔ ประการนี้ รัศมีแหงปญญาเปนเลิศ ฯ 
         [๑๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความสวาง ๔ ประการนี ้๔ ประการเปนไฉน คือ ความ 
สวางแหงพระจันทร ๑ ความสวางแหงพระอาทิตย ๑ ความสวางแหงไฟ ๑ ความสวางแหง 
ปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความสวาง ๔ ประการนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาความสวาง  
๔ ประการนี้ ความสวางแหงปญญาเปนเลิศ ฯ 
         [๑๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โอภาส ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ โอภาส 
แหงพระจันทร ๑ โอภาสแหงพระอาทิตย ๑ โอภาสแหงไฟ ๑โอภาสแหงปญญา ๑ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย โอภาส ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บรรดาโอภาส ๔ ประการนี้ โอภาสแหง 
ปญญาเปนเลิศ ฯ 
         [๑๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความโพลง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน  คือ ความ 
โพลงแหงพระจันทร ๑ ความโพลงแหงพระอาทิตย ๑ ความโพลงแหงไฟ ๑ ความโพลงแหง 
ปญญา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความโพลง ๔ ประการนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาความโพลง  
๔ ประการนี้ ความโพลงแหงปญญาเปนเลิศ ฯ 
         [๑๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กาล ๔ นี้ กาล ๔ เปนไฉน คือ การฟงธรรมตาม 
กาล ๑ การสนทนาธรรมตามกาล ๑ การสงบตามกาล ๑ การพิจารณาตามกาล ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 กาล ๔ นี้แล ฯ  
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         [๑๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กาล ๔ นี้ อันบุคคลบําเพ็ญโดยชอบ  ใหเปนไปโดยชอบ  
ยอมใหถึงความส้ินอาสวะโดยลําดับ กาล ๔ เปนไฉนคือ การฟงธรรมตามกาล ๑ การสนทนา 
ตามกาล ๑ การสงบตามกาล ๑การพิจารณาตามกาล ๑ กาล ๔ นี้แล อันบุคคลบําเพ็ญโดยชอบ 
 ใหเปนไปโดยชอบ ยอมใหถึงความส้ินอาสวะโดยลําดับ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือฝนเม็ดใหญตก 
บนภูเขา น้ําไหลไปตามท่ีลุม ยอมยังซอกเขา ลําธารและหวยใหเต็มซอกเขา ลําธารและหวยเต็ม 
แลว ยอมยังหนองใหเต็ม หนองเต็มแลวยอมยังบึงใหเต็ม บึงเต็มแลว ยอมยังแมน้ํานอย 
ใหเต็ม แมน้ํานอยเต็มแลวยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้าํใหญเต็มแลว ยอมยังสมุทรสาคร 
ใหเต็มแมฉันใด กาล ๔ นี้ อันบุคคลบําเพ็ญโดยชอบ ใหเปนไปโดยชอบยอมใหถึงความส้ิน 
อาสวะโดยลําดับ ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
         [๑๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย วจีทุจริต ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ พูดเท็จ ๑  
พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายวจีทุจริต ๔ ประการนีแ้ล ฯ 
         [๑๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย วจีสุจริต ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ พูดจริง ๑  
พูดไมสอเสียด ๑ พูดออนหวาน ๑ พูดดวยปญญา ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย วจีสุจริต ๔ ประการ 
นี้แล ฯ 
         [๑๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สาระ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ สีลสาระ ๑  
สมาธิสาระ ๑ ปญญาสาระ ๑ วิมุตติสาระ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สาระ ๔ ประการนี้แล ฯ 
                           จบอาภาวรรคท่ี ๕ 
                            จบตติยปณณาสก 
                            ________  
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                             จตุตถปณณาสก 
                            อินทรียวรรคที่ ๑ 
         [๑๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ อินทรีย 
คือศรัทธา ๑ อินทรียคือวิริยะ ๑ อินทรียคือสมาธิ ๑ อินทรียคือปญญา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 อินทรีย ๔ ประการนีแ้ล ฯ 
         [๑๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ พละคือ 
ศรัทธา ๑ พละคือวิริยะ ๑ พละคือสมาธิ ๑ พละคือปญญา ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๔ ประการ 
นี้แล ฯ 
         [๑๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ พละคือ 
ปญญา ๑ พละคือวิริยะ ๑ พละคือกรรมอันหาโทษมิได ๑ พละคือการสงเคราะห ๑ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย พละ ๔ ประการนีแ้ล ฯ 
         [๑๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ พละคือ 
สติ ๑ พละคือสมาธิ ๑ พละคือกรรมอันหาโทษมิได ๑ พละคือการสงเคราะห ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
พละ ๔ ประการน้ีแล ฯ 
         [๑๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ พละคือ 
การพิจารณาหาทาง ๑ พละคือการบําเพ็ญ ๑ พละคือกรรมอันหาโทษ มิได ๑ พละคือการสงเคราะห ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๔ ประการนี้แล ฯ 
         [๑๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสงไขยแหงกัป ๔ ประการนี้ ๔ ประการ เปนไฉน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด สังวัฏกปัต้ังอยู เม่ือนัน้ ใครๆ ก็ไมอาจนับไดวา เทานี้ป เทานี้รอยป  
เทานี้พันป หรือเทานี้แสนป ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใด สังวัฏฏัฏฐายีกัปต้ังอยู เม่ือนั้น ใครๆ  
ก็ไมอาจนับไดวาเทานี้ป เทานี้รอยป เทานีพ้ันป หรือเทานี้แสนป ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เม่ือใด   
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วิวัฏกัปต้ังอยู เม่ือนั้น ใครๆ ไมอาจนับไดวา เทานี้ป เทานีร้อยป  เทานี้พนัป หรือเทานีแ้สนป  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใด วิวฏัฏัฏฐายีกัปต้ังอยู เม่ือนั้น ใครๆ ไมอาจนับไดวา เทานี้ป เทานี ้
รอยป เทานี้พนัป หรือเทานีแ้สนป ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสงไขยแหงกปั ๔ ประการนี้แล ฯ 
         [๑๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โรค ๒ อยางนี้ ๒ อยางเปนไฉน คือโรคทางกาย ๑  
โรคทางใจ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายผูปฏิญาณความไมมีโรคดวยโรคทางกาย ตลอดป 
หนึ่งมีปรากฏ ผูปฏิญาณความไมมีโรคตลอด ๒ ปบาง ๓ ปบาง ๔ ปบาง ๕ ปบาง ๑๐ ปบาง  
๒๐ ปบาง ๓๐ ปบาง ๔๐ ปบาง ๕๐ ปบาง ผูปฏิญาณความไมมีโรคแมยิง่กวา ๑๐๐ ปบาง มีปรากฏ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวเหลาใดปฏิญาณความไมมีโรคทางใจแมครูหนึ่ง  สัตวเหลานั้นหาไดยาก 
ในโลก เวนจากพระขีณาสพ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย โรคของบรรพชิต ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมักมาก เปนผูคับแคน ไมสันโดษดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามไดภิกษุนั้นเม่ือเปนผูมักมาก มีความคับแคน ไมสันโดษ 
ดวยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจยัเภสัชบริขาร ตามมีตามไดแลว ยอมต้ังความ 
ปรารถนาลามกเพื่อใหไดความยกยอง เพื่อใหไดลาภสักการะและความสรรเสริญ ภิกษุนั้นวิ่งเตน  
ขวนขวาย พยายามเพ่ือใหไดความยกยอง เพื่อใหไดลาภ สักการะและความสรรเสริญ เธอเขา 
ไปหาตระกูลท้ังหลายเพื่อใหเขานับถือ ยอมนั่ง [ในตระกูล]เพื่อใหเขานับถือ พูดธรรมเพ่ือให 
เขานับถือ กล้ันอุจจาระปสสาวะเพื่อใหเขานับถือ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โรคของบรรพชิต ๔ อยาง 
นี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักไมเปนผูมีความ 
มักมาก มีจิตคับแคน ไมสันโดษดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  
จักไมตั้งความปรารถนาลามกเพ่ือใหไดความยกยอง เพื่อใหไดลาภสักการะและความสรรเสริญ 
 จักไมวิ่งเตน จักไมขวนขวาย จักไมพยายาม  เพื่อใหไดความยกยอง เพือ่ใหไดลาภสักการะ และ 
ความสรรเสริญ จักเปนผูอดทนตอหนาว รอน หิว ระหายตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม  
แดดและสัตวเสือกคลานท้ังหลาย ตอถอยคําอันหยาบคายรายแรงตางๆ เราจักเปนผูอดกล้ันตอ 
เวทนาทางสรีระท่ีบังเกิดข้ึน อันเปนทุกข กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมเปนท่ีช่ืนชม ไมเปนท่ีพอใจ  
อาจปลงชีวิตเสียได ดกูรภิกษุท้ังหลายเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ล ฯ  
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         [๑๕๘] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลายผูมีอายุ  
ภิกษเุหลานั้นรับคําของทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  
ผูใดผูหนึ่งจะเปนภิกษุหรือภกิษุณกี็ตามพิจารณาเห็นธรรม ๔ ประการในตน ผูนั้นพึงถึงความตกลง 
ใจในขอนี้วา เรายอมเส่ือมจากกุศลธรรมท้ังหลาย การมีธรรม ๔ ประการอยูในตนนี้ พระผูมีพระภาค 
ตรัสวาเปนความเส่ือม ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูมีราคะ ไพบูลย ๑ ความเปน 
ผูมีโทสะไพบูลย ๑ ความเปนผูมีโมหะไพบูลย ๑ และไมมีปญญาจักษุกาวไปในฐานะ และอฐานะอัน 
ลึกซ้ึง ๑ ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ผูใดผูหนึ่งจะเปนภกิษหุรือภิกษุณกี็ตาม ยอมพิจารณาเหน็ธรรม  
๔ ประการนีใ้นตน ผูนั้นพึงถึงความตกลงใจในขอนี้วา เรายอมเส่ือมจากกุศลธรรมท้ังหลาย การมี 
ธรรม ๔ ประการอยูในตนน้ี พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความเส่ือม ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  ผูใด 
ผูหนึ่งจะเปนภกิษุหรือภิกษณุกี็ตาม พิจารณาเห็นธรรม ๔ ประการในตนผูนั้นพึงถึงความตกลงใจ 
ในขอนีว้า เราไมเส่ือมจากกศุลธรรมท้ังหลาย การมีธรรม ๔ ประการอยูในตนนี้ พระผูมีพระภาค 
ตรัสวาไมเปนความเส่ือม ธรรม๔ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูมีราคะเบาบาง ๑ ความเปน 
ผูมีโทสะเบาบาง ๑ ความเปนผูมีโมหะเบาบาง ๑ และมีปญญาจักษุกาวไปในฐานะและอฐานะอัน 
ลึกซ้ึง ๑ ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ผูใดผูหนึ่งจะเปนภกิษหุรือภิกษุณกี็ตาม พิจารณาเหน็ธรรม  
๔ ประการนีใ้นตน ผูนั้นพึงถึงความตกลงใจในขอนี้วา เราไมเส่ือมจากกุศลธรรมท้ังหลาย การมี 
ธรรม ๔ ประการอยูในตนน้ีพระผูมีพระภาคตรัสวาไมเปนความเส่ือม ฯ 
         [๑๕๙] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี คร้ังนั้นแล 
 ภิกษณุีรูปหนึง่เรียกบุรุษคนหนึ่งมาวา บุรุษผูเจริญ พอจงมา  พอจงเขาไปหาพระผูเปนเจาอานนท  
จงไหวเทาพระผูเปนเจาอานนทดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ภิกษณุ ี
ช่ือนี้กําลังอาพาธ ไดรับทุกขเปนไขหนกั นางยอมไหวเทาของพระผูเปนเจาอานนทดวยเศียรเกลา  
และพอจงกลาวอยางนีว้า ขาแตทานผูเจริญ ขอโอกาส ขอพระผูเปนเจาอานนท จงอาศัยความ 
อนุเคราะห เขาไปหาภกิษณุนีั้น ยังสํานกัของภิกษณุีนัน้ดวยเถิดบุรุษนั้นรับคําภิกษณุีนัน้แลว  
เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู อภวิาทแลวนั่งณ ท่ีควรขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบเรียนทาน 
พระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญภิกษณุีช่ือนี้กําลังอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนกั นางไหวเทา 
ของพระผูเปนเจาอานนทดวยเศียรเกลา และกลาวอยางนีว้า ขาแตทานผูเจริญ ขอโอกาส ขอ 
พระผูเปนเจาอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห เขาไปหาภกิษุณนีั้น ยังสํานักของ นางภิกษณุีดวยเถิด   
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ทานพระอานนทรับคําดวยดุษณภีาพ คร้ังน้ันแล ทานพระอานนทครองผาในเวลาเชา ถือบาตรและ 
จีวรเขาไปยังสํานักของนางภกิษุณภีิกษุณนีัน้ไดเห็นทานพระอานนท มาแตไกลแลว จึงนอนคลุมผา  
ตลอดศีรษะอยูบนเตียง คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปหาภิกษณุีนัน้ แลวนั่งบนอาสนะท่ี 
แตงต้ังไว คร้ันแลวไดกลาวกะภิกษณุีนัน้วา ดูกรนองหญิง กายน้ีเกิดข้ึนดวยอาหาร อาศัยอาหาร 
แลวพึงละอาหารเสีย กายนี้เกดิข้ึนดวยตัณหา อาศัยตัณหาแลวพึงละตัณหาเสีย กายน้ีเกิดข้ึนดวย 
มานะ อาศัยมานะแลวพึงละมานะเสียกายนี้เกิดข้ึนดวยเมถุน ควรละเมถุนเสีย การละเมถุน  
พระผูมีพระภาคตรัสวาเสตุฆาต  ดูกรนองหญิง ก็คําท่ีเรากลาววา กายน้ีเกิดข้ึนดวย 
อาหาร อาศัยอาหารแลวพึงละอาหารเสีย ดงันี้ เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกรนองหญิงภิกษใุน 
ธรรมวินัยนี้ พจิารณาโดยแยบคายแลว บริโภคอาหาร ไมบริโภคเพื่อเลน ไมบริโภคเพื่อมัวเมา  
ไมบริโภคเพื่อประเทืองผิว ไมบริโภคเพื่อประดับบริโภคเพียงเพื่อความต้ังอยูแหงกายนี้ เพื่อยัง 
อัตภาพใหเปนไป เพื่อระงับความหวิกระหาย เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา ดวยการ 
บริโภคนี้เราจกักําจัดเวทนาเกาไดดวย และจักไมยังเวทนาใหมใหเกดิ ความดําเนินไปได ความ 
ไมมีโทษ และความผาสุก จกัมีแกเรา สมัยตอมา ภิกษนุั้นอาศัยอาหารแลวละอาหารเสียได  
ดูกรนองหญิง คําท่ีเรากลาววา กายนีเ้กิดข้ึนดวยอาหารอาศัยอาหารแลวพึงละอาหารเสีย ดังนี้  
เราอาศัยขอนีก้ลาว ดูกรนองหญิงก็คําท่ีเรากลาววา กายนี้เกิดข้ึนดวยตัณหา อาศัยตัณหาแลวพึง 
ละตัณหาเสียดงันี้ เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรนองหญิง ภกิษุในธรรมวินยันี้ ไดยินวา ภกิษุช่ือนี ้
กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดังนี้ เธอคิดอยางนี้วา เม่ือไรหนอ แมเราจักกระทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เอง ใน 
ปจจุบันเขาถึงอยู ดังนี้ สมัยตอมา เธออาศัยตัณหาแลวละตัณหาเสียได ดูกรนองหญิง  คําท่ี 
กลาววา กายนีเ้กิดข้ึนดวยตัณหา อาศัยตัณหาแลวพึงละเสีย ดังนี้เราอาศัยขอนี้กลาว ดูกร 
นองหญิง ก็คําท่ีเรากลาววา กายนี้เกิดข้ึนดวยมานะอาศัยมานะ แลวพึงละมานะเสีย ดงันี้  
เราอาศัยอะไรกลาว ดูกรนองหญิงภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไดยนิวา ภิกษุช่ือนี้กระทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิง่เองใน 
ปจจุบัน เขาถึงอยู ดังนี้ เธอมีความคิดอยางนี้วา ก็ทานผูมีอายุช่ือนั้น กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุต ิ
 ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน   
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เขาถึงอยู ดังนี้ ไฉนเราจักกระทําไมได สมัยตอมา เธออาศัยมานะแลวยอมละมานะเสียเอง  
ดูกรนองหญิงคําท่ีเรากลาววา กายนีเ้กิดข้ึนดวยมานะ อาศัยมานะแลวพึงละมานะเสีย ดังนี ้
เราอาศัยขอนีก้ลาว ดูกรนองหญิง กายนี้เกดิข้ึนดวยเมถุน ควรละเมถุนเสีย การละเมถุนพระผูมี 
พระภาคตรัสวา เสตุฆาต ดังนี้ ฯ 
     คร้ังนั้นแล ภิกษณุีนัน้ลุกข้ึนจากเตียง กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง หมอบลง 
แทบเทาของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา แลวกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ  
ดิฉันเปนคนพาล เปนคนหลงไมฉลาด ไดลวงเกินไปแลว ขอพระผูเปนเจาอานนทจงยกโทษแก 
ดิฉันซ่ึงไดกระทําอยางนี้ เพือ่สํารวมตอไป ทานพระอานนทกลาววา เอาเถอะนองหญิง  เธอเปน 
คนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด ไดลวงเกินไปแลว เม่ือเธอซ่ึงไดทําอยางนี้ เห็นโทษโดยความ 
เปนโทษแลวทําคืนตามธรรม เรายอมยกโทษใหเธอ ดกูรนองหญิง การเห็นโทษโดยความเปนโทษ 
แลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป นี้เปนความเจริญ ในวินยัของพระอริยะ ฯ 
         [๑๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระสุคตหรือวินัยของพระสุคตยังดํารงอยูในโลก พึงเปน 
ไปเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน  
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็พระสุคตเปนไฉน 
ตถาคตอุบัติข้ึนในโลกนี้ เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  
เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งไปกวา เปนศาสดาของ 
เทวดาและมนษุยท้ังหลาย เปนผูตื่นแลวเปนผูจําแนกธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้คือพระสุคต 
 ดูกรภกิษุท้ังหลายก็วนิัยของพระสุคตเปนไฉน พระสุคตนั้นยอมทรงแสดงธรรมอันงามใน 
เบ้ืองตนงามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยญัชนะ  
บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้คือวินยัของพระสุคตดูกรภิกษุท้ังหลาย พระสุคต 
หรือวินยัของพระสุคตยังดํารงอยูในโลก พึงเปนไป เพือ่เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่สุขแกชน 
เปนอันมาก เพือ่อนุเคราะหโลกเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย 
ท้ังหลาย ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอน  เพื่อความ 
เส่ือมสูญแหงพระสัทธรรม ๔ ประการเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินัยนี้  ยอมเลาเรียนพระสูตรอัน 
เรียนกนัมาผิดลําดับ ดวยบทและพยัญชนะท่ีตั้งไวผิดแมอรรถแหงบทและพยัญชนะท่ีตั้งไวผิด   
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ยอมมีนัยผิดไปดวย ดูกรภิกษุท้ังหลาย  นีเ้ปนธรรมขอท่ี ๑ ยอมเปนไปเพ่ือความฟนเฟอน เพื่อ 
ความเส่ือมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุท้ังหลายเปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมอันทําใหเปนผูวายาก  
เปนผูไมอดทน ไมรับคําพรํ่าสอนโดยเคารพ ดูกรภกิษุท้ังหลายน้ีเปนธรรมขอท่ี ๒ ยอมเปนไป 
เพื่อความฟนเฟอน เพื่อความเส่ือมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเหลาใดเปนพหูสูต เลาเรียนนกิาย ทรงธรรม ทรงวินัย ทรง 
มาติกา ภกิษุนัน้ไมบอกพระสูตรแกผูอ่ืนโดยเคารพ เม่ือภิกษเุหลานั้นมรณภาพลง พระสูตรยอมมี 
รากขาดสูญ ไมมีท่ีพึ่งอาศัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๓ ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอน 
 เพื่อความเส่ือมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุท้ังหลายผูเปนพระเถระ เปนผูมักมาก มีความประพฤติยอหยอน  
เปนหวัหนาในการกาวลง ทอดธุระในวิเวก ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุ 
ธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมทําใหแจง หมูชนผูเกดิมาภายหลังยอมดําเนินตาม 
อยางภกิษุเหลานั้น แมชนผูเกิดมาภายหลังนั้น ก็เปนผูมักมาก มีความประพฤติยอหยอน เปน 
หัวหนาในการกาวลง ทอดธุระในวิเวก ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง  เพื่อบรรลุ 
ธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมทําใหแจง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการ 
นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความฟนเฟอน เพื่อความเส่ือมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้   ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังม่ัน    เพื่อความไม 
ฟนเฟอน เพื่อความไมเส่ือมสูญแหงพระสัทธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ยอมเลาเรียนพระสูตรอันเรียนกันมาดี ดวยบทและพยญัชนะอันต้ังไวดี แมอรรถ 
แหงบทและพยัญชนะท่ีตั้งไวดี ยอมมีนัยดไีปดวย ดกูรภกิษุท้ังหลาย นีเ้ปนธรรมขอท่ี ๑ ยอมเปน 
ไป เพื่อความตั้งม่ัน เพื่อความไมฟนเฟอน เพื่อความไมเส่ือมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมอันทําใหเปนผูวางาย เปนผูอดทน  
รับคําพรํ่าสอนโดยเคารพ ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๒ ยอมเปนไปเพื่อความต้ังม่ัน เพื่อ 
ความไมฟนเฟอน เพื่อความไมเส่ือมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุเหลาใดเปนพหูสูต เลาเรียนนกิาย ทรงธรรม  ทรงวินัย ทรงมา 
ติกา ภกิษุเหลานั้นบอกพระสูตรแกผูอ่ืนโดยเคารพ เม่ือภกิษุเหลานั้นมรณภาพลง พระสูตรยอมไม 
ขาดมูลเดิม ยังมีท่ีพึ่งอาศัย ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๓ ยอมเปนไปเพื่อความต้ังม่ัน  
เพื่อความไมฟนเฟอนเพื่อความไมเส่ือมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุท้ังหลายผูเปนพระเถระ เปนผูไมมักมากไมประพฤติยอหยอน  
ทอดธุระในการกาวลง เปนหวัหนาในวิเวก ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุ 
ธรรมท่ียังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมทําใหแจง หมูชนผูเกดิมาภายหลังยอมดําเนินตาม 
อยางภกิษุเหลานั้นแมหมูชนผูเกิดมาภายหลังเหลานั้น ก็เปนผูไมมักมาก ไมประพฤตยิอมหยอน ทอด 
ธุระในการกาวลง เปนหวัหนาในวิเวก ปรารภความเพยีรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ี 
ยังไมบรรลุ เพือ่ทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมทําใหแจง  ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๔ ยอมเปน 
ไปเพื่อความต้ังม่ัน เพื่อความไมฟนเฟอน เพื่อความไมเส่ือมสูญแหงพระสัทธรรม ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลายธรรม ๔ ประการนีแ้ล ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังม่ัน เพื่อความไมฟนเฟอน  เพื่อความ 
ไมเส่ือมสูญแหงพระสัทธรรม ฯ 
                           จบอินทรียวรรคท่ี ๑ 
                           _________  
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                            ปฏิปทาวรรคท่ี ๒ 
         [๑๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ ทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญา ปฏิบัติลําบากท้ังรูไดชา ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็ว  
๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา ๑ สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ปฏิบัติสะดวกท้ังรู 
ไดเร็ว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนีแ้ล ฯ 
         [๑๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญา ๑     สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑   สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  
๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทุกขาปฏิปทา  ทันธาภิญญาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดยปรกติเปน 
คนมีราคะกลายอมไดเสวยทกุขโทมนัสอันเกิดแตราคะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนคนมีโทสะกลา 
ยอมไดเสวยทกุขโทมนัสอันเกิดแตโทสะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนคนมีโมหะกลา ยอมไดเสวย 
ทุกขโทมนัสอันเกิดแตโมหะเนืองๆ บาง อินทรีย ๕  ประการน้ี คือ สัทธินทรีย วิริยนิทรีย สติน 
ทรีย   สมาธินทรีย   ปญญินทรีย  ของเขาปรากฏวาออน เขายอมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความส้ินอาสวะ 
ไดชา เพราะอินทรีย ๕ เหลานี้ออน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นีเ้รียกวาทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดย 
ปรกติเปนผูมีราคะกลา ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนผูมี 
โทสะกลา ยอมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกดิแตโทสะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนผูมีโมหะกลา  
ยอมไดเสวยทกุขโทมนัสอันเกิดแตโมหะเนืองๆ บาง อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรียของเขาปรากฏวาแกกลา เขายอมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความส้ินอาสวะเร็วพลัน เพราะอินทรีย  
๕ ประการนีแ้กกลา ดูกรภิกษุท้ังหลาย นีเ้รียกวา ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดย 
ปรกติไมเปนคนมีราคะกลา ยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะเนืองๆ บาง โดยปรกติไมเปน 
ผูมีโทสะกลา ยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโทสะเนืองๆ บาง โดยปรกติไมเปนผูมีเปน 
โมหะกลา ยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโมหะเนืองๆ บาง อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ  
สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย ของเขาปรากฏวาออน เขายอมไดบรรลุคุณวิเศษเพื่อความส้ินอาสวะ 
ชา เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้ออน ดูกรภิกษุท้ังหลาย นีเ้รียกวาสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ โดยปรกติ 
ไมเปนผูมีราคะกลา ไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตราคะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนผูไมมี 
โทสะกลา ไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโทสะเนืองๆ บาง โดยปรกติเปนผูไมมีโมหะกลา  
ไมไดเสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแตโมหะเนอืงๆ บาง อินทรีย ๕ คือ สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
ของเขาปรากฏวาแกกลา เขายอมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความส้ินอาสวะไดฉับพลัน เพราะอินทรีย ๕  
ประการนี้แกกลา ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทา  
๔ ประการนีแ้ล ฯ 
         [๑๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล ๔ ประการ เปนไฉน คือ ทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาขิปปา 
ภิญญา ๑ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา 
เห็นในกายวาไมงาม มีความสําคัญในอาหารวาเปนของปฏิกูลมีความสําคัญในโลกท้ังปวงวาไมนายินดี  
พิจารณาเห็นในสังขารท้ังปวงวาไมเท่ียง อนึ่ง มรณสัญญาของเธอต้ังอยูดีแลวในภายใน เธอเขาไป 
อาศัยธรรมอันเปนกําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปญญา อินทรีย ๕  
ประการนี้ คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวาออน เธอไดบรรลุคุณวิเศษเพื่อความส้ิน 
อาสวะชา เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้ออนดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา 
เห็นในกายวาไมงาม ... แตอินทรีย ๕ ประการนี้ คือ  สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย ของเธอปรากฏ 
วาแกกลา เธอยอมไดบรรลุคุณวิเศษ    เพื่อความส้ินอาสวะเร็วพลัน เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้แก 
กลา ดูกรภกิษท้ัุงหลายนี้เรียกวา ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจาก 
กาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู บรรลุ 
ทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวติกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบ 
ไป มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย  
เพราะปติ ส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนีเ้ปนผูมีอุเบกขา มีสติ  
อยูเปนสุข ดังนี้ บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสกอนๆ  
ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เธออาศัยธรรมอันเปนกําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ  
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 สัทธาหิริ โอตัปปะ วิริยะ ปญญาอยู อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย ของ 
เธอปรากฏวาออน เธอบรรลุคุณวิเศษเพื่อความส้ินอาสวะชาเพราะอินทรีย ๕ ประการนี้ออน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจาก 
กาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ เธอ 
อาศัยธรรมอันเปนกําลังของพระเสขะ๕ ประการนี้ คือ สัทธา หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปญญา ท้ัง 
อินทรีย ๕ ประการน้ีคือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวาแกกลา เธอยอมไดบรรลุ 
คุณวิเศษเพื่อความส้ินอาสวะเร็วพลัน เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้แกกลา   ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี ้
เรียกวา สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ปฏิปทา๔ ประการนี้แล ฯ 
         [๑๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ การปฏิบัติ 
ไมอดทน ๑ การปฏิบัติอดทน ๑ การปฏิบัติขมใจ ๑ การปฏิบัติระงับ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็การ 
ปฏิบัติไมอดทนเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาดา ยอมดาตอบ เขาข้ึงโกรธ ยอมข้ึงโกรธตอบ  
เขาทุมเถียงยอม ทุมเถียงตอบ นี้เรียกวาการปฏิบัติไมอดทน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ารปฏิบัติอดทนเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  เขาดา ไมดา 
ตอบ เขาข้ึงโกรธ ไมข้ึงโกรธตอบ เขาทุมเถียง ไมทุมเถียงตอบนี้เรียกวาการปฏิบัติอดทน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ารปฏิบัติขมใจเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินัยนี้   เห็นรูปดวยจกัษ ุ
แลว ไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว  
จะพึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศลคือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย  
ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ... ดมกล่ินดวยจมูก ... ล้ิมรสดวยล้ิน ...   ถูกตอง 
โผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูไมถือโดยนิมิต  ไมถือโดยอนุพยัญชนะ  
ยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมมนินทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ  
อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย นี้เรียกวาการปฏิบัตขิมใจ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ารปฏิบัติระงับเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินัยนี้  ยอมไมรับรอง ยอม 
ละ ยอมบรรเทาซ่ึงกามวิตกทีเ่กิดข้ึนแลว ใหระงับไปกระทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ยอม 
ไมรับรอง ยอมละ ยอมบรรเทาซ่ึงพยาบาทวิตก ... วิหิงสาวิตก ... ยอมไมรับรอง ยอมละ ยอม  
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บรรเทาซ่ึงธรรมอันเปนบาปอกุศลท่ีเกิดขึน้แลวๆ ใหระงับไป กระทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาการปฏิบัติระงับ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๔ประการนีแ้ล ฯ 
         [๑๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ การ 
ปฏิบัติไมอดทน ๑ การปฏิบัติอดทน ๑ การปฏิบัติขมใจ ๑ การปฏิบัติระงับ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก ็
การปฏิบัติไมอดทนเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนีเ้ปนผูไมอดทนตอหนาว รอน หิว ระหาย ตอ 
สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลมแดดและสัตวเล้ือยคลานท้ังหลาย ตอถอยคําอันหยาบคาย รายแรง  
เปนผูไมอดทนตอทุกขเวทนาทางกายอันเกิดข้ึนแลว กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมนาช่ืนใจไมนาพอใจ  
อาจปลงชีวิตเสียได ดกูรภิกษุท้ังหลาย นีเ้รียกวา การปฏิบัติไมอดทน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ารปฏิบัติอดทนเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูอดทน 
ตอหนาว รอน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นีเ้รียกวาการปฏิบัติ อดทน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ารปฏิบัติขมใจเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุ ... 
ฟงเสียงดวยหู ... สูดกล่ินดวยจมูก ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว เปน 
ผูไมถือโดยนมิิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมมนินทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะ 
พึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย  
ยอมถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย นี้เรียกวาการปฏิบัตขิมใจ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ารปฏิบัติระงับเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมไมรับรอง  
ยอมละ ยอมบรรเทาซ่ึงกามวติกท่ีเกิดข้ึนแลวใหระงับไป กระทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ยอม 
ไมรับรอง ยอมละ ยอมบรรเทาซ่ึงพยาบาทวิตก... วิหิงสาวิตก ... ธรรมอันเปนบาปอกุศล ท่ีเกิดข้ึน 
แลวๆ ใหระงับไปกระทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาการปฏิบัติระงับ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนีแ้ล ฯ 
         [๑๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ทุกขา 
ปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาขิป 
ปาภิญญา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในปฏิปทา ๔ ประการนัน้ ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา บัณฑิต 
กลาววา เลวโดยสวนท้ังสองทีเดียว คือ กลาววาเลวแมดวยการปฏิบัติลําบาก กลาววาเลวแม 
ดวยการรูชาดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทานี้บัณฑิตกลาววาเลวโดยสวนท้ังสองทีเดียว ทุกขาปฏิปทา 
ขิปปาภิญญา บัณฑิตกลาววาเลวเพราะปฏิบัติลําบาก สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา บัณฑติกลาววาเลว  
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เพราะรูไดชา สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา บัณฑิตกลาววาประณีตโดยสวนท้ังสองทีเดยีว คือ กลาววา 
ประณีตแมดวยการปฏิบัติสะดวกกลาววาประณีตแมดวยการรูไดเร็ว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทานี้ 
บัณฑิตกลาววาประณีตโดยสวนท้ังสองทีเดียว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้แล ฯ 
         [๑๖๗] คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ  ถึงท่ีอยู 
 ไดปราศรัยกบัทานพระมหาโมคคัลลานะ คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ  
ท่ีสมควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ดูกรทานผูมี 
อายุโมคคัลลานะ ปฏิปทา ๔ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑  
ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ๑ สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ๑ ดูกรทานผูมี 
อายุ ปฏิปทา ๔ ประการนีแ้ล บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้ จิตของทานหลุดพนแลวจากอาสวะ 
ท้ังหลาย ไมถือม่ันดวยอุปาทาน เพราะอาศัยปฏิปทาขอไหน ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา  
ดูกรทานผูมีอายุสารีบุตร ปฏิปทา ๔ประการนี้ ฯลฯ บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้ จิตของผมหลุด 
พนแลวจากอาสวะท้ังหลาย ไมถือม่ันดวยอุปาทาน เพราะอาศัยทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯ 
         [๑๖๘] คร้ังนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปหาทานพระสารีบุตร   ถึงท่ีอยู  
ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานผูมีอายุสารีบุตร ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ... 
 ดูกรทานผูมีอายุ บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้ จิตของทานหลุดพนแลวจากอาสวะท้ังหลาย ไมถือม่ัน 
ดวยอุปาทาน เพราะอาศัยปฏิปทาขอไหน ทานพระสารีบุตรตอบวา ดกูรทานผูมีอายโุมคคัลลานะ  
ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ... ดกูรทานผูมีอายุ บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้ จติของผมหลุดพนแลวจาก 
อาสวะท้ังหลาย ไมถือม่ันดวยอุปาทานเพราะอาศัยสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯ 
         [๑๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จาํพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน  
คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนสังขารปรินิพพายจีะปรินิพพานดวยตองใชความเพยีรเร่ียวแรงใน 
ปจจุบันเทยีว บางคนเม่ือกายแตกจึงเปนสสังขารปรินิพพายี บางคนเปนอสังขารปรินิพพายี จะ 
ปรินิพพานดวยไมตองใชความเพียรเร่ียวแรงในปจจุบัน บางคนเม่ือกายแตกจึงเปนอสังขาร 
ปรินิพพายี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนสสังขารปรินิพพายีในปจจบัุนอยางไร  ภกิษุในธรรม 
วินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายวาไมงาม มีความสําคัญในอาหารวาปฏิกูลมีความสําคัญในโลกท้ังปวงวา  
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ไมนายนิดี พิจารณาเห็นในสังขารท้ังปวงวาไมเท่ียงและมรณสัญญาของเธอต้ังอยูดแีลวในภายใน  
เธออาศัยธรรมเปนกําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้อยู คือ ศรัทธา หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปญญา  
ท้ังอินทรีย๕ ประการนี้ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย  ของ 
เธอปรากฏวาแกกลา เธอยอมเปนสสังขารปรินิพพายใีนปจจุบันเทียว เพราะอินทรีย ๕ ประการนี ้
แกกลา ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปนสสังขารปรินิพพายใีนปจจุบันอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเม่ือกายแตกจึงเปนสสังขารปรินิพพายีอยางไร  ภกิษุในธรรม 
วนิัยนี้ พิจารณาเห็นในกายวาไมงาม ฯลฯ อินทรีย ๕ ประการคือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ...  
ของเธอปรากฏวาออน เธอเม่ือกายแตกจึงเปนสสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ประการนี ้
ออน ดูกรภกิษท้ัุงหลายบุคคลเม่ือกายแตกจึงเปนสสังขารปรินิพพายีอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเปนอสังขารปรินิพพายใีนปจจุบันอยางไร  ภิกษใุนธรรม 
วินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุ 
จตุตถฌาน เธออาศัยธรรมเปนกําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ ศรัทธา ... ปญญา อินทรีย  
๕ ประการนี้ คือสัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวาแกกลา เธอเปนอสังขารปรินิพพาย ี
ในปจจุบัน เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้แกกลา ดูกรภิกษุท้ังหลายบุคคลเปนอสังขารปรินิพพาย ี
ในปจจุบันอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลเม่ือกายแตกจึงเปนอสังขารปรินิพพายีอยางไร  ภกิษุใน 
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทุติยฌานฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ  
บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ แตอินทรีย ๕ ประการนี้คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ของเธอปรากฏวา 
ออน เธอเม่ือกายแตกจึงเปนอสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้ออน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
บุคคลเม่ือกายแตกจึงเปนอสังขารปรินิพพายี อยางนีแ้ล ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จาํพวกนี้แล  
มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
         [๑๗๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี ณ ท่ีนั้นแล  
ทานพระอานนทเรียกภิกษท้ัุงหลายวา อาวุโสภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว 
 ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษหุรือภกิษณุีก็ตาม ยอม 
พยากรณการบรรลุอรหัตในสํานักของเราดวยมรรค ๔ โดยประการท้ังปวง หรืออยางใดอยางหน่ึง 
ในบรรดามรรค ๔ ประการนี้ มรรค ๔ เปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินัยนีเ้จริญวิปสสนามีสมถะเปน  
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เบ้ืองหนา เม่ือเธอเจริญวิปสสนามีสมถะเปนเบ้ืองหนา มรรคยอมเกิด เธอยอมเสพ ยอมเจริญ  
ยอมกระทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น เม่ือเธอเสพ  เจริญ กระทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น ยอมละสังโยชน 
ท้ังหลายได อนุสัยยอมส้ินสุด ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเจริญสมถะมีวปิสสนาเปนเบ้ืองหนา เม่ือเธอเจริญสมถะมี 
วิปสสนาเปนเบ้ืองหนา มรรคยอมเกิด เธอยอมเสพ ยอมเจริญยอมกระทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น  
เม่ือเธอเสพ เจริญ กระทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นยอมละสังโยชนท้ังหลายได อนุสัยยอมส้ินสุด ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเจริญสมถะและวิปสสนาควบคูกันไป เม่ือเธอเจริญสมถะ 
และวิปสสนาควบคูกันไป มรรคยอมเกิด เธอยอมเสพ เจริญกระทํา ใหมากซ่ึงมรรคน้ัน เม่ือ 
เธอเสพ เจริญ กระทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น ยอมละ สังโยชนท้ังหลายได อนุสัยยอมส้ินสุด ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ใจของภกิษุปราศจากอุทธัจจะในธรรม สมัยนั้น จิตน้ันยอมต้ังม่ัน  
สงบ ณ ภายใน เปนจิตเกิดดวงเดยีว ตั้งม่ันอยู มรรคยอมเกิดข้ึนแกเธอ   เธอยอมเสพ เจริญ  
กระทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น เม่ือเธอเสพเจริญ กระทํา  ใหมากซ่ึงมรรคน้ัน ยอมละสังโยชนท้ังหลาย 
ได อนุสัยยอมส้ินสุด ดูกรอาวุโส ท้ังหลาย บุคคลผูใดผูหนึ่ง เปนภิกษหุรือภิกษณุีก็ตาม ยอม 
พยากรณการบรรลุอรหัต ในสํานักของเรา ดวยมรรค ๔ ประการนี้ โดยประการท้ังปวง หรืออยางใด 
อยางหนึ่ง บรรดามรรค ๔ ประการนี้ ฯ 
                           จบปฏิปทาวรรคท่ี ๒ 
                           __________  
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                           สัญเจตนิยวรรคท่ี ๓ 
         [๑๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือกายมีอยู สุขทุกขภายในยอมเกิดข้ึน เพราะกาย 
สัญเจตนา  เปนเหตุ หรือเม่ือวาจามีอยู สุขทุกขในภายในยอมเกิดข้ึนเพราะวจีสัญเจตนา  เปน 
เหตุ หรือเม่ือใจมีอยู สุขทุกขภายในยอมเกิดข้ึน เพราะมโนสัญเจตนา  เปนเหตุ อีกอยางหนึ่ง  
เพราะอวิชชาเปนปจจยั บุคคลยอมปรุงแตงกายสังขาร อันเปนปจจยัใหสุขทุกขภายในเกิดข้ึนดวย 
ตนเองบางหรือบุคคลอ่ืนยอมปรุงแตงกายสังขารของบุคคลนั้น อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายใน 
เกิดข้ึนแกบุคคลนั้น หรือบุคคลรูสึกตัว ยอมปรุงแตงกายสังขาร อันเปนปจจยัใหสุขทุกขภายใน 
เกิดข้ึนบาง หรือบุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงกายสังขารอันเปนปจจยัใหสุขทุกขภายในเกิดข้ึน 
บาง บุคคลยอมปรุงแตงวจีสังขารอันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกดิข้ึนดวยตนเองบาง หรือบุคคล 
อ่ืนยอมปรุงแตงวจีสังขารของบุคคลนั้น อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดข้ึนแกบุคคลนั้นบาง  
หรือบุคคลรูสึกตัวยอมปรุงแตงวจีสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดข้ึนบาง หรือบุคคลไม 
รูสึกตัว ยอมปรุงแตงวจีสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดข้ึนบางบุคคลยอมปรุงแตง 
มโนสังขารอันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดข้ึนดวยตนเองบางหรือบุคคลอ่ืนยอมปรุงแตงมโน 
สังขารของบุคคลนั้น อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดข้ึนแกบุคคลนัน้บาง หรือบุคคลรูสึกตัว 
ยอมปรุงแตงมโนสังขารอันเปนปจจยัใหสุขทุกขภายในเกิดข้ึนบาง หรือบุคคลไมรูสึกตัวยอมปรุง 
แตงมโนสังขารอันเปนปจจยัใหสุขทุกขภายในเกิดข้ึนบาง ดูกรภกิษุท้ังหลาย อวิชชาติดตามไปแลว 
ในธรรมเหลานี้ แตเพราะอวชิชานั่นแลดับโดยสํารอกไมเหลือ กายอันเปนปจจยัใหสุขทุกขภายใน 
เกิดข้ึนแกบุคคลนั้น ยอมไมมี วาจา ... ใจ ... เขต ... วัตถุ... อายตนะ ... อธิกรณะอันเปนปจจยั 
ใหสุขทุกขภายในเกิดข้ึนแกบุคคลนั้นยอมไมมี ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ความไดอัตภาพ ๔ ประการนี้ ๔  
ประการเปนไฉนคือ ความไดอัตภาพท่ีสัญเจตนาของตนเปนไป ไมใชสัญเจตนาของผูอ่ืนเปนไป 
ก็มี ความไดอัตภาพท่ีสัญเจตนาของผูอ่ืนเปนไป ไมใชสัญเจตนาของตนเปนไปก็มี ความไดอัตภาพ 
ท่ีสัญเจตนาของตนดวย สัญเจตนาของผูอ่ืนดวยเปนไปกมี็ความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของตนก็มิใช 
สัญเจตนาของผูอ่ืนก็มิใชเปนไปก็มี ดกูรภกิษุท้ังหลาย ความไดอัตภาพ ๔ ประการนีแ้ล ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดทูลถามวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  
ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคตรัสโดยยอนี้ ขาพระองคทราบชัดเนื้อความโดยพิสดารอยางนี้วา บรรดา  
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ความไดอัตภาพ ๔ ประการนั้น ความไดอัตภาพท่ีสัญเจตนาของตนเปนไป มิใชสัญเจตนาของผูอ่ืน 
เปนไปนี้ คือ การจุติจากกายนั้นของสัตวเหลานั้น ยอมมีเพราะสัญเจตนาของตนเปนเหตุ ความ 
ไดอัตภาพท่ีสัญเจตนาของผูอ่ืนเปนไป มิใชสัญเจตนาของตนเปนไปนี้ คือ การจุติจากกายนัน้ของ 
สัตวเหลานั้น ยอมมีเพราะสัญเจตนาของผูอ่ืนเปนเหตุ ความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของตนดวย  
สัญเจตนาของผูอ่ืนดวยเปนไปนี้ คือ การจุตจิากกายน้ันของสัตวเหลานั้น ยอมมีเพราะสัญเจตนา 
ของตนและสัญเจตนาผูอ่ืนเปนเหตุความไดอัตภาพท่ีสัญเจตนาของตนเปนไปก็มิใช สัญเจตนาของ 
ผูอ่ืนเปนไปกมิ็ใชนี้จะพึงเหน็เทวดาท้ังหลายดวยอัตภาพนั้นเปนไฉน พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรสารีบุตร พึงเหน็เทวดาท้ังหลายผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะดวยอัตภาพ 
นั้น ฯ 
     สา. ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหสัตวบางจําพวก 
ในโลกน้ี จุตจิากกายนั้นแลวเปนอาคามีกลับมาสูความเปนอยางนี้ อนึ่ง อะไรเปนปจจยัเคร่ืองให 
สัตวบางจําพวกในโลกน้ี จุตจิากกายน้ันแลวเปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนอยางนี้ พระเจาขา ฯ 
     พ.  ดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกน้ี ยังละโอรัมภาคิยสังโยชนไมได แตเขา 
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปจจุบัน บุคคลนั้นชอบใจ ยนิดีและถึงความปล้ืมใจดวย 
เนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ ยับยั้งอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ นอมใจไป อยูจนคุนในเนว 
สัญญานาสัญญายตนะนั้น ไมเส่ือมเม่ือทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเหลาเทวดาผูเขาถึงช้ัน 
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เขาจุติจากช้ันนั้นแลวยอมเปนอาคามี กลับมาสูความเปนอยางนี้  
ดูกรสารีบุตร อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชนไดแลว  เขาบรรลุเนวสัญญานา 
สัญญายตนะ ในปจจุบัน บุคคลน้ันชอบใจ ยินดี และถึงความปล้ืมใจ  ดวยเนวสัญญานา 
สัญญายตนะนัน้ ยับยั้งในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น นอมใจไป อยูจนคุนในเนวสัญญานา 
สัญญายตนะนัน้ ไมเส่ือมเม่ือกระทํากาละ ยอมเขาถึงความเปนสหายของเหลาเทวดาผูเขาถึงช้ัน 
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เขาจุติจากช้ันนั้นแลว ยอมเปนอนาคามี ไมกลับมาสูความเปนอยาง 
นี้ ดูกรสารีบุตร นี้แลเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหสัตวบางจําพวกในโลกนี้ จุตจิากกายนั้นแลวเปน 
อาคามี กลับมาสูความเปนอยางนี้ อนึ่ง นี้เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหสัตวบางจําพวกในโลกน้ี จุต ิ
จากกายน้ันแลวเปนอนาคามีไมกลับมาสูความเปนอยางนี้ ฯ 
         [๑๗๒] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรอาวุโสภิกษุท้ัง 
หลาย ภกิษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย  
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 เราอุปสมบทแลวไดกึ่งเดือน ก็ไดกระทําใหแจงอรรถปฏิสัมภิทาโดยเปนสวน โดยจําแนก เรา 
ยอมบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ังเปดเผย จําแนก กระทําใหงายซ่ึงอรรถปฏิสัมภิทานั้นโดยอเนก 
ปริยาย ก็ผูใดแลพึงมีความสงสัยหรือความเคลือบแคลง ผูนั้นพึงถามเรา เราพึงพยากรณ พระศาสดา 
ของเราท้ังหลาย ทรงฉลาดดวยดใีนธรรมท้ังหลาย ประทับอยูเฉพาะหนาของเราท้ังหลาย เราอุปสมบท 
แลวไดกึ่งเดือน กระทําใหแจงธรรมปฏิสัมภิทา... นิรุตติปฏิสัมภิทา ... ปฏิภาณปฏิสัมภิทา โดย 
เปนสวน โดยจําแนกเรายอมบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก กระทําใหงายซ่ึง 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทานั้นโดยอเนกปริยาย กผู็ใดแลพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงผูนั้น พึงถามเรา 
 เราพึงพยากรณ พระศาสดาของเราท้ังหลายทรงฉลาดดวยดีในธรรมท้ังหลาย ประทับอยูเฉพาะหนา 
ของเราท้ังหลาย ฯ 
         [๑๗๓] คร้ังนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึง  ไดปราศรัย 
กับทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน 
แลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโสเพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ  
อ่ืนมีอยูหรือ ทานพระสารีบุตรกลาววา ดกูรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนี้ ฯ 
     ม.  ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดบัสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อ่ืนไมมี 
อยูหรือ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ 
     ม.  ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดบัสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อ่ืนมีอยู 
ดวย ไมมีอยูดวยหรือ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ 
     ม.  ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดบัสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อ่ืนมีอยูก็ 
มิใช ไมมีอยูกมิ็ใชหรือ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส อยากลาวอยางนั้น ฯ 
     ม.  ผมถามวา ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ  
อ่ืนมีอยูหรือ ทานก็กลาววา ดกูรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ผมถามวา ดูกรอาวุโส เพราะ 
ผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อ่ืนไมมีอยูหรือ ทานก็กลาววา ดกูรอาวุโส  
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 อยากลาวอยางนั้น ผมถามวา ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ  
อะไรๆอื่นมีอยูดวย ไมมีอยูดวยหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ผมถาม 
วา ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆอ่ืนมีอยูก็มิใช ไมมีอยู 
ก็มิใชหรือ ทานก็กลาววา ดกูรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ดูกรอาวุโส ก็เนื้อความแหงคําถาม 
ท่ีทานกลาวแลวนี้ จะพึงเหน็ไดอยางไร ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส เม่ือกลาววา เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ  
อ่ืนมีอยูหรือ ... ไมมีอยูหรือ ... มีอยูดวย ไมมีอยูดวยหรือ ... มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใชหรือ ดังนี้  
ช่ือวาทําความไมเนิ่นชาใหเนิ่นชาผัสสายตนะ ๖ ยังดําเนินไปเพยีงใด ปปญจธรรมก็ยังดําเนนิไป 
เพียงนัน้ ปปญจธรรมยังดําเนนิไปเพยีงใด ผัสสายตนะ ๖ ก็ยังดําเนินไปเพียงนัน้ ดูกรอาวุโส 
เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนทิโดยสํารอกไมเหลือ ปปญจธรรมก็ดับสนิทสงบระงับ ฯ 
         [๑๗๔] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปหาทานพระมหาโกฏฐิตะถึงท่ีอยู ไดปราศรัย 
กับทานพระมหาโกฏฐิตะ คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันแลวไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดกูรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไม 
เหลือ อะไรๆ    อ่ืนมีอยูหรือ ทานพระมหาโกฏฐิตะกลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดบัสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อ่ืนไมมี 
อยูหรือ ฯ 
     ม.  ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดบัสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อ่ืน มีอยู 
ดวย ไมมีอยูดวยหรือ ฯ 
     ม.  ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ 
     อา. ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ ดบัสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อ่ืนมีอยูก็ 
มิใช ไมมีอยูกมิ็ใชหรือ ฯ 
     ม.  ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ฯ 
     อา. ผมถามวา เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลืออะไรๆ อ่ืนมีอยู 
หรือ ทานกลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ผมถามวา  ดูกรอาวุโส เพราะผัสสายตนะ ๖ 
 ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ อ่ืนไมมีหรือ ทานกก็ลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยาง  
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นั้น ผมถามวา ดูกรอาวุโสเพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ อ่ืนมีอยู 
ดวย  ไมมีอยูดวยหรือ ทานกก็ลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้น ผมถามวา   ดูกรอาวุโส  
เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ อ่ืนมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใชหรือ ทาน 
ก็กลาววา ดูกรอาวุโส อยาไดกลาวอยางนั้นดูกรอาวุโส ก็เนื้อความแหงคําตามท่ีทานกลาวแลวนี้ จะ 
พึงเห็นไดอยางไร ฯ 
     ม. อาวุโส เม่ือกลาววา เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ อะไรๆ 
 อ่ืนมีอยูหรือ ... ไมมีอยูหรือ ... มีอยูดวย ไมมีอยูดวยหรือ... มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใชหรือ ดังนี้  
ช่ือวาทําความไมเนิ่นชาใหเนิ่นชาผัสสายตนะ ๖ ยังดําเนินไปเพยีงใด ปปญจธรรมก็ดําเนินไปเพยีง 
นั้น ปปญจธรรมยังดําเนนิไปเพียงใด ผัสสายตนะ ๖ กด็ําเนินไปเพยีงนั้น ดูกรอาวโุส เพราะ 
ผัสสายตนะ ๖ ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ ปปญจธรรมก็ดับสนิท สงบระงับ ฯ 
         [๑๗๕] คร้ังนั้นแล ทานพระอุปวานเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู  ไดปราศรัยกับ 
ทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน 
แลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําท่ีสุดแหงทุกขดวยวิชชาหรือหนอ ทาน 
พระสารีบุตรกลาววา ดกูรอาวุโสไมใชอยางนั้น ฯ 
     อุ.  ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําท่ีสุดแหงทุกขดวยจรณะหรือ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนั้น ฯ 
     อุ.  ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําท่ีสุดแหงทุกขดวยวิชชาและจรณะหรือ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนั้น ฯ 
     อุ.  ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําท่ีสุดแหงทุกขอ่ืนจากวชิชาและจรณะหรือ ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนั้น ฯ 
     อุ.  ผมถามวา ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําท่ีสุดแหงทุกข ดวยวิชชาหรือ ทานกลาววา  
ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนัน้ ผมถามวา ดูกรอาวุโส บุคคลกระทําท่ีสุดแหงทุกขดวยจรณะหรือ ...  
ดวยวิชชาและจรณะหรือ ... อ่ืนจากวิชชาและจรณะหรือ ทานก็กลาววา ดูกรอาวุโส ไมใชอยางนัน้  
ดูกรอาวุโส กบุ็คคลกระทําท่ีสุดแหงทุกขไดอยางไรเลา ฯ  
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     สา. ดูกรอาวุโส ถาบุคคลจักกระทําท่ีสุดแหงทุกขไดดวยวิชชาแลวไซร  ก็จักเปนผูมี 
อุปาทานเทียวกระทําท่ีสุดแหงทุกขได ถาบุคคลจักกระทําท่ีสุดไดดวยจรณะแลวไซร ก็จักเปนผูมี 
อุปาทานเทียวกระทําท่ีสุดแหงทุกขได ถาบุคคลจักกระทําท่ีสุดแหงทุกขไดดวยวิชชาและจรณะไซร  
ก็จักเปนผูมีอุปาทานเทียวกระทําท่ีสุดแหงทุกขได ถาบุคคลจักกระทําท่ีสุดแหงทุกขไดนอกจากวิชชา 
และจรณะไซร   ปุถุชนก็จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขได เพราะปุถุชนเวนจากวิชชาและจรณะ ดูกร 
อาวุโส บุคคลผูมีจรณะวิบัตยิอมไมรูไมเหน็ตามความเปนจริง บุคคลผูมีจรณะสมบูรณจึงรูจึงเห็น 
ตามความเปนจริง ยอมกระทําท่ีสุดแหงทุกขได ฯ 
         [๑๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีศรัทธาเม่ือปรารถนาโดยชอบ พึงปรารถนาอยางนี ้
วา ขอเราจงเปนเชนพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย สารีบุตรและ 
โมคคัลลานะนี้เปนตราชู เปนประมาณแหงภิกษุท้ังหลายผูสาวกของเรา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณ ี
ผูมีศรัทธา เม่ือปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนพระเขมาภกิษุณี และ 
พระอุบลวรรณาภกิษณุีเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย เขมาภิกษณุีและอุบลวรรณาภิกษุณนีี้เปนตราชู  
เปนประมาณแหงภิกษณุีท้ังหลายผูสาวิกาของเรา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสกผูมีศรัทธา  เม่ือ 
ปรารถนาโดยชอบ พึงปรารถนาอยางนี้วา ขอเราจงเปนเชนจิตตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาว 
เมืองอาฬวเีถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย จติตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวนีี้เปนตราชู เปน 
ประมาณแหงอุบาสกท้ังหลายผูเปนสาวกของเรา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธาเม่ือปรารถนา 
โดยชอบ พึงปรารถนาอยางนี้วา  ขอเราจงเปนเชนนางขุชชุตราอุบาสิกา และนางเวฬกุัณฏก ี
นันทมารดาเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย นางขุชชุตราอุบาสิกา และนางเวฬุกณัฏกีนันทมารดานี้เปน 
ตราชู เปนประมาณของอุบาสิกาท้ังหลายผูสาวิกาของเรา ฯ 
         [๑๗๗] คร้ังนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระ 
ราหุลวา ดูกรราหุล ปฐวีธาตุท่ีเปนภายในกด็ี เปนภายนอกก็ดี ปฐวีธาตนุั้นก็เปนแตสักวาปฐวีธาต ุ
เทานั้น พึงเหน็ปฐวีธาตุนัน้ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไม 
เปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา เพราะเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนั้น จิตยอม 
เบ่ือหนายในปฐวีธาตุ ยอมคลายกําหนดัในปฐวีธาตุ ดูกรราหุล อาโปธาตุท่ีเปนภายในก็ดี เปนภาย 
นอกก็ดี อาโปธาตุนั้นก็เปนแตสักวาอาโปธาตุเทานั้น พึงเห็นอาโปธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตาม 
ความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรานัน่ไมเปนเรา นัน่ไมใชตวัตนของตน เพราะเห็นดวยปญญา  
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อันชอบตามความเปนจริงนัน้ จิตยอมเบ่ือหนายในอาโปธาตุ ยอมคลายกําหนดัในอาโปธาตุ ดูกร 
ราหุล เตโชธาตุท่ีเปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี เตโชธาตุนั้นก็เปนแตสักวาเตโชธาตุเทานั้น  
พึงเห็นเตโชธาตุนั้นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา  
นั่นไมใชตวัตนของเรา เพราะเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนั้น จิตยอมเบ่ือหนาย 
ในเตโชธาตุ ยอมคลายกําหนัดในเตโชธาตุ ดูกรราหุล วาโยธาตุท่ีเปนภายในกด็ี เปนภายนอกก็ด ี
วาโยธาตุนั้นกเ็ปนแตสักวาวาโยธาตุเทานัน้ พึงเหน็วาโยธาตุนั้นดวยปญญาอันชอบตามความเปน 
จริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา เพราะเหน็ดวยปญญาอัน 
ชอบตามความเปนจริงอยางนั้น จิตยอมเบ่ือหนายในวาโยธาตุ ยอมคลายกําหนัดในวาโยธาตุ ดูกร 
ราหุล เพราะเหตุท่ีภกิษุพจิารณาเห็นวามิใชตัวตน ไมเนือ่งในตน ในธาตุ ๔ นี้ ภิกษนุี้เรากลาววา 
 ตัดตัณหาไดแลว ร้ือถอนสังโยชนเสียได กระทําท่ีสุดแหงทุกขไดแลวเพราะละมานะไดโดยชอบ ฯ 
         [๑๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ภิกษนุั้น 
มนสิการสักกายนิโรธ (ความดับสักกายะ คือวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓) เม่ือเธอมนสิการสักกาย 
นิโรธอยู จิตของเธอยอมไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในสักกายนิโรธ เม่ือเปน 
เชนนี้ภกิษนุั้นแลไมพึงหวังไดสักกายนิโรธ บุรุษมีมือเปอนยางเหนียวจบักิ่งไม มือของเขานั้น 
พึงจับติดกิ่งไมอยู แมฉันใด ภิกษุบรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหน่ึงอยู ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
แล เธอยอมมนสิการสักกายนิโรธ เม่ือเธอมนสิการสักกายนิโรธอยู จิตยอมไมแลนไป ไมเล่ือมใส 
 ไมตั้งอยู ไมนอมไปในสักกายนิโรธ เม่ือเปนเชนนี้ ภิกษนุั้นแลไมพึงหวังไดสักกายนโิรธ อนึ่ง 
 ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ บรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหน่ึงอยู ภิกษนุั้นยอมมนสิการสักกาย 
นิโรธ เม่ือเธอมนสิการสักกายนิโรธอยู จิตยอมแลนไป ยอมเล่ือมใส ยอมต้ังอยู ยอมนอมไป 
ในสักกายนิโรธ เม่ือเปนเชนนี้ ภิกษุนั้นแลพึงหวังไดสักกายนิโรธ บุรุษมีมือหมดจดจับกิ่งไม  
มือของเขานั้นไมพึงจับติดอยูท่ีกิ่งไม แมฉันใด ภิกษุบรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู  
ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เธอยอมมนสิการสักกายนิโรธ เม่ือเธอมนสิการสักกายนิโรธ  จิตยอมแลน 
ไป ยอมเล่ือมใส ยอมต้ังอยู ยอมนอมไปในสักกายนิโรธ เม่ือเปนเชนนี้ ภิกษนุั้นแลพึงหวังได 
สักกายนิโรธ อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ภิกษนุั้นยอม  
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มนสิการ การทําลายอวิชชา เม่ือเธอมนสิการ การทําลายอวิชชาอยู จิตยอมไมแลนไป ไม 
เล่ือมใส ไมตั้งอยูไมนอมไปในการทําลายอวิชชา เม่ือเปนเชนนี้ ภิกษุนัน้แลไมพึงหวงัไดการ 
ทําลายอวิชชา บอน้ําใหญนับไดหลายป คนพึงปดทางไหลเขาของบอน้ํานั้นเสียและเปดทางไหล 
ออกไว ท้ังฝนก็ไมตกเพิ่มเติมตามฤดูกาล เม่ือเปนอยางนีบ้อน้ําใหญนัน้ก็ไมพึงหวังท่ีจะมีน้ําลน 
ขอบออกไปได แมฉันใด ภกิษุบรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ก็ฉันน้ันเหมือนกัน  
เธอยอมมนสิการ การทําลายอวิชชา เม่ือเธอมนสิการ การทําลายอวิชชาอยู จิตยอมไมแลนไป 
 ไมเล่ือมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปในการทําลายอวิชชา เม่ือเปนเชนนี้ ภกิษุนั้นแลไมพงึหวังได 
การทําลายอวชิชา อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยันี้ บรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยู ภกิษนุัน้ 
มนสิการ การทําลายอวิชชา เม่ือเธอมนสิการถึงการทําลายอวิชชาอยู จติยอมแลนไป ยอมเล่ือมใส  
ยอมต้ังอยู ยอมนอมไปในการทําลายอวิชชา เม่ือเปนเชนนี้ ภกิษุนัน้พงึหวังไดการทําลายอวิชชา  
บอน้ําใหญนบัไดหลายป คนพึงเปดทางไหลเขาของบอน้ํานั้นไว และปดทางไหลออกเสีย ท้ังฝน 
ก็ตกเพิ่มเติมตามฤดูกาล เม่ือเปนอยางนี้ บอน้ําใหญนัน้กพ็ึงหวังท่ีจะมีน้ําลนขอบออกไปได แม 
ฉันใด ภิกษุบรรลุเจโตวิมุติอันสงบอยางใดอยางหนึ่งอยูกฉั็นนั้นเหมือนกัน ภกิษนุั้นยอมมนสิการ 
 การทําลายอวชิชา เม่ือเธอมนสิการการทําลายอวิชชาอยู จิตยอมแลนไป ยอมเล่ือมใส ยอม 
ตั้งอยู ยอมนอมไปในการทําลายอวิชชา เม่ือเปนเชนนี้ ภกิษุนั้นแลพึงหวังไดการทําลายอวิชชา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก ฯ 
         [๑๗๙] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู  ไดปราศรัยกับ 
ทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน 
แลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรอาวุโสสารีบุตร อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหสัตว 
บางพวกในโลกนี้ ไมปรินิพพานในปจจุบัน ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรอาวุโสอานนท สัตว 
ท้ังหลายในโลกนี้ ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา นีห้านิภาคิยสัญญา (สัญญาฝายเส่ือม) นี ้
ฐิติภาคิยสัญญา (สัญญาฝายดํารงอยู) นีว้ิเสสภาคิยสัญญา(สัญญาฝายวิเศษ) นี้นพิเพธภาคิยสัญญา  
(สัญญาฝายชําแรกกิเลส) ดกูรอาวุโสอานนท นี้แลเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหสัตวบางพวกใน 
โลกน้ี ไมปรินพิพานในปจจบัุน ฯ  
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     อา. ดูกรอาวุโสสารีบุตร ก็อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกนี้  
ปรินิพพานในปจจุบัน ฯ 
     สา. ดูกรอาวุโสอานนท สัตวท้ังหลายในโลกนี้ ยอมทราบชัดตามความเปนจริงวา  
นี้หานภิาคิยสัญญา นี้ฐิติภาคิยสัญญา นี้วิเสสภาคิยสัญญา นี้นิพเพธภาคิยสัญญา ดูกรอาวุโสอานนท  
นี้แลเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ี ปรินิพพานในปจจุบัน ฯ 
         [๑๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อานนัทเจดยีใกลโภคนคร ณ ท่ีนัน้แล  
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมหาประเทศ ๔ นี้ เธอท้ังหลายจงฟง  
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็มหาประเทศ ๔ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวุโส 
 ขอนี้ขาพเจาไดสดับมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา นี้เปนธรรม นี้เปนวินยั นี ้
เปนคําส่ังสอนของพระศาสดาดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายไมพึงยนิด ีไมพึงคัดคานคํากลาว 
ของภิกษนุั้นคร้ันแลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวพึงเทียบเคียงในพระสูตร พึง 
สอบสวนในพระวินยั ถาเม่ือเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวนิัยบทและพยญัชนะ 
เหลานั้น เทียบเคียงกันไมไดในพระสูตร สอบสวนกันไมไดในพระวินัย ในขอนี้พึงลงสันนิษฐาน 
ไดวา นี้มิใชคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแนแท ภกิษุนี้รับมาผิดแลว เธอท้ังหลาย 
พึงท้ิงคํานี้เสียทีเดียวอนึ่ง ภกิษุในธรรมวินัยนี้ พงึกลาวอยางนี้วา ดูกรอาวุโส ขอนี้ขาพเจาได 
สดับมาไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา นี้เปนธรรม นี้เปนวินยั นี้เปนคําส่ังสอน 
ของพระศาสดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายไมพึงยนิด ีไมพึงคัดคานคํากลาวของภกิษุนั้น  
คร้ันแลวพึงเรียนบทและพยญัชนะเหลานัน้ใหดีแลวเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย  
ถาเม่ือเทียบเคียงในพระสูตรสอบสวนในพระวินยั บทและพยัญชนะเหลานั้น เทียบเคียงกัน 
ไดในพระสูตรสอบสวนกันไดในพระวินัย ในขอนี้พึงลงสันนิษฐานไดวา นี้เปนคําของ 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแนแท และภกิษนุี้รับมาดีแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เปน 
มหาประเทศขอท่ี ๑ เธอท้ังหลายพึงทรงจําไว ฯ  
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     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา สงฆอยูในอาวาสชื่อโนน  พรอมท้ัง 
พระเถระพรอมทั้งทานท่ีเปนประธาน ขาพเจาไดสดับมา ไดรับมาเฉพาะหนาสงฆนัน้วา นี้เปนธรรม  
นี้เปนวนิัย นี้เปนคําส่ังสอนของพระศาสดาดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายไมพึงยนิด ีไมพึง 
คัดคานคํากลาวของภิกษุนัน้คร้ันแลวพึงเรียนบทและพยญัชนะเหลานัน้ใหดี แลวเทียบเคียงใน 
พระสูตร สอบสวนในพระวนิัย ถาเม่ือเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัย บทและ 
พยัญชนะเหลานั้น เทียบเคียงกันไมไดในพระสูตร สอบสวนกันไมไดในพระวินยัในขอนี้พึงลงสัน 
นิษฐานไดวา นี้มิใชคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแนแท และสงฆนั้นรับมาผิดแลว  
เธอท้ังหลายพึงท้ิงคํานี้เสียทีเดียว อนึ่งภกิษใุนธรรมวินยันี้พึงกลาวอยางนี้วา สงฆอยูในอาวาส 
ช่ือโนน พรอมท้ังพระเถระพรอมท้ังทานท่ีเปนประธาน ขาพเจาไดสดบัมา ไดรับมาเฉพาะหนา 
สงฆนั้นวานี้เปนธรรม นี้เปนวินยั นี้เปนคําส่ังสอนของพระศาสดา ดกูรภิกษุท้ังหลาย   เธอ 
ท้ังหลายไมพึงยินดี ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษนุั้น คร้ันแลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้น 
ใหดี แลวเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินัยถาเม่ือเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวน 
ในพระวินยั บทและพยัญชนะเหลานัน้เทียบเคียงกันไดในพระสูตร สอบสวนกันไดในพระวินัย  
ขอนี้พึงลงสันนิษฐานไดวา นี้เปนคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมพุทธเจาแนแท และสงฆนั้น 
รับมาดีแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนมหาประเทศขอท่ี ๒ เธอท้ังหลายพึงทรงจําไว ฯ 
     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุผูเปนพระเถระมาก  ดวยกนัอยูใน 
อาวาสชื่อโนน เปนพหูสูต ชํานาญในนกิาย  ทรงธรรม ทรงวินัย  ทรงมาติกา ขาพเจาไดสดับมา 
 รับมาเฉพาะหนาพระเถระเหลานั้น ... ขาพเจาไดสดับมารับมาเฉพาะหนาพระเถระเหลานั้นวา  
นี้เปนธรรม นี้เปนวินยั นี้เปนคําส่ังสอนของพระศาสดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายไมพึงยินดี  
ไมพึงคัดคานคํากลาวของภกิษุนั้น คร้ันแลว พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานัน้ใหด ีแลวพึง 
เทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวนิัย ถาเม่ือเทียบเคียงในพระสูตรสอบสวนในพระวินยั  
บทและพยัญชนะเหลานั้นเทียบเคียงกันไดในพระสูตรสอบสวนกนัไดในพระวินยั ในขอนี้พึงลง 
สันนิษฐานไดวา นี้เปนคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแนแท และ 
พระเถระเหลานั้นรับมาดีแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนมหาประเทศขอท่ี ๓ เธอท้ังหลายพึงทรง 
จําไว ฯ  
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     อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุผูเปนเถระรูปหนึ่งอยูในอาวาสชื่อโนน  
เปนพหูสูต ชํานาญในนกิาย ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ขาพเจาไดสดับมา ไดรับมาเฉพาะ 
หนาพระเถระรูปนั้น ... ขาพเจาไดสดับมา ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระรูปนั้นวา นี้เปนธรรม  
นี้เปนวนิัย นี้เปนคําส่ังสอนของพระศาสดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายไมพึงยนิด ีไมพึง 
คัดคานคํากลาวของภิกษุนัน้ คร้ันแลว พึงเรียนบทและพยญัชนะเหลานัน้ใหดีแลวพึงเทียบเคียง 
ในพระสูตร สอบสวนในพระวินยั ถาเม่ือเทียบเคียงในพระสูตร สอบสวนในพระวินยั บทและ 
พยัญชนะเหลานั้นเทียบเคียงกันไดในพระสูตร สอบสวนกันไดในพระวินยั ในขอนีพ้ึงลงสันนิษฐาน 
ไดวา นี้เปนคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแนแท และพระเถระรูปนั้น 
รับมาดีแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนมหาประเทศขอท่ี ๔ เธอท้ังหลายพึงทรงจําไว ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย มหาประเทศ ๔ นีแ้ล ฯ 
                          จบสัญเจตนยิวรรคท่ี ๓ 
                         ____________  
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                           โยธาชีววรรคท่ี ๔ 
         [๑๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นักรบประกอบดวยองค ๔ จึงเปนผูควรแกพระราชา เปน 
ผูควรที่พระราชาใชสอย ยอมถึงซ่ึงการนับวาเปนอังคาพยพของพระราชาทีเดียว องค ๔ เปนไฉน 
 คือ นักรบในโลกนี้เปนผูฉลาด ๑ เปนผูยงิไดไกล ๑ เปนผูยิงไดเร็ว ๑ ทําลายขาศึกหมูใหญได ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลายนักรบประกอบดวยองค ๔ เหลานีแ้ล ยอมเปนผูควรแกพระราชา เปนผูควรที่ 
พระราชาใชสอย ยอมถึงการนับวาเปนอังคาพยพของพระราชาทีเดียว ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผู 
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ก็ฉันนัน้เหมือนกนัแล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของ 
ตอนรับ เปนผูควรแกทักษณิา เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิง่กวา  
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาดในฐานะ ๑ เปนผูยิงไดไกล ๑ 
 เปนผูยิงไดเร็ว ๑ทําลายขาศึกหมูใหญได ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูฉลาดในฐานะอยางไร 
ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลาย  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษ ุ
เปนผูฉลาดในฐานะอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูยิงไดไกลอยางไร ภกิษุในธรรม 
วินัยนี้ ยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปอยางใดอยางหน่ึงท้ังท่ีเปนอดีต  
อนาคตและปจจุบันเปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ท้ังไกลและ 
ใกลรูปท้ังหมดนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตาม 
ความเปนจริงอยางนี้วา เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ... สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ... สังขารเหลาใด 
เหลาหนึ่ง ... วญิญาณอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจบัุน เปนภายในหรือ 
ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ท้ังไกลและใกล วิญญาณทั้งหมดนัน้ไมใชของเรา 
 ไมเปนเราไมใชตัวตนของเรา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูยิงไดไกลอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็ภิกษุเปนผูยงิไดเร็วอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุ 
ใหเกดิทุกข นีค้วามดับทุกข นี้ปฏิปทาใหถึงความดบัทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูยิงได 
เร็วอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเปนผูทําลายขาศึกหมูใหญไดอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมทําลายกองอวิชชาใหญเสียได ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเปนผูทําลายขาศึกหมูใหญไดอยางนีแ้ล 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควร 
ของตอนรับ เปนผูควรแกทักษิณา เปนผูควรทําอัญชลีเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ฯ  
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         [๑๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมมีใครๆ จะเปนสมณะพราหมณ เทวดา มาร  พรหม  
หรือผูใดผูหนึง่ในโลก ท่ีจะรับรองธรรม ๔ ประการได ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือไมมีใครๆ ... 
 ท่ีจะรับรองวา ส่ิงท่ีมีความแกเปนธรรมดา อยาแกไมมีใครๆ ... ท่ีจะรับรองวา ส่ิงท่ีมีความเจ็บไข 
เปนธรรมดา อยาเจ็บไข ไมมีใครๆ ... ท่ีจะรับรองวา ส่ิงท่ีมีความตายเปนธรรมดา อยาตาย อนึ่ง  
ไมมีใครๆ ... ท่ีจะรับรองวา วิบากแหงกรรมอันลามก เศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีทุกขเปน 
กําไร มีทุกขเปนวิบาก มีชาติ ชราและมรณะตอไป อยาบังเกิดดูกรภิกษุท้ังหลาย ไมมีใครๆ  
จะเปนสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหมหรือผูหนึ่งผูใดในโลก ท่ีจะรับรองธรรม ๔ ประการ 
นี้แล ฯ 
         [๑๘๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั  กลันทกนิวาปสถาน  
ใกลพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล วัสการพราหมณผูเปนมหาอํามาตยในแควนมคธ เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระโคดมผูเจริญ ขาพเจา 
มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า ผูใดผูหนึ่งยอมกลาวส่ิงท่ีตนเห็นวา เราเห็นอยางนี้โทษแตการ 
พูดนั้นไมมี ผูใดผูหนึ่งยอมกลาวส่ิงท่ีตนไดฟงมาวา เราไดฟงมาอยางนีโ้ทษแตการพดูนั้นไมมี  
ผูใดผูหนึ่งยอมกลาวส่ิงท่ีตนทราบ (ทางจมูก ล้ิน กาย)วา เราทราบอยางนี้ โทษแตการพูดนั้น 
ไมมี ผูใดผูหนึง่ยอมกลาวส่ิงท่ีตนรูแจง(ทางใจ) วา เรารูแจงอยางนี้ โทษแตการพดูนัน้ไมมี ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เราไมกลาวส่ิงท่ีเห็นทั้งหมดวา  ควรกลาว และ 
ไมกลาวส่ิงท่ีเห็นท้ังหมดวา ไมควรกลาว เราไมกลาวส่ิงท่ีไดฟงท้ังหมดวา ควรกลาว และไมกลาว 
ส่ิงท่ีไดฟงท้ังหมดวา ไมควรกลาว เราไมกลาวส่ิงท่ีทราบท้ังหมดวา ควรกลาว และไมกลาวส่ิงท่ี 
ทราบท้ังหมดวา ไมควรกลาว เราไมกลาวส่ิงท่ีรูแจงท้ังหมดวา ควรกลาว และไมกลาวส่ิงท่ีรูแจง 
ท้ังหมดวา ไมควรกลาว ดกูรพราหมณ แทจริง เม่ือบุคคลกลาวส่ิงท่ีไดเห็นอันใด อกุศล 
ธรรมเจริญข้ึน กุศลธรรมเส่ือมไป เรากลาวส่ิงท่ีไดเห็นเหน็ปานนั้นวา ไมควรกลาวแตเม่ือบุคคล 
กลาวส่ิงท่ีไดเห็นอันใด อกุศลธรรมเส่ือมไป กุศลธรรมเจริญข้ึนเรากลาวส่ิงท่ีไดเห็นเห็น  
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ปานนั้นวา ควรกลาว ดูกรพราหมณ เม่ือบุคคลกลาวส่ิงท่ีไดฟงมาอันใด ... ส่ิงท่ีไดทราบอันใด ...  
ส่ิงท่ีรูแจงมาอันใด อกุศลธรรมเจริญข้ึนกุศลธรรมเส่ือมไป เรากลาวส่ิงท่ีไดฟงมาเห็นปานนั้น  
... ส่ิงท่ีไดทราบมาเห็นปานนั้น ... ส่ิงท่ีรูแจงเห็นปานนัน้วา ไมควรกลาว แตเม่ือบุคคลกลาว 
ส่ิงท่ีไดฟงมาอันใด ... ส่ิงท่ีไดทราบมาอันใด ... ส่ิงท่ีรูแจงอันใด อกุศลธรรมเส่ือมไป กุศล 
ธรรมเจริญข้ึน เรากลาวส่ิงท่ีไดฟงมาเห็นปานนั้น ... ส่ิงท่ีไดทราบมาเหน็ปานนั้น ... ส่ิงท่ีรูแจงเห็น 
ปานนั้นวา ควรกลาว คร้ังนัน้แล วัสการพราหมณมหาอํามาตยในแควนมคธ ช่ืนชมอนุโมทนา 
ภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป ฯ 
         [๑๘๔] คร้ังนั้นแล พราหมณช่ือชานโุสณีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง  คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจามีวาทะอยางนี้  
มีทิฐิอยางนีว้า สัตวผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมไมกลัว ไมถึงความสะดุงตอความตาย ไมมี ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ สัตวผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมกลัว ถึง 
ความสะดุงตอความตาย มีอยู สัตวผูมีความตายเปนธรรมดา ไมกลัวไมถึงความสะดุงตอความตาย  
มีอยู ดูกรพราหมณ ก็สัตวผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมกลัว ถึงความสะดุงตอความตาย 
เปนไฉน บุคคลบางคน  ในโลกน้ีเปนผูยังไมปราศจากความกําหนดั ยังไมปราศจากความพอใจ  
ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยังไมปราศจากความเรารอน   ยังไมปราศจาก 
ความทะยานอยากในกามท้ังหลาย มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่ง  ถูกตองเขา เม่ือเขามีโรคหนักอยางใด 
อยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตก   อยางนี้วา กามอันเปนท่ีรักจักละเราไปเสียละหนอ และ 
เราก็จะตองละกามอัน   เปนท่ีรักไป เขายอมเศราโศก ยอมลําบากใจ ยอมรํ่าไร ทุบอกครํ่าครวญ    
 ถึงความหลงใหล ดูกรพราหมณ บุคคลนี้แล ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมกลัว ยอมถึงความ 
สะดุงตอความตาย ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูยังไมปราศจากความกาํหนัด ยังไมปราศ 
จากความพอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความกระหาย ยงัไมปราศจากความเรารอน 
 ยังไมปราศจากความทะยานอยากในกาย มีโรคหนักอยางใดอยางหน่ึงถูกตองเขา เม่ือเขามีโรคหนัก 
อยางใดอยางหน่ึงถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตกอยางนี้วา กายอันเปนท่ีรักจักละเราไปละหนอ   
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และเราก็จกัละกายอันเปนท่ีรักไป เขายอมเศราโศก...ดูกรพราหมณแม บุคคลนี้แล ผูมีความตาย 
เปนธรรมดา ยอมกลัว ถึงความสะดุงตอความตาย ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมไดทําความดีไว ไมไดทํากุศลไว  
ไมไดทําความปองกันความกลัวไว ทําแตบาป ทําแตกรรมท่ีหยาบชาทําแตกรรมท่ีเศราหมอง 
 มีโรคหนักอยางใดอยางหน่ึงถูกตองเขา เม่ือเขามีโรคหนักอยางใดอยางหน่ึงถูกตองแลว ยอมมีความ 
ปริวิตกอยางนีว้า เราไมไดทําความดีไว ไมไดทํากุศลไว ไมไดทําความปองกันความกลัวไว ทําแต 
บาปทําแตกรรมท่ีหยาบชา ทําแตกรรมท่ีเศราหมอง ดูกรผูเจริญ คติของคนไมไดทําความดี ไมได 
ทํากุศล ไมไดทําความปองกนัความกลัว ทําแตบาป ทําแตกรรมท่ีหยาบชา ทําแตกรรมท่ีเศราหมอง 
 มีประมาณเทาใด เราละไปแลวยอมไปสูคตินั้น เขายอมเศราโศก...ดกูรพราหมณ แมบุคคลนี้แล  
ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมกลัว ถึงความสะดุงตอความตาย ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความสงสัยเคลือบแคลงไมถึงความ 
ตกลงใจในพระสัทธรรม มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองเขาเม่ือเขามีโรคหนักอยางใดอยางหน่ึง 
ถูกตองแลว ยอมมีความปริวติกอยางนีว้า เรามีความสงสัยเคลือบแคลง ไมถึงความตกลงใจใน 
พระสัทธรรม เขายอมเศราโศก...ดูกรพราหมณ แมบุคคลนี้แล มีความตายเปนธรรมดา ยอมกลัว 
ยอมถึงความสะดุงตอความตาย ดูกรพราหมณ บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีความตายเปนธรรมดา  ยอมกลัว  
ถึงความสะดุงตอความตาย ฯ     
 ดูกรพราหมณ บุคคลมีความตายเปนธรรมดา ยอมไมกลัว ไมถึงความสะดุงตอ 
ความตาย เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปราศจากความกําหนดั  ปราศจากความพอใจ  
ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะยานอยากใน 
กามทั้งหลาย มีโรคหนักอยางใดอยางหน่ึงถูกตองเขา เม่ือเขามีโรคหนักอยางใดอยางหน่ึงถูกตองแลว  
ยอมไมมีความปริวิตกอยางนีว้า กามทั้งหลายอันเปนท่ีรักจกัละเราไปเสียละหนอ และเราก็จักละกาม 
อันเปนท่ีรักไป เขายอมไมเศราโศก ไมลําบาก ไมรํ่าไร ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหล  
ดูกรพราหมณ บุคคลนี้แล ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมไมกลัว ไมถึงความสะดุงตอความตาย ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปราศจากความกําหนดั  ปราศจากความ 
พอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอนปราศจากความทะยานอยากใน 
กาย มีโรคหนักอยางหนึ่งถูกตองเขา เม่ือเขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมไม  
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มีปริวิตกอยางนี้วา กายอันเปนท่ีรักจักละเราไปละหนอ และเราก็จักละกายอันเปนท่ีรักนี้ไป เขา 
ยอมไมเศราโศก...ดูกรพราหมณ บุคคลแมนี้แล มีความตายเปนธรรมดา ยอมไมกลัวยอมไมถึง 
ความสะดุงตอความตาย ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมไดกระทําบาป ไมไดทํากรรมท่ีหยาบชา ไมได 
ทํากรรมท่ีเศราหมอง เปนผูทําความดีไว ทํากุศลไวทํากรรมเคร่ืองปองกันความกลัวไว มีโรคหนัก 
อยางใดอยางหน่ึงถูกตองเขา เม่ือเขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตก 
อยางนี้วา เราไมไดทํากรรมอันเปนบาป ไมไดทํากรรมหยาบชา ไมไดทํากรรมท่ีเศราหมอง   เปนผู 
ทํากรรมดีไว ทํากุศลไว ทํากรรมเคร่ืองปองกันความกลัวไว คติของบุคคลผูไมไดทําบาปไว ไมได 
ทํากรรมหยาบชา ไมไดทํากรรมท่ีเศราหมอง ทํากรรมดีไว ทํากุศลไว ทํากรรมเคร่ืองปองกันความ 
กลัวไวเพยีงใด เราละไปแลวจักไปสูคตินัน้ เขายอมไมเศราโศก...ดูกรพราหมณ แมบุคคลนั้นแล  
มีความตายเปนธรรมดา ยอมไมกลัว ยอมไมถึงความสะดุงตอความตาย ฯ 
     อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีความสงสัย ไมมีความเคลือบแคลง  
ถึงความตกลงใจในพระสัทธรรม มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองเขา เม่ือเขามีโรคหนักอยางใด 
อยางหนึ่งถูกตองแลว ยอมมีความปริวิตกอยางนีว้า เราไมมีความสงสัย ไมมีความเคลือบแคลง  
ถึงความตกลงใจในพระสัทธรรม เขายอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมรํ่าไร ไมทุบอก 
ครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหล ดูกรพราหมณ แมบุคคลนี้แล มีความตายเปนธรรมดา ยอมไม 
กลัว ยอมไมถึงความสะดุงตอความตาย ดกูรพราหมณ บุคคล ๔ จําพวกน้ีแลมีความตายเปนธรรมดา  
ยอมไมกลัว ยอมไมถึงความสะดุงตอความตาย ฯ 
     พราหมณชานุโสณีไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง 
นัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก    ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนั 
นี้เปนตนไป ฯ 
         [๑๘๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห  
สมัยนั้นแล ปริพาชกผูมีช่ือเสียงมากดวยกนั คือ ปริพาชกชื่ออันนภาระ ช่ือวธระ ช่ือสกุลุทายี  
และปริพาชกผูมีช่ือเสียงเหลาอ่ืน อาศัยอยูในปริพาชการามริมฝงแมน้ําสัปปนี คร้ังนั้นแล พระผูมี 
พระภาคเสดจ็ออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น แลวเสด็จเขาไปทางปริพาชการามริมฝงแมน้ําสัปปนี สมัย 
นั้นแล ปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น กําลังนั่งประชุมสนทนากันอยูวา สัจจะของพราหมณ 
แมอยางนี้ๆ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็เขาไปหาปริพาชกเหลานัน้ ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขา  
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ปูลาดไว คร้ันแลวไดตรัสถามปริพาชกเหลานั้นวา ดูกรปริพาชกท้ังหลาย บัดนี้ทานท้ังหลายนั่ง 
ประชุมสนทนากันดวยเร่ืองอะไรหนอ และทานท้ังหลายกําลังนั่งสนทนาอะไรกนัคางอยู ปริพาชก 
เหลานั้นกราบทูลวา พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายกําลังนั่งประชุมสนทนากันอยูวา  สัจจะ 
ของพราหมณ แมอยางนี้ๆ ฯ 
     พ. ดูกรปริพาชกท้ังหลาย สัจจะของพราหมณ ๔ ประการนี้ อันเรากระทําใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว ๔ ประการเปนไฉน คือ พราหมณ บางคนในโลกนี้ กลาวอยางนีว้า  
สัตวท้ังปวงไมควรฆา เม่ือพราหมณกลาวดังน้ี ช่ือวากลาวจริง มิใชกลาวเท็จ และดวยการกลาว 
จริงนั้น เขาไมสําคัญตัววา เราเปนสมณะ เราเปนพราหมณ เราเปนผูประเสริฐกวาเขา เราเปน 
ผูเสมอกับเขา    เราเปนผูเลวกวาเขา อนึ่ง เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัตนิั้นแลว เปนผูปฏิบัติเพื่อ  
เอ็นดูอนุเคราะหเหลาสัตวนัน้แหละ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พราหมณกลาวอยางนีว้า กามทั้งปวงไมเท่ียง เปนทุกข  มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา เม่ือพราหมณกลาวดังน้ี ช่ือวากลาวจริง มิใชกลาวเท็จ และดวยการกลาวจริงนั้น  
เขายอมไมสําคัญตัววา เราเปนสมณะ ...อนึ่ง เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัตินั้นแลว เปนผูปฏิบัติ 
เพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับกามท้ังหลายนั่นแหละ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พราหมณกลาวอยางนีว้า ภพท้ังปวงไมเท่ียง เปนทุกขมีความแปร 
ปรวนเปนธรรมดา เม่ือพราหมณกลาวดงันี้ ช่ือวากลาวจริง มิใชกลาวเท็จ และดวยการกลาวจริง 
นั้น เขายอมไมสําคัญตัววา เราเปนสมณะ ... อนึ่ง เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัตินั้นแลว เปนผู 
ปฏิบัติเพื่อความเบ่ือหนายเพ่ือคลายกําหนดั เพื่อดับภพท้ังหลายนั่นแหละ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง พราหมณกลาวอยางนีว้า เรายอมไมมีในอะไรๆเรายอมไมมีในความ 
เปนอะไรๆ ของใครๆ อนึ่ง ใครๆ ยอมไมมีในอะไรๆความเปนอะไรๆ ของใครๆ ยอมไมมี 
ในความเปนอะไรๆ ของเรา เมื่อเขากลาวดงันี้ช่ือวากลาวจริง มิใชกลาวเท็จ และดวยการกลาว 
จริงนั้น เขายอมไมสําคัญตัววา เราเปนสมณะ เราเปนพราหมณ เราเปนผูประเสริฐกวาเขา เรา 
เปนผูเสมอเขา เราเปนผูเลวกวาเขา อนึ่ง เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัตินัน้แลว ยอมเปนผูดําเนิน 
ปฏิปทาอันหาความกังวลมิไดทีเดียว ดกูรปริพาชกท้ังหลาย สัจจะของพราหมณ ๔ ประการนี้แล  
อันเราทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง ประกาศแลว ฯ  
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         [๑๘๖] คร้ังนั้นแล ภกิษรูุปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผู 
มีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผู 
เจริญ โลกอันอะไรหนอแลนําไป โลกอันอะไรชักมา และบุคคลยอมลุอํานาจของอะไรที่บังเกดิข้ึน 
แลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ ภิกษุ ปญญาของเธอหลักแหลม ปฏิภาณของเธอดีจริง 
ปริปุจฉาของเธอเขาที เธอถามอยางนี้วา โลกอันอะไรหนอแลนําไป โลกอันอะไรชกัมา และบุคคล 
ยอมลุอํานาจของอะไรท่ีบังเกิดข้ึนแลว ดังนี้หรือ ฯ 
     ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ โลกอันจิตแลนําไป อันจิตชักมา และบุคคลยอมลุอํานาจของจิตท่ี 
บังเกิดข้ึนแลว ฯ 
     ภิกษนุั้นช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขาแลวไดทูล 
ถามปญหายิ่งข้ึนไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา บุคคลเปนพหสููต เปนผูทรงธรรม เปน 
พหูสูต เปนผูทรงธรรม ดังนี้ ดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอแล บุคคลจึงเปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ฯ 
     พ. ดีละ ดีละ ภกิษุ ปญญาของเธอหลักแหลม ปฏิภาณของเธอดีจริง  ปริปุจฉาของ 
เธอเขาที เธอถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา บุคคลเปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม  
เปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล บุคคลจึงเปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม 
 ดังนี้หรือ ฯ 
     ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ เราแสดงธรรมเปนอันมาก คือ สุตตะ...เวทัลละ ถาแมภกิษุรูท่ัวถึง 
อรรถ รูท่ัวถึงธรรมแหงคาถา ๔ บาทแลว เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไซร ก็ควรเรียกวา 
 เปนพหูสูต เปนผูทรงธรรม ฯ 
     ภิกษนุั้นช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลวไดทูล 
ถามปญหายิ่งข้ึนไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา บุคคลผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส ผูสดับ 
มีปญญาชําแรกกิเลส ดังนี้ ดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอแล   บุคคลจึงเปนผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส ฯ 
     พ. ดีละ ดีละ ภกิษุ ปญญาของเธอหลักแหลม ปฏิภาณของเธอดีจริง  ปริปุจฉาของ 
เธอเขาที เธอถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวาบุคคลผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส ผู  
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สดับมีปญญาชําแรกกิเลส ดงันี้ ดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอแล บุคคลจึงเปนผูสดับมีปญญาชําแรก 
กิเลส ดังนี้หรือ ฯ 
     ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไดสดบัวา นี้ทุกข และเห็นแจงแทงตลอดเนื้อ 
ความแหงคําท่ีสดับนั้นดวยปญญา ไดสดับวา นี้ทุกขสมุทัย และไดเห็นแจงแทงตลอดเน้ือความ 
แหงคําท่ีสดับนั้นดวยปญญา ไดสดับวา นีทุ้กขนิโรธ และเหน็แจงแทงตลอดเนื้อความแหงคําท่ี 
สดับนั้นดวยปญญา ไดสดับวานี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา และเหน็แจงแทงตลอดเนื้อความแหงคํา 
ท่ีสดับนั้นดวย   ปญญา ดูกรภิกษุ บุคคลเปนผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลสอยางนี้แล ฯ 
     ภิกษนุั้นช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลวไดทูล 
ถามปญหายิ่งข้ึนไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก ผูเปนบัณฑิต 
มีปญญามาก ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแลบุคคลจึงเปนบัณฑิตมีปญญามาก ฯ 
     พ. ดีละ ดีละ ภกิษุ ปญญาของเธอหลักแหลม ปฏิภาณของเธอดีจริง ปริปุจฉา 
ของเธอเขาที เธอถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวาบุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก  
บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก ดังนี้ ดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอแล บุคคลจึงเปนบัณฑิตมีปญญามาก  
ดังนี้หรือ ฯ 
     ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภกิษุ บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามากในธรรมวินัยนี้ ยอมไมคิดเพื่อเบียด 
เบียนตน ยอมไมคิดเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน ยอมไมคิดเพื่อเบียดเบียนตนและผูอ่ืน เม่ือคิด ยอมคิด 
เพื่อเกื้อกูลแกตน เกื้อกูลแกผูอ่ืน เกื้อกูลแกตนและผูอ่ืน และเกื้อกูลแกโลกท้ังหมดทีเดียว ดูกร 
ภิกษุ บุคคลเปนบัณฑิตมีปญญามากอยางนีแ้ล ฯ 
         [๑๘๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั  กลันทกนิวาปสถาน  
ใกลพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล วัสการพราหมณมหาอํามาตยของแควนมคธ เขาไปเฝาพระผู 
มีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อสัตบุรุษ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาท่ี 173 
จะพึงรูอสัตบุรุษดวยกันไดหรือหนอวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกร 
พราหมณ ขอท่ีอสัตบุรุษจะพึงรูอสัตบุรุษดวยกันวาทาน ผูนี้เปนอสัตบุรุษ ดังนี้ ไมใชฐานะ 
 ไมใชโอกาสที่จะเปนไดเลย ฯ 
     ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ อสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษไดหรือหนอวา  ทานผูนี้เปน 
สัตบุรุษ ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ แมขอท่ีอสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ดังนี้ ก ็
ไมใชฐานะ ไมใชโอกาสจะพึงเปนได ฯ 
     ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สัตบุรุษพึงรูสัตบุรุษดวยกนัไดหรือหนอแลวา  ทานผูนี ้
เปนสัตบุรุษ ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ขอท่ีสัตบุรุษพึงรูสัตบุรุษดวยกันวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ดังนี้  
เปนฐานะเปนโอกาสท่ีมีได ฯ 
     ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สัตบุรุษพึงรูอสัตบุรุษไดหรือหนอวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ 
     พ. ดูกรพราหมณ แมขอท่ีสัตบุรุษพึงรูอสัตบุรุษวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ  ดังนี้ กเ็ปน 
ฐานะเปนโอกาสท่ีมีได ฯ 
     ว. ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขอท่ี 
พระโคดมตรัส ชอบแลววา ขอท่ีอสัตบุรุษจะพึงรูอสัตบุรุษดวยกันวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ ดังนี้  
ไมใชฐานะไมใชโอกาสที่จะเปนไดขอท่ี อสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ดังนี้ กไ็ม 
ใชฐานะไมใชโอกาสที่จะเปนได ขอท่ีสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษดวยกนัวา ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ ดังนี้ 
เปนฐานะเปนโอกาสท่ีมีได และขอท่ีสัตบุรุษ จะพึงรูอสัตบุรุษวา ทานผูนี้เปน  อสัตบุรุษ ดังนี้  
ก็เปนฐานะเปนโอกาสท่ีมีได ขาแตพระโคดมผูเจริญ สมัยหนึ่ง ในบริษัทของโตเทยยพราหมณ  
พวกบริษัทกลาวติเตียนผูอ่ืนวา พระเจาเอเฬยยะผูทรงเล่ือมใสยิ่งนักในสมณรามบุตร เปนพาล  
ทรงกระทําความเคารพอยางยิ่ง เหน็ปานนี้ คือ ทรงอภิวาท ทรงลุกรับ ทรงกระทําอัญชลีกรรม และ 
สามีจิกรรม ในสมณรามบุตร แมขาราชบริพารของพระเจาเอเฬยยะเหลานี้ คือ ยมกะโมคคัลละ อุคคะ  
นาวินากี คันธัพพะ และอัคคิเวสสะ ผูเล่ือมใสยิ่งนักในสมณรามบุตร กเ็ปนพาล และกระทําความ 
เคารพอยางยิ่งเห็นปานนี้ คือ อภิวาทลุกรับ อัญชลีกรรม และสามีจิกรรม ในสมณรามบุตร สวน 
โตเทยยพราหมณแนะนําบริษัทเหลานั้นโดยนยันีว้า ทานผูเจริญท้ังหลาย จะสําคัญความขอนั้นเปน  
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ไฉน พระเจาเอเฬยยะเปนบัณฑิต ทรงสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวาผูสามารถเล็งเห็นประโยชน  
ในกิจท่ีควรทําและกิจท่ีควรทําอันยิ่ง ในคําท่ีควรพูดและคําท่ีควรพูดอันยิ่ง พวกบรวิารรับวา เปน 
อยางนั้น ทานผูเจริญ โตเทยยพราหมณกลาวตอไปวา ทานผูเจริญท้ังหลาย เพราะเหตุท่ีสมณ 
รามบุตรเปนผูฉลาดกวาพระเจาเอเฬยยะ เปนผูสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวา ฉะนัน้ พระเจา 
เอเฬยยะจึงทรงเล่ือมใสยิ่งนกัในสมณรามบุตร และทรงกระทําความเคารพอยางยิ่งเห็นปานนี้ คือ  
ทรงอภิวาท ทรงลุกรับ ทรงทําอัญชลีกรรม และสามีจิกรรมในสมณรามบุตร ทานผูเจริญท้ังหลาย 
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขาราชบริพารของพระเจาเอเฬยยะ คือ ยมกะ โมคคัลละ อุคคะ  
นาวินากี คันธัพพะอัคคิเวสสะ เปนผูฉลาดสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวาผูสามารถเล็งเห็น 
ประโยชน ในกิจท่ีควรทําและกิจท่ีควรทําอันยิ่ง ในคําท่ีควรพูดและคําท่ีควรพูดอันยิ่ง พวกบริวาร 
รับวาเปนอยางนั้นทานผูเจริญ โตเทยยพราหมณกลาวตอไปวาเพราะเหตุท่ีสมณรามบุตร เปนบัณฑติ 
ยิ่งกวาขาราชบริพารผูเปนบัณฑิตของพระเจาเอเฬยยะ เปนผูสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวาผู 
สามารถเล็งเห็นประโยชน ในกิจท่ีควรทําและกิจท่ีควรทําอันยิ่ง ในคําท่ีควรพูดและคําท่ีควรพูด 
อันยิ่ง ฉะนั้นพวกขาราชบริพารของพระเจาเอเฬยยะ จึงเล่ือมใสยิ่งนักในสมณรามบุตร และ 
กระทําความเคารพอยางยิ่งเห็นปานนี้ คือ อภิวาท ลุกรับ อัญชลีกรรม และสามีจิกรรม ใน 
สมณรามบุตร ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขอท่ีพระโคดมผูเจริญตรัสนั้น 
ชอบแลว...ขาแตพระโคดมผูเจริญ บัดนี้ขาพระองคท้ังหลายขอทูลลาไป ขาพระองคท้ังหลาย 
มีกิจมาก มีกรณียะมาก ฯ 
     พ. ดูกรพราหมณ ทานจงรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ 
     คร้ังนั้นแล วัสการพราหมณมหาอํามาตยของแควนมคธ ช่ืนชม  อนุโมทนา  ภาษิตของ 
พระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป ฯ 
         [๑๘๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏใกลกรุงราชคฤห  
คร้ังนั้นแล อุปกมัณฑกิาบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจา 
มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า ผูใดผูหนึ่งกลาวติเตียนผูอ่ืน ผูนั้นท้ังหมดยอมไมอาจใหกศุลกรรม 
เกิดข้ึนได เม่ือไมอาจใหกุศลกรรมเกิดข้ึนได ยอมเปนผูถูกครหาติเตียน พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรอุปกะ ถาบุคคล กลาวติเตียนผูอ่ืน เม่ือเขากลาวติเตียนผูอ่ืนอยู ยอมไมอาจใหกุศลกรรม  
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เกิดข้ึนได เม่ือไมอาจใหกุศลกรรมเกิดข้ึนไดยอมเปนผูถูกครหาติเตียนไซร ดูกรอุปกะ ทาน 
นั่นแหละกลาวติเตียนผูอ่ืน ยอมไมอาจใหกุศลกรรมเกิดข้ึนได เม่ือไมอาจใหกุศลกรรมเกิดข้ึนได  
ยอมเปนผูถูกครหาติเตียน ฯ 
     อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลพึงจับปลาท่ีพอผุดข้ึนเทานั้นดวยแหใหญ แมฉันใด  
ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกนั พอเอยข้ึนเทานั้น พระผูมีพระภาคก็ทรงจับดวยบวงคือวาทะอันใหญ ฯ 
     พ. ดูกรอุปกะ เราบัญญัตแิลววา นี้เปนอกุศลแล บท พยัญชนะ ธรรมเทศนาของ 
ตถาคตในขอนั้น หาประมาณมิไดวา นี้เปนอกุศลแมเพราะเหตุนี้อนึ่ง เราบัญญัติวา อกุศลนี้ 
นั้นแล ควรละเสีย บท พยัญชนะ ธรรมเทศนาของตถาคตในขอนั้น หาประมาณมิไดวา แม 
เพราะเหตุนี้ อกุศลนี้ควรละเสียอนึ่ง เราบัญญัติไวแลววา นี้เปนกุศลแล บท พยัญชนะ 
 ธรรมเทศนาของตถาคตในขอนั้น หาประมาณมิไดวา นี้เปนกุศลแมเพราะเหตุนี้ อน่ึง เราบัญญัติ 
วา กุศลนี้นัน้แลควรบําเพ็ญ บท พยัญชนะ ธรรมเทศนาของตถาคตในขอนั้น หาประมาณมิได 
วา กุศลนี้ควรบําเพ็ญแมเพราะเหตุนี้ ฯ 
     ลําดับนั้นแล อุปกมัณฑิกาบุตรช่ืนชมอนุโมทนาภาษติของพระผูมีพระภาค  ลุกจาก 
อาสนะ ถวายอภิวาท กระทําประทักษณิแลว เขาไปเฝาพระเจาแผนดนิมคธพระนามวาอชาตศัตรูเวเทห ี
บุตร คร้ันแลวไดกราบทูลการสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคท้ังหมดนั้น แกพระเจาแผนดินมคธ 
พระนามวาอชาตศัตรูเวเทหบุีตร  เม่ืออุปกมัณฑิกาบุตรกราบทูลอยางนี้แลว พระเจาแผนดินมคธพระ 
นามวาอชาตศัตรู  เวเทหีบุตรทรงกร้ิว ไมทรงพอพระทัย ไดตรัสกะอุปกมัณฑกิาบุตรวาเจาเด็ก      
  ลูกชาวนาเกลือนี่อวดดี ปากกลา บังอาจ จักสําคัญพระผูมีพระภาคอรหันต  สัมมาสัมพุทธเจาพระ 
องคนั้นวาควรรุกราน เจาอุปกะจงหลีกไป จงพินาศฉัน     อยาไดเห็นเจาเลย ฯ 
         [๑๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีควรกระทําใหแจง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท่ีควรกระทําใหแจงดวยกายก็มี  ท่ีควรกระทําใหแจงดวยสตกิ็มี ท่ีควรกระทํา 
ใหแจงดวยจักษุก็มี ท่ีควรกระทําให แจงดวยปญญาก็มี ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีควรกระทําให 
แจงดวยกายเปนไฉนดกูรภิกษุท้ังหลาย วิโมกข ๘ ควรกระทําใหแจงดวยกาย ก็ธรรมท่ีควร 
กระทําใหแจงดวยสติเปนไฉน ปุพเพนวิาสควรกระทําใหแจงดวยสติ กธ็รรมท่ีควรกระทําใหแจง 
ดวยจักษุเปนไฉน การจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย ควรกระทําใหแจงดวยจกัษุ กธ็รรมท่ีควร 
กระทําใหแจงดวยปญญาเปนไฉน ความส้ินอาสวะท้ังหลาย ควรกระทําใหแจงดวยปญญา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีควรกระทําใหแจง ๔ ประการนีแ้ล ฯ  
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         [๑๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บุพพารามปราสาทของมิคารมารดา  
ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคแวดลอมดวยภิกษุสงฆ ประทับนั่งในวัน 
อุโบสถ คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงตรวจดูภิกษุสงฆซ่ึงเปนผูนิ่งเงียบแลว ตรัสกะภิกษุท้ังหลาย 
วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บริษัทนี้เงียบ ปราศจากเสียงสนทนา บริสุทธ์ิ ตั้งอยูในสาระ ดูกรภิกษุ  
ท้ังหลาย ภกิษสุงฆนี้ก็เปนเชนนั้น บริษัทเชนใดท่ีบุคคลหาไดยาก แมเพือ่จะเหน็ ในโลก ภิกษุสงฆนี้ 
ก็เปนเชนนั้น บริษัทนี้ก็เปนเชนนั้น บริษัทเชนใดเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ  
เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา ภิกษุสงฆนีก้ ็
เปนเชนนัน้ บริษัทนี้ก็เปนเชนนั้น แมของนอยท่ีเขาใหในบริษัทเชนใด ยอมเปนของมาก ของ 
มากท่ีเขา ใหในบริษัทเชนใด ยอมเปนของมากยิ่งกวา ภกิษุสงฆนี้ก็เปนเชนนัน้ บริษทันี้ก็เปนเชนนั้น 
 การไปเพื่อจะดูบริษัทเชนใด แมจะนับดวยโยชน ถึงจะตองเอาเสบียงทางไปก็ควรภิกษุสงฆนี้ ก ็
เปนเชนนัน้ ภกิษุสงฆนี้เหน็ปานนั้น คือ ในภิกษุสงฆนี้ภกิษุท้ังหลายท่ีถึงความเปนเทพก็มี  
ภิกษุท้ังหลายที่ถึงความเปนพรหมก็มี ภิกษุท้ังหลายท่ีถึงช้ันอเนญชากมี็ ภิกษุท้ังหลายที่ถึงความเปน 
อริยะก็มี ดูกรภิกษุท้ังหลายก็อยางไรภิกษจุึงช่ือวาถึงความเปนเทพ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ สงัด 
จากกามฯลฯ    บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อยางนีแ้ล ภิกษุช่ือวาถึงความเปนเทพดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อยางไรภิกษจุึงช่ือวา 
ถึงความเปนพรหม ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง  
ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือนกนั ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก 
 ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณ 
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีใจประกอบดวยกรุณา...มีใจประกอบดวยมุทิตา...มีใจ 
ประกอบดวยอุเบกขา แผไปสูทิศหนึ่งอยูทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือนกนั ตามนัยนี้  
ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลางเบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจ 
ประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน 
อยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย อยางนีแ้ล ภิกษุจึงช่ือวาถึงความเปนพรหมดกูรภกิษุท้ังหลาย กอ็ยางไร 
ภิกษจุึงช่ือวา ถึงช้ันอเนญชา ภิกษใุนธรรมวินัยนี้เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะ 
ดับส้ินปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญา บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ดวยบริกรรม  
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วาอากาศไมมีท่ีสุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน 
 ดวยบริกรรมวาวิญญาณไมมีท่ีสุด เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง บรรลุอากิญ 
จัญญายตนฌาน ดวยบริกรรมวา อะไรๆ ไมมีเพราะลวงากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง  
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ดกูรภกิษุท้ังหลาย อยางนี้แลภิกษจุงึช่ือวาถึงช้ันอเนญชา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายก็อยางไรภิกษจุึงช่ือวาถึงความเปนอริยะ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความ 
จริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูกรภิกษุท้ังหลาย อยางนีแ้ล 
ภิกษจุึงช่ือวาถึงความเปนอริยะ ฯ 
                          จบโยธาชีววรรคท่ี ๔ 
                          ___________  
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                             มหาวรรคท่ี ๕ 
         [๑๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อานิสงส ๔ ประการแหงธรรมท้ังหลายท่ีบุคคลฟงเนืองๆ 
 คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ อันบุคคลพึงหวังได อานิสงส ๔ ประการเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนีย้อมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ...เวทัลละ ธรรมเหลานั้น 
เปนธรรมอันภกิษุนั้นฟงเนืองๆ คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ เธอมีสติ หลงลืม 
เม่ือกระทํากาละ ยอมเขาถึงเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่ง บทแหงธรรมท้ังหลายยอมปรากฏแกเธอ 
ผูมีความสุขในภพนั้น สติบังเกิดข้ึนชา แตสัตวนั้นยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย นี้เปนอานิสงสประการท่ี ๑ แหงธรรมท้ังหลายท่ีบุคคลฟงเนืองๆ คลองปาก ข้ึนใจ  
แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิอันบุคคลพึงหวังได ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ...เวทัลละ ธรรมเหลานั้น 
เปนธรรมอันภกิษุนั้นฟงเนืองๆ คลองปากข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ เธอมีสติหลงลืม เม่ือ 
กระทํากาละ ยอมเขาถึงเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่งบทแหงธรรมท้ังหลายยอมไมปรากฏแกเธอ ผูมี 
ความสุขอยูในภพนัน้เลย แตภิกษุผูมีฤทธ์ิ ถึงความชํานาญแหงจิต แสดงธรรมแกเทพบริษัท  
เธอมีความปริวิตกอยางนีว้า ในกาลกอนเราไดประพฤตพิรหมจรรยในธรรมวินัยใด นี้คือธรรมวินัย 
นั้น สติบังเกิดขึ้นชา แตวาสัตวนั้นยอมบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลันดกูรภิกษุท้ังหลาย บุรุษผูฉลาดตอ 
เสียงกลอง เขาเดินทางไกล พึงไดยนิเสียงกลอง เขาไมพงึมีความสงสัย หรือเคลือบแคลงวา  
เสียงกลองหรือไมใชหนอทีแ่ทเขาพึงถึงความตกลงใจวา เสียงกลองทีเดียว ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ 
เหมือนกนั ยอมเลาเรียนธรรม ฯลฯ ยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เปน 
อานิสงสประการท่ี ๒ แหงธรรมท้ังหลายท่ีภิกษฟุงเนืองๆคลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยด ี
ดวยทิฐิ อันบุคคลพึงหวังได ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ...บทแหงธรรมท้ังหลาย ยอมไม 
ปรากฏแกเธอผูมีความสุขอยูในภพนั้นเลย ท้ังภิกษุผูมีฤทธ์ิถึงความชํานาญแหงจิต ก็ไมไดแสดง 
ธรรม ในเทพบริษัท แตเทพบุตรยอมแสดงธรรมในเทพบริษัท เธอมีความคิดอยางนีว้า ในกาลกอน 
เราไดประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยใด นี้คือธรรมวินัยนั้นเอง สติบังเกิดข้ึนชา แตวาสัตว  
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นั้นยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุรุษผูฉลาดตอเสียงสังข เขาเดินทางไกล 
 พึงไดฟงเสียงสังขเขา เขาไมพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง  วา เสียงสังขหรือมิใชหนอ ท่ีแท 
เขาพึงถึงความตกลงใจวา เสียงสังขฉันใด   ภิกษกุ็ฉันนัน้เหมือนกนั ยอมเลาเรียนธรรม คือ 
 สุตตะ ฯลฯ ยอมเปนผู   บรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย นีเ้ปนอานิสงสประการท่ี ๓  
แหงธรรมท้ังหลายท่ีภกิษุฟงเนืองๆ คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิอันบุคคลพึง 
หวังได ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษยุอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ ... บทแหงธรรมท้ังหลาย ยอม 
ไมปรากฏแกเธอผูมีความสุขอยูในภพนัน้เลย แมภิกษุผูมีฤทธ์ิถึงความชํานาญแหงจติ ก็มิไดแสดง 
ธรรมในเทพบริษัท แมเทพบุตรก็ไมไดแสดงธรรมในเทพบริษัท แตเทพบุตรผูเกิดกอนเตือน 
เทพบุตรผูเกิดทีหลังวา ทานผูนฤทุกขยอมระลึกไดหรือวา เราไดประพฤติพรหมจรรยในกาลกอน  
เธอกลาวอยางนี้วา   ทานผูนฤทุกข   สติบังเกิดข้ึนชา   แตวาสัตวนัน้ยอมเปนผูบรรลุ 
คุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สหายสองคนเลนฝุนดวยกนั เขามาพบกัน บางคร้ังบางคราว 
 ในท่ีบางแหง สหายคนหนึ่งพึงกลาวกะสหายคนนั้นอยางนี้วา สหาย ทานระลึกกรรมแมนี้ไดหรือ 
 เขาพึงกลาวอยางนีว้า เราระลึกได เราระลึกได ฉันใด ภกิษุก็ฉันนั้น เหมือนกนัยอมเลาเรียน 
ธรรม ฯลฯ ยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ เร็วพลัน ดูกรภิกษุท้ังหลายนี้เปนอานิสงสประการท่ี ๔ 
 แหงธรรมท้ังหลายท่ีภกิษุฟงเนืองๆ คลองปาก ข้ึนใจแทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ อันบุคคลพึงหวังได  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานิสงส ๔ประการนี้ แหงธรรมท้ังหลายท่ีภิกษุฟงแลวเนืองๆ คลองปาก  
ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ อันบุคคลพึงหวังได ฯ 
         [๑๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้พึงรูดวยฐานะ ๔ ฐานะ ๔ เปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ศีลพึงรูไดดวยการอยูรวมกัน และศีลนัน้พึงรูไดดวยกาลนาน ไมใชเล็กนอย  
มนสิการอยูจึงจะรู ไมมนสิการอยูหารูไม  คนมีปญญาจึงจะรู คนมีปญญาทรามหารูไม ความสะอาด 
พึงรูไดดวยถอยคําและ  ความสะอาดนั้นพงึรูไดโดยกาลนาน ไมใชเล็กนอย มนสิการอยูจึงจะรู ไม 
มนสิการหารูไม คนมีปญญาจึงจะรู คนมีปญญาทรามหารูไม กําลังใจพงึรูไดในอันตราย และ 
กําลังใจนัน้แล พึงรูไดโดยกาลนาน ไมใชเล็กนอย มนสิการจึงจะรู ไมมนสิการหารูไม คนมี 
ปญญาจึงจะรู คนมีปญญาทรามหารูไม ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนาและปญญาน้ันแลพึงรูไดโดย  
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กาลนาน ไมใชเล็กนอย มนสิการจึงจะรู ไมมนสิการหารูไม คนมีปญญาจึงจะรู คนมีปญญา 
ทรามหารูไม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา ศีลพึงรูไดดวยการอยูรวมกัน...คนมีปญญาทราม 
หารูไม ดังนี้ นีเ้รากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร บุคคลในโลกน้ี เม่ืออยูรวมกับบุคคลยอมรู 
อยางนี้วา ทานผูนี้มักทําศีลใหขาด มักทําใหทะลุมักทําใหดาง มักทําใหพรอย ตลอดกาลนานแล  
ไมกระทําติดตอไป ไมประพฤติติดตอในศีลท้ังหลาย ทานผูนี้เปนคนทุศีล หาใชเปนคนมีศีลไม  
อนึ่ง บุคคลในโลกน้ี เม่ืออยูรวมกับบุคคลยอมรูอยางนี้วา ทานผูนี้มีปรกติไมทําศีลใหขาด  
ไมทําใหทะลุ ไมทําใหดาง ไมทําใหพรอย ตลอดกาลนาน มีปรกติทําติดตอไป ประพฤติติดตอในศีล 
ท้ังหลาย ทานผูนี้เปนผูมีศีล หาใชเปนผูทุศีล ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําท่ีเรากลาววา ศีลพึงรูไดดวย 
การอยูรวมกัน...คนมีปญญาทรามหารูไม ดังนี้ นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา ความสะอาดพึงรูไดดวยถอยคํา  คนมีปญญาทราม 
หารูไม ดังนี้ นีเ้รากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร บุคคลในโลกน้ีสนทนาอยูกับบุคคลยอมรู 
อยางนี้วา ทานผูนี้พูดกันตัวตอตัวเปนอยางหน่ึง พูดกันสองตอสองเปนอยางหนึ่ง พูดกันสามคนเปน 
อยางหนึ่ง พูดกันมากคนเปนอยางหนึ่งทานผูนี้พูดคําหลังผิดแผกไปจากคํากอน ทานผูนี้มีถอยคํา 
ไมบริสุทธ์ิ ทานผูนี้หามีถอยคําบริสุทธ์ิไม อนึ่ง บุคคลในโลกน้ี เม่ือสนทนาอยูกับบุคคลยอมรู 
อยางนี้วาทานผูนี้พูดกันตัวตอตัวเปนอยางไร พูดกันสองคน สามคน มากคน ก็อยางนั้นทาน 
ผูนี้พูดคําหลังไมผิดแผกจากคํากอน มีถอยคําบริสุทธ์ิ ทานผูนี้หามีถอยคําไมบริสุทธ์ิไม ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย คําท่ีเรากลาววา ความสะอาดพึงรูไดดวยถอยคํา...คนมีปญญาทรามหารูไม ดังนี้ นี้เรา 
กลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา กําลังใจพึงรูไดในอันตราย...คนมีปญญาทราม 
หารูไม ดังนี้ นีเ้รากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร บุคคลบางคนในโลกนี้ กระทบความเส่ือมญาติ  
กระทบความเส่ือมโภคทรัพย หรือกระทบความเส่ือมเพราะโรค ยอมไมพิจารณาอยางนี้วา โลก 
สันนิวาสนี้เปนอยางนัน้เอง การไดอัตภาพเปนอยางนัน้ ในโลกสันนิวาสตามท่ีเปนแลว ในการ 
ไดอัตภาพตามที่เปนแลว โลกธรรม ๘ คือ ลาภ ๑ ความเส่ือมลาภ ๑ ยศ ๑ ความเส่ือมยศ ๑ 
นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑ ยอมหมุนเวยีนไปตามโลก และโลกยอมหมุนไปตามโลก 
ธรรม ๘ ดังนี้ บุคคลนั้นกระทบความเส่ือมญาติ กระทบความเส่ือมโภคทรัพย หรือกระทบความ 
เส่ือมเพราะโรค ยอมเศราโศก ลําบากใจ รํ่าไร ทุบอกครํ่าครวญ ถึงความหลงใหล สวนบุคคล  
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บางคนในโลกนี้ กระทบความเส่ือมญาติ กระทบความเส่ือมโภคทรัพย หรือกระทบความเส่ือม 
เพราะโรคยอมพิจารณาอยางนี้วาโลกสันนิวาสนี้เปนอยางนั้นเอง การไดอัตภาพเปนอยางนั้น ใน 
โลกสันนิวาสตามท่ีเปนแลว ในการไดอัตภาพตามที่เปนแลว โลกธรรม ๘ คือ ลาภ ๑ ความเส่ือม 
ลาภ ๑ ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑ หมุนเวียน ไปตามโลก 
 และโลกยอมหมุนเวียนตามโลกธรรม ๘ ดังนี้ บุคคลนั้นกระทบความเส่ือมญาติ กระทบความเส่ือม 
โภคทรัพย หรือกระทบความเส่ือมเพราะโรคยอมไมเศราโศก ไมลําบากใจ ไมรํ่าไร ไมทุบอก 
ครํ่าครวญ ไมถึงความหลงใหล ดูกรภกิษท้ัุงหลายคําท่ีเรากลาววา กําลังใจพึงรูไดในอันตราย... 
คนมีปญญาทรามหารูไม ดังนี้นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คําท่ีเรากลาววา ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา...คนมีปญญาทราม 
หารูไม ดังนี้ นีเ้รากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร บุคคลบางคนในโลกนี้ สนทนากับบุคคลยอมรู 
อยางนี้วา ความลึกซ้ึงของทานผูนี้เพียงไร อภินิหารของทานผูนี้เพียงไร และการถามปญหาของทาน 
ผูนี้เพียงไร ทานผูนี้ปญญาทรามทานผูนี้ไมมีปญญา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานผูนี้ไมอาง 
บทความอันลึกซ้ึงอันสงบ ประณีต ท่ีสามัญชนคาดไมถึง ละเอียด อันบัณฑิตพึงรูได อนึ่ง  
ทานผูนี้กลาวธรรมอันใด ทานผูนี้ไมสามารถจะบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จาํแนก  
กระทําใหตื้น ซ่ึงเนื้อความแหงธรรมนั้นได โดยยอหรือโดยพิสดารทานผูนี้มีปญญาทราม ทานผูนี้ 
ไมมีปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษผูมีจักษุยืนอยูท่ีฝงหวงน้ํา พึงเห็นปลาเล็กๆ ผุดอยู เขาพึง 
ทราบไดวา กิริยาผุดของปลาตัวนี้เปนอยางไร ทําใหเกิดคล่ืนเพียงไหน และมีความเร็วเพยีงไร  
ปลาตัวนี้เล็ก ไมใชปลาตัวใหญ ดังนี้ ฉันใด บุคคลเม่ือสนทนากับบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ยอมรูอยางนีว้า ความลึกซ้ึงของทานผูนี้เพยีงไร ฯลฯ ทานผูนี้มีปญญาทราม ทานผูนี้ไมมีปญญา 
 ดังนี้ สวนบุคคลในโลกนี้ สนทนาอยูกับบุคคลยอมรูอยางนี้วาความลึกซ้ึงของทานผูนี้เพียงไร  
อภินิหารของทานผูนี้เพียงไร การถามปญหาของทานผูนี้เพียงไร ทานผูนี้มีปญญา ทานผูนี้ไมใช 
ทรามปญญา ขอนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะทานผูนีย้อมอางบทความลึกซ้ึง สงบ ประณีต สามัญชน 
คาดไมถึง ละเอียดอันบัณฑติพึงรูได และทานผูนี้ยอมกลาวธรรมใด ทานผูนี้เปนผูสามารถเพ่ือจะ 
บอก เพื่อแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้น ซ่ึงเนื้อความแหงธรรมนั้น  
ท้ังโดยยอหรือพิสดารได ทานผูนี้เปนผูมีปญญา ทานผูนี้หาใชเปนผูมีปญญาทรามไม ดังนี้ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุรุษผูมีจักษยุนือยูท่ีฝงหวงน้ํา พึงเหน็ปลาตัวใหญกําลังผุด เขาพึงรูอยางนี้วา กิริยา 
ผุดของปลาตัวนี้เปนอยางไร ทําใหเกดิคล่ืนไดเพยีงไหน มีความเร็วเพียงไร ปลาตัวนี้ใหญ หาใช  
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ปลาตัวเล็กไม ดังนี้ ฉันใด บุคคลสนทนาอยูกับบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกนั ยอมรูอยางนี้วา ความ 
ลึกซ้ึงของทานผูนี้เพียงไร ฯลฯ ทานผูนี้มีปญญา หาใชเปนผูมีปญญาทรามไม ดังนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
คําท่ีเรากลาววา ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา...คนมีปญญาทรามหารูไม ดังนี้ นี้เรากลาวแลว 
เพราะอาศัยขอนี้ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฐานะ ๔ ประการนี้แล อันบุคคลพึงรูไดดวยฐานะ ๔ นี้ ฯ 
         [๑๙๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กฏูาคารศาลาปามหาวัน ใกลเมือง 
เวสาลี คร้ังนั้นแล ภัททิยลิจฉวีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภวิาทแลว นั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคได 
สดับมาดังนี้วา พระสมณโคดมทรงมีมายา ยอมทรงรูมายาเคร่ืองกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย 
ใหมานับถือ พวกเขาเหลานั้นพากันกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมทรงมีมายา ยอมทรงรูมายา 
เคร่ืองกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถียใหมานับถือ ขาแตพระองคผูเจริญ คนเหลานั้นเปนอัน 
กลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลหรือ ไมไดกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมเปนจริง ยอมพยากรณ 
ธรรมสมควรแกธรรม และการคลอยตาม วาทะอันชอบแกเหตุไรๆ ยอมไมมาถึงฐานะอันควร 
ติเตียนแลหรือแทจริง ขาพระองคไมประสงคจะกลาวตูพระผูมีพระภาคเลย พระผูมีพระภาคตรัสวา 
ดูกรภัททิยะ ทานจงมาเถิด ทานท้ังหลายอยาไดถือโดยฟงตามกันมา อยาไดถือโดยสืบตอกันมา  
อยาไดถือโดยตื่นขาว อยาไดถือโดยอางตํารา อยาไดถือโดยนกึเดาเอาเอง อยาไดถือโดยคาดคะเน 
อยาไดถือโดยตรึกตามอาการ อยาไดถือโดยชอบใจวาถูกกับลัทธิของตน อยาไดถือโดยเห็นวา 
ผูพูดเปนคนควรเช่ือได  อยาไดถือโดยเช่ือ วาสมณะเปนครูของเรา ดูกรภัททิยะ เม่ือใด  ทานพึงรูได 
ดวยตนเองวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลา  นี้อันวญิูชนติเตียน ธรรม 
เหลานี้อันบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไป    เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพือ่ทุกข เม่ือนั้น  
ทานท้ังหลายพึงละเสียเถิด ดูกรภัททิยะ ทานจะพงึสําคัญความความขอนั้นเปนไฉน ความโลภเม่ือ 
เกิดข้ึนภายในบุคคล ยอมเกดิข้ึนเพื่อประโยชนหรือเพ่ือมิใชประโยชน ฯ 
     ภัท. เพื่อมิใชประโยชน พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภัททิยะ กบุ็คคลผูโลภมาก ถูกความโลภครอบงําย่ํายีจติ ยอมฆาสัตวก็ได  
ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พดูเท็จก็ได ยอมชักชวนผูอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนั้นก็ได ขอนี้ยอมเปน 
ไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนานหรือ ฯ 
     ภัท. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ  
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     พ. ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โทสะ ... โมหะ ...การแขงดี เม่ือ 
เกิดข้ึนในภายในของบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชนหรือเพ่ือมิใชประโยชน ฯ 
     ภัท. เพื่อมิใชประโยชน พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภัททิยะ บุคคลผูแขงด ีถูกความแขงดีครอบงําย่ํายีจิต ยอมฆาสัตวก็ได  
ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พดูเท็จก็ได ชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนอยางนัน้ก็ได ขอนีย้อมเปนไป 
เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนานหรือ ฯ 
     ภัท. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรมเหลานี้เปนกุศล  หรือเปน 
อกุศล ฯ 
     ภัท. เปนอกุศล พระเจาขา ฯ 
     พ. มีโทษหรือไมมีโทษ 
     ภัท. มีโทษ พระเจาขา ฯ 
     พ. วิญูชนติเตียนหรือวญิูชนสรรเสริญ ฯ 
     ภัท. วิญูชนติเตียน พระเจาขา ฯ 
     พ. บุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกข หรือมิใช  
หรือวาทานมีความเหน็อยางไรในขอนี้ ฯ 
     ภัท. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมเหลานี้บุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว  ยอมเปนไป 
เพื่อมิใชประโยชน เพื่อทุกข ขาพระองคมีความเหน็อยางนี้ในขอนีพ้ระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภัททิยะ เราไดกลาวคําใดกะทานวา ทานท้ังหลายอยาถือโดยฟงตามกนัมา... 
เม่ือใด ทานพึงรูไดดวยตนเองวาธรรมเหลานี้เปนอกุศล...ทานท้ังหลายควรละเสียเถิด ดังนี้ คํานั้น 
เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้ ดกูรภัททิยะ ทานท้ังหลายอยาไดถือโดยฟงตามกันมา...เม่ือใด ทาน 
ท้ังหลายพึงรูไดดวยตนเองวาธรรมเหลานี้เปนกุศลธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานี้วิญูชน 
สรรเสริญ ธรรมเหลานี้บุคคลสมาทานใหบริบูรณแลวยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อสุข เม่ือนั้น 
ทานท้ังหลายพึงเขาถึงธรรมเหลานั้นอยูเถิด ดูกรภทัทิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความ 
ไมโลภเม่ือเกดิข้ึนในภายในของบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชนหรือเพ่ือมิใชประโยชน ฯ 
     ภัท. เพื่อประโยชน พระเจาขา ฯ  
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     พ. ดูกรภัททิยะ กบุ็คคลผูไมโลภน้ี ไมถูกความโลภครอบงําย่ํายีจิต  ยอมไมฆาสัตว  
ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ และชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนอยางนัน้ ขอนี้ยอมเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนานหรือ ฯ 
     ภัท. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความไมโกรธ...ความไมหลง... 
ความไมแขงด ีเกิดข้ึนในภายในของบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชนเกื้อกูล หรือเพ่ือมิใชประโยชน 
เกื้อกูล ฯ 
     ภัท. เพื่อประโยชนเกื้อกูล พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภัททิยะ กบุ็คคลผูไมแขงดีนี้ ไมถูกความแขงดคีรอบงําย่ํายีจติยอมไมฆาสัตว  
ไมลักทรัพย ไมคบชู ไมพูดเท็จ และชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนอยางนัน้ ขอนี้ยอมเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนานหรือ ฯ 
     ภัท. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภัททิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรมเหลานี้เปนกุศล หรือเปน 
อกุศล ฯ 
     ภัท. เปนกศุล พระเจาขา ฯ 
     พ. มีโทษหรือหาโทษมิได ฯ 
     ภัท. หาโทษมิได พระเจาขา ฯ 
     พ. วิญูชนติเตียนหรือสรรเสริญ ฯ 
     ภัท. วิญูชนสรรเสริญ พระเจาขา ฯ 
     พ. ธรรมเหลานี้อันบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกลู  
เพื่อสุขหรือมิใช หรือทานมีความเหน็อยางไรในขอนี้ ฯ 
     ภัท. ธรรมเหลานี้อันบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล 
 เพื่อสุข ขาพระองคมีความเห็นอยางนี้ในขอนี้ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภัททิยะ เราไดกลาวคําใดกะทานวา ทานท้ังหลายจงมาเถิด  ทานท้ังหลาย 
อยาไดถือฟงตามกันมา...ทานทั้งหลายพึงเขาถึงธรรมเหลานั้นอยูเถิดดงันี้ คํานั้นเรากลาวแลวเพราะ  
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อาศัยขอนี้ ดูกรภัททิยะ คนเหลาใดเปนคนสงบ เปนสัตบุรุษคนเหลานัน้ยอมชักชวนสาวกอยางนี ้
วา บุรุษผูเจริญ ทานจงมา จงปราบปรามความโลภเสียเถิด เม่ือปราบปรามความโลภได จักไม 
กระทํากรรมอันเกิดแตความโลภดวยกายวาจาใจ จงปราบปรามความโกรธเสียเถิด เม่ือทานปราบ 
ปรามความโกรธได จักไมกระทํากรรมอันเกิดแตความโกรธดวยกาย วาจา ใจ จงปราบปรามความ 
หลงเสียเถิด เม่ือปราบปรามความหลงได จักไมกระทํากรรมอันเกิดแตความหลงดวยกาย วาจา ใจ  
จงปราบปรามความแขงดีเสียเถิด เม่ือปราบปรามความแขงดีได จกัไมกระทํากรรมอันเกิดแตความ 
แขงดีดวยกาย วาจา ใจ ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภัททิยลิจฉวีไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควา 
เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
     พ. ดูกรภัททิยะ กเ็ราไดกลาวชักชวนทานอยางนีว้า ดกูรภัททิยะ ขอทานจงมาเปน 
สาวกของเราเถิด เราจักเปนศาสดาของทาน ดังนีห้รือ ฯ 
     ภัท. มิใชเชนนั้น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรภัททิยะ สมณพราหมณพวกหนึง่กลาวตูเราผูมีปรกติกลาวอยางนี้  มีปรกติบอก 
อยางนี้ ดวยคําอันไมแนนอน เปนคําเปลา คําเท็จ คําไมจริง วาพระสมณโคดมมีมายา รูจักมายา 
เคร่ืองกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถียใหมานับถือ ฯ 
     ภัท. ขาแตพระองคผูเจริญ มายาเคร่ืองกลับใจนีด้ีนัก งามนัก ถาญาติสาโลหิตอัน 
เปนท่ีรักของขาพระองค พึงกลับใจมาดวยมายาเปนเคร่ืองกลับใจชนดินี้ ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข แกบรรดาญาติสาโลหิตอันเปนท่ีรักของขาพระองค ตลอดกาลนาน 
 ถาแมกษัตริยท้ังปวงจะพึงกลับใจมาดวยมายาเปนเคร่ืองกลับใจชนดินี้ ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพื่อเกื้อกูล 
 เพื่อสุขแกกษตัริยท้ังปวงตลอดกาลนาน ถาพราหมณท้ังปวง...แพศย...ศูทรท้ังปวงจะพึงกลับใจมา 
ดวยมายาเปนเคร่ืองกลับใจชนิดนี้ ขอนัน้กจ็ะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อสุข แกศูทรแม 
ท้ังปวงตลอดกาลนาน ฯ 
     ดูกรภัททิยะ คําท่ีทานกลาวนี้เปนอยางนั้นๆ ถาแมกษตัริยท้ังปวงพึงทรงกลับใจมาเพ่ือ 
ละอกุศลธรรม บําเพ็ญกุศลธรรม ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพือ่ประโยชนเกือ้กูล เพื่อสุข แกกษัตริย 
ท้ังปวงตลอดกาลนาน ถาแมพราหมณ...แพศย...ศูทรพึงกลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรม บําเพ็ญกุศล 
ธรรม ขอนั้นก็พึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข แกศูทรท้ังปวงตลอดกาลนาน ถาแมโลก  
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พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย พึง 
กลับใจมาเพื่อละอกุศลธรรม บําเพ็ญกุศลธรรม ขอนั้นกพ็ึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข 
แกโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก แกหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุย  
ตลอดกาลนาน ดูกรภัททิยะถาแมพวกมหาศาลเหลานี้ จะพึงกลับใจมาดวยมายาเคร่ืองกลับใจนี้  
เพื่อละอกุศลธรรม บําเพ็ญกุศลธรรม ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข แกพวก 
มหาศาลเหลานี้ตลอดกาลนาน ถามหาศาลเหลานี้พึงต้ังใจ จะปวยกลาวไปไยถึงผูท่ีเปนมนุษยเลา ฯ 
         [๑๙๔] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยูท่ีนิคมของพวกโกฬิยะ ช่ือสาปุคะในแควนโกฬยิะ  
คร้ังนั้นแล โกฬิยบุตรชาวนิคมสาปุคะมากดวยกนั เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู อภวิาทแลว 
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวทานพระอานนทไดกลาวกะโกฬิยบุตรชาวสาปุคนิคมวา ดกูร 
พยัคฆปชชะท้ังหลายองคเปนท่ีตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ ๔ ประการนี้ พระผูมีพระภาคผูรู 
ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวชอบแลว เพื่อความหมดจดของสัตว 
ท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความรํ่าไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อ 
บรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงซ่ึงนิพพาน องค ๔ประการเปนไฉน คือ องคเปนท่ีตั้งแหงความ 
เพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ คือ ศีล ๑จิต ๑ ทิฐิ ๑ วิมุตติ ๑ ดูกรพยัคฆปชชะท้ังหลาย ก็องคเปนท่ี 
ตั้งแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ คือ ศีลเปนไฉน ภกิษุในธรรมวินยันี้เปนผูมีศีล ฯลฯสมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย นี้เรียกสีลปาริสุทธิ ความพอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความ 
ขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะในสีลปาริสุทธินั้นวา เราจักยังสีลปาริสุทธิเห็น 
ปานนั้นอันยังไมบริบูรณใหบริบูรณจักใชปญญาประคับประคองสีลปาริสุทธิอันบริบูรณไวในฐานะ 
นั้นๆ นี้เรียกวาองคเปนท่ีตั้งแหงความเพียร คือ สีลปาริสุทธิ ฯ 
     ดูกรพยัคฆปชชะท้ังหลาย ก็องคเปนท่ีตั้งแหงความเพียร คือ จิตตปาริสุทธิเปนไฉน  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน...ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุตถฌานอยู นี ้
เรียกวาจิตตปาริสุทธิ ความพอใจ...สติและสัมปชัญญะในจิตตปาริสุทธินั้นวา เราจักยัง 
จิตตปาริสุทธิเห็นปานนั้นอันยังไมบริบูรณใหบริบูรณ จักใชปญญาประคับประคองจิตตปาริสุทธิ 
อันบริบูรณไวในฐานะนัน้ๆ นี้เรียกวาองคเปนท่ีตั้งแหงความเพยีร คือ จิตตปาริสุทธิ ฯ 
     ดูกรพยัคฆปชชะท้ังหลาย ก็องคเปนท่ีตั้งแหงความเพียร คือ ทิฏฐิปาริสุทธิเปนไฉน  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกขนี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกข  
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นิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวาทิฏฐิปาริสุทธิความพอใจ...สติและสัมปชัญญะในทิฏฐิปาริสุทธินั้นวา  
เราจักยังทิฏฐิปาริสุทธิเห็นปานนั้นอันยังไมบริบูรณใหบริบูรณ จักใชปญญาประคับประคองทิฏฐิปาริ 
สุทธิอันบริบูรณไวในฐานะนั้นๆ นี้เรียกวาองคเปนท่ีตั้งแหงความเพียร คือ ทิฏฐิปาริสุทธิ ฯ 
     ดูกรพยัคฆปชชะท้ังหลาย ก็องคเปนท่ีตั้งแหงความเพียร คือ วิมุตติปาริสุทธิเปนไฉน  
อริยสาวกน้ีแล เปนผูประกอบดวยองคเปนท่ีตั้งแหงความเพียรคือ สีลปาริสุทธิ...จิตตปาริสุทธิ... 
ทิฏฐิปาริสุทธิแลว ยอมคลายจิตในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ยอมเปล้ืองในธรรมท่ีควรเปล้ือง  
คร้ันแลวยอมถูกตองสัมมาวิมุติ นี้เรียกวาวมุิตติปาริสุทธิ ความพอใจ...สติและสัมปชัญญะในวิมุตติ 
ปาริสุทธินั้นวา เราจักยังวิมุตติปาริสุทธิเห็นปานนี้อันยังไมบริบูรณใหบริบูรณจักใชปญญาประคับ 
ประคองวิมุตติปาริสุทธิอันบริบูรณไวในฐานะนัน้ๆ นี้เรียกวาองคเปนท่ีตั้งแหงความเพียร คือ  
วิมุตติปาริสุทธิ ดูกรพยัคฆปชชะท้ังหลายองคเปนท่ีตั้งแหงความเพยีรเพือ่ความบริสุทธ์ิ ๔ ประการ 
นี้แล อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวชอบแลว  
เพื่อความหมดจดของสัตวท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและรํ่าไร เพื่อความดับสูญแหงทุกข 
และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงนพิพาน ฯ 
         [๑๙๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในนโิครธาราม เมืองกบิลพัสดุ แควน 
สักกะ คร้ังนั้นแล เจาศากยะพระนามวาวัปปะ เปนสาวกของนิครนถ เสด็จเขาไปหาทานพระ 
มหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู ทรงอภิวาทแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวทานพระมหา 
โมคคัลลานะไดกลาววาดูกรวัปปะ บุคคลในโลกน้ี พึงเปนผูสํารวมดวยกาย สํารวมดวยวาจา  
สํารวมดวยใจ เขาฆาตัวนี้ กลับไปฆาตัวอ่ืน เพราะอวิชชาดับไป วิชชาเกดิข้ึน ทานเห็นฐานะท่ี 
เปนเหตุใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาไปตามบุคคลในสัมปรายภพ หรือไม วัปปศากยราช 
ตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเหน็ฐานะน้ันบุคคลกระทําบาปกรรมไวในปางกอนซ่ึงยังใหผลไม 
หมด อาสวะท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา พึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพอันมีบาปกรรม 
นั้นเปนเหตุทานพระมหาโมคคัลลานะสนทนากับวัปปศากยราชสาวกของนิครนถ คางอยูเพยีงนี ้
เทานั้น คร้ังนัน้แล เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีเรน เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา  
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว คร้ันแลว ไดตรัสถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ดูกรโมคคัลลานะ  
บัดนี้ เธอท้ังหลายประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร และเธอท้ังหลายพูดอะไรคางกนัไวในระหวาง  
ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาสขาพระองคได  
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กลาวกะวัปปศากยราชสาวกของนิครนถวา ดูกรวัปปะ บุคคลในโลกน้ี พึงเปนผูสํารวมดวยกาย  
สํารวมดวยวาจา สํารวมดวยใจ เพราะอวิชชาดับไป วิชชาเกิดข้ึน ทานเห็นฐานะท่ีเปนเหตุให 
อาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาไปตามบุคคลในสัมปรายภพนั้นหรือไม เม่ือขาพระองคกลาว 
อยางนี้แลววัปปศากยราชสาวกของนิครนถ ไดกลาวกะขาพระองควา ขาแตทานผูเจริญขาพเจาเหน็ 
ฐานะนัน้ บุคคลกระทําบาปกรรมไวในปางกอนซ่ึงยังใหผลไมหมดอาสวะท้ังหลายอันเปนปจจยัแหง 
ทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพ อันมีบาปกรรมนั้นเปนเหตุ ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพระองคสนทนากับวัปปศากยราชสาวกของนิครนถคางอยูเพียงนีแ้ล ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคก็ 
เสด็จมาถึง คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกับวัปปศากยราชสาวกของนิครนถวา ดูกรวัปปะ 
ถาทานจะพึงยนิยอมขอท่ีควรยินยอม และคัดคานขอท่ีควรคัดคานตอเรา และทานไมรูความแหงภาษิต 
ของเราขอใด ทานพึงซักถามในขอนั้นยิ่งข้ึนไปวา ขอน้ีอยางไรความแหงภาษิตขอนี้อยางไร ดังนี ้
ไซร เราพึงสนทนากันในเร่ืองนี้ได วัปปศากยราชกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค 
จักยนิยอมขอท่ีควรยินยอมและจักคัดคานขอท่ีควรคัดคานตอพระผูมีพระภาค อนึ่ง ขาพระองคไมรู 
ความแหงภาษติของพระผูมีพระภาคขอใด ขาพระองคจกัซักถามพระผูมีพระภาคในขอนั้นยิ่งข้ึนไปวา  
ขอนี้อยางไร ความแหงภาษิตขอนี้อยางไร ขอเราจงสนทนากันในเร่ืองนี้เถิด พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรวัปปะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อาสวะเหลาใดกอทุกข เดือดรอน  
เกิดข้ึนเพราะการกระทําทางกายเปนปจจยั เม่ือบุคคลงดเวนจากการกระทําทางกายแลว อาสวะเหลา 
นั้นท่ีกอทุกข เดือดรอน ยอมไมมีแกเขาเขาไมทํากรรมใหมดวย รับผลกรรมเกาแลวทําใหส้ินไป 
ดวย นี้เปนปฏิปทาเผากิเลสใหพินาศ ผูปฏิบัติพึงเห็นไดเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาด ู
ควรนอมเขามา วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดูกรวัปปะ ทานยอมเห็นฐานะที่เปนเหตุใหอาสวะอัน 
เปนปจจยัแหงทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพน้ันหรือไม ฯ 
     ว. ไมเห็น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรวัปปะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อาสวะเหลาใดกอทุกข เดือดรอน 
 เกิดข้ึนเพราะการกระทําทางวาจาเปนปจจยั เม่ือบุคคลงดเวนจากการกระทําทางวาจาแลว อาสวะ 
เหลานั้นท่ีกอทุกข เดือดรอน ยอมไมมีแกเขา เขาไมทํากรรมใหมดวย รับผลกรรมเกาแลวทําให 
ส้ินไปดวย นี้เปนปฏิปทาเผากิเลสใหพินาศ...วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดกูรวัปปะ ทานยอมเห็น 
ฐานะท่ีเปนเหตุใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา พึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพนั้นหรือไม ฯ 
     ว. ไมเห็น พระเจาขา ฯ  
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     พ. ดูกรวัปปะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อาสวะเหลาใดกอทุกข เดือดรอน  
เกิดข้ึนเพราะการกระทําทางใจเปนปจจัย เม่ือบุคคลงดเวนจากการกระทําทางใจแลว อาสวะท่ีกอทุกข  
เดือดรอน ยอมไมมีแกเขา เขาไมทํากรรมใหมดวย รับผลกรรมเกาแลวทําใหส้ินไปดวย นี้เปน 
ปฏิปทาเผากิเลสใหพินาศ...วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดกูรวัปปะ ทานยอมเห็นฐานะท่ีเปนเหตุให 
อาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพนัน้หรือไม ฯ 
     ว. ไมเห็น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรวัปปะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อาสวะเหลาใดกอทุกข เดือดรอน  
เกิดข้ึนเพราะอวิชชาเปนปจจยั เพราะอวิชชาดับไป วิชชาเกิดข้ึน อาสวะท่ีกอทุกข เดือดรอน  
เหลานั้นยอมไมมีแกเขา เขาไมทํากรรมใหมดวย รับผลกรรมเกาแลวทําใหส้ินไปดวย นี้เปน 
ปฏิปทาเผากิเลสใหพินาศ ...อันวิญูชนพงึรูเฉพาะตน ดกูรวัปปะ ทานยอมเห็นฐานะท่ีเปนเหตุ 
ใหอาสวะอันเปนปจจยัแหงทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพน้ันหรือไม ฯ 
     ว. ไมเห็น พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรวัปปะ เม่ือภกิษุมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนีแ้ลว ยอมบรรลุธรรมเปนเคร่ือง 
อยูเปนนิตย ๖ ประการ เธอเห็นรูปดวยจกัษุแลวไมดีใจ ไมเสียใจมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
อยู ฟงเสียงดวยหู...สูดกล่ินดวยจมกู...ล้ิมรสดวยล้ิน...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูแจงธรรมารมณ 
ดวยใจแลวไมดีใจไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู เธอเม่ือเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุดยอมรู 
ชัดวา เราเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด เม่ือเสวยเวทนามีชีวติเปนท่ีสุด ยอมรูชัดวา เราเสวยเวทนามี 
ชีวิตเปนท่ีสุด ยอมรูชัดวา เม่ือกายแตกส้ินชีวิตไปเวทนาท้ังปวงอันไมนาเพลิดเพลินในโลกนี้ จกั 
เปนของเย็น ดกูรวัปปะ เงาปรากฏเพราะอาศัยตนไม คร้ังน้ัน บุรุษพึงถือจอบและตะกรามา เขา 
ตัดตนไมนัน้ท่ีโคน คร้ันแลว ขุดคุยเอารากขึ้น โดยท่ีสุดแมเทาตนแฝกกไ็มใหเหลือ เขาตัดผา 
ตนไมนั้นใหเปนช้ินเล็กช้ินนอย กระทําใหเปนซีกๆ แลวผ่ึงลมและแดดคร้ันผ่ึงลมและแดดแหง 
แลวเผาไฟ กระทําใหเปนข้ีเถา โปรยในท่ีมีลมพัดจัดหรือลอยในกระแสน้ําอันเช่ียวในแมน้ํา เม่ือ 
เปนเชนนัน้ เงาท่ีปรากฏเพราะอาศัยตนไมนั้น มีรากขาดสูญ ประดุจตาลยอดดวน ทําใหไมมี  
ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา แมฉันใด ดกูรวัปปะ ฉันนั้นเหมือนกันแล เม่ือภิกษุมีจิตหลุดพน 
โดยชอบอยางนี้แลว ยอมไดบรรลุธรรมเปนเคร่ืองอยูเนืองนิตย ๖ ประการเธอเห็นรูปดวยจักษ ุ
แลวไมดใีจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสตสัิมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหู...สูดกล่ินดวยจมูก...ล้ิมรส 
ดวยล้ิน...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูแจงธรรมารมณดวยใจแลวไมดใีจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา   
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มีสติสัมปชัญญะอยู เธอเม่ือเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด ยอมรูชัดวา เราเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด 
 เม่ือเสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด ยอมรูชัดวา เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด ยอมรูชัดวา เม่ือกาย 
แตกส้ินชีวิตไป เวทนาทั้งปวงอันไมนาเพลิดเพลินในโลกนี้ จักเปนของเย็น ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วัปปศากยราชสาวกของนิครนถ ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษตองการกําไร เล้ียงลูกมาไวขาย (ถาลูกมาตายหมด)  
เขาพึงขาดทุน ซํ้ายังตองเหนด็เหนื่อยลําบากใจยิ่งข้ึนไป แมฉันใด ขาพระองคหวังกําไรเขาคบหา 
นิครณถผูโง ตองขาดทุน ท้ังตองเหน็ดเหน่ือยลําบากใจยิง่ข้ึนไป ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ขาแต 
พระองคผูเจริญ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ขาพระองคนี้จกัโปรยความเล่ือมใสในพวกนคิรณถผูโงเขลา 
เสียในท่ีลมพดัจัด หรือลอยเสียในแมน้ํา อันมีกระแสเช่ียว ขาแตพระองคผูเจริญ  ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั พระผูมีพระภาคทรง 
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง  
หรือตามประทีปไวในท่ีมืดดวยหวังวาคนผูมีจักษุจกัเหน็รูปได ฉะนัน้ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมี 
พระภาค กับท้ังพระธรรม และพระภกิษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจํา 
ขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
         [๑๙๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฏาคาร ศาลาปามหาวัน  ใกลนคร 
เวสาลี คร้ังนั้นแล เจาลิจฉวีพระนามวาสาฬหะและอภัย เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ทรงถวายอภวิาทแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว เจาสาฬหะลิจฉวีไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติการร้ือถอนโอฆะ เพราะ 
เหตุ ๒ อยางคือ เพราะเหตุสีลวิสุทธิ ๑ เพราะเหตุเกลียดตบะ ๑ สวนในธรรมวินัยนี้ พระผูมี 
พระภาคตรัสอยางไร พระเจาขา ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรสาฬหะ เรากลาวสีลวิสุทธิแลวา เปนองคแหงสมณ 
ธรรมอยางหนึง่ สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะยกยองการเกลียดตบะถือการเกลียดตบะเปนสาระ  
ติดอยูในการเกลียดตบะ สมณพราหมณเหลานั้นไมควรเพื่อจะร้ือถอนโอฆะออกได อนึ่ง สมณ 
พราหมณเหลาใดมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธ์ิ มีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิ มีความ 
ประพฤติทางใจไมบริสุทธ์ิมีอาชีพไมบริสุทธ์ิ สมณพราหมณเหลานั้นไมควรเพื่อญาณทัศนะ เพื่อ  
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ความตรัสรูช้ันเยีย่ม ดูกรสาฬหะ เปรียบเหมือนบุรุษใครจะขามแมน้ํา พึงถือผ่ึงอันคมเขาไปสูปา  
เขาพบตนรังใหญในปานัน้ ลําตนตรง ยังหนุม ไมมีท่ีนารังเกียจ เขาพึงตัดท่ีโคน ตัดท่ีปลาย  
ริดกิ่งและใบเรียบรอยดีแลว ถากดวยผ่ึง แลวเกลาดวยมีด ขีดลงพอเปนรอย ขัดดวยลูกหินแลว 
ปลอยลงแมน้ํา ดูกรสาฬหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ควรจะขามแมน้ํานั้นไดหรือ ฯ 
     ส. ขอนั้นเปนไมได พระเจาขา ฯ 
     พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ 
     ส. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะตนรังนัน้เขาแตงเกล้ียงเกลาในภายนอก ไมเรียบรอย 
ในภายใน บุรุษนั้นพึงหวังขอนี้ไดวา ไมรังจะตองจม และบุรุษนั้นจักถึงความพินาศ พระเจาขา ฯ 
     พ. ดูกรสาฬหะ ฉันนัน้เหมือนกนัแล สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะยกยองการเกลียด 
ตบะ ถือการเกลียดตบะเปนสาระ ติดอยูในการเกลียดตบะสมณพราหมณเหลานัน้ไมควรเพื่อ 
ร้ือถอนโอฆะออก อนึ่ง สมณพราหมณเหลาใดมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธ์ิ มีความ 
ประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิ มีความประพฤติทางใจไมบริสุทธ์ิ มีอาชีพไมบริสุทธ์ิ สมณพราหมณ 
เหลานั้นไมควรเพ่ือญาณทัศนะ เพื่อความตรัสรูช้ันเยี่ยม สวนสมณพราหมณเหลาใด ไมเปนผูมี 
วาทะยกยองการเกลียดตบะ ไมถือการเกลียดตบะเปนสาระ ไมติดอยูในการเกลียดตบะ สมณ 
พราหมณเหลานั้นควรเพ่ือร้ือถอนโอฆะออกได อน่ึง สมณพราหมณเหลาใดมีความประพฤติทางกาย 
บริสุทธ์ิ มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิมีความประพฤติทางใจบริสุทธ์ิ มีอาชีพบริสุทธ์ิ สมณ 
พราหมณเหลานั้นควรเพ่ือญาณทัศนะ เพื่อความตรัสรูช้ันเยีย่ม เปรียบเหมือนบุรุษใครจะขามแมน้ํา  
ถือเอาผ่ึงอันคมเขาไปสูปา เขาเห็นตนรังใหญในปานัน้ ลําตนตรง ยังหนุม ไมมีท่ีนารังเกียจ  
เขาพึงตัดมันท่ีโคน แลวตัดปลาย ริดกิ่งและใบเรียบรอยดแีลว ถากดวยผ่ึง เกลาดวยมีด ขัดแตง 
ดวยส่ิว ทําภายในใหเรียบรอย ขุดเปนรอง แลวขัดดวยลูกหิน กระทําใหเปนเรือ ติดกรรเชียง 
และหางเสือ แลวปลอยลงแมน้ําดูกรสาฬหะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นควร 
ขามแมน้ําไดหรือไม ฯ 
     ส. ได พระเจาขา ฯ 
     พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ 
     ส. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะตนรังนัน้เขาแตงเกล้ียงเกลาดีในภายนอก เรียบรอย 
ในภายใน ทําเปนเรือ ติดกรรเชียงและหางเสือ บุรุษนั้นพงึหวังขอนีไ้ดวา เรือจักไมจม บุรุษนั้น 
จักถึงฝงไดโดยสวัสดี พระเจาขา ฯ  
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     พ. ดูกรสาฬหะ ฉันนัน้เหมือนกนัแล สมณพราหมณเหลาใด ไมมีวาทะยกยองการ 
เกลียดตบะ ไมถือการเกลียดตบะเปนสาระ ไมติดอยูในการเกลียดตบะ สมณพราหมณเหลานัน้ 
ควรเพื่อร้ือถอนโอฆะออกได อนึ่ง สมณพราหมณเหลาใด มีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ มีความ 
ประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิมีความประพฤตทิางใจบริสุทธ์ิ มีอาชีพบริสุทธ์ิ สมณพราหมณเหลานัน้ 
ควรเพื่อญาณทัศนะ เพื่อความตรัสรูช้ันเยี่ยม ดูกรสาฬหะ เปรียบเหมือนนักรบ ถึงแมจะรูกระ 
บวนลูกศรเปนอันมาก ถึงกระนั้น เขาจะไดช่ือวาเปนนักรบคูควรแกพระราชา เปนผูควรที่พระราชา 
ใชสอย ยอมถึงการนับวาเปนองคของพระราชาทีเดียว กด็วยสถาน ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน 
 คือ เปนผูยิงไดไกล ๑ยิงไดไว ๑ ทําลายขาศึกหมูใหญได ๑ ดูกรสาฬหะ นกัรบผูยิงไดไกล 
 แมฉันใดอริยสาวกผูมีสัมมาสมาธิก็ฉันนั้น อริยสาวกผูมีสัมมาสมาธิ ยอมเห็นดวยปญญาอัน 
ชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคตปจจุบัน เปนภายใน 
หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ใกลหรือไกล รูปท้ังหมดนี้ ไมใชของเรา 
 ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า เวทนา 
อยางใดอยางหน่ึง...สัญญาอยางใดอยางหน่ึง...สังขารอยางใดอยางหน่ึง...วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง 
 เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ใกล 
หรือไกล วิญญาณท้ังหมดนี้ไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ดังนี้ ดูกรสาฬหะ นักรบ 
ผูยิงไดไวฉันใด อริยสาวกผูมีสัมมาทิฏฐิก็ฉันนั้นอริยสาวกผูมีสัมมาทิฏฐิยอมรูชัดตามความเปน 
จริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรสาฬหะ นักรบผูทําลาย 
ขาศึกหมูใหญได ฉันใด อริยสาวกผูมีสัมมาวิมุติก็ฉันนั้น อริยสาวกผูมีสัมมาวิมุติยอมทําลายกอง 
อวิชชาอันใหญเสียได ฯ 
         [๑๙๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนัอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พระนางมัลลิกาเทวีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายอภิวาทแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจยัใหมาตุคามบางคนในโลกน้ี  
มีผิวพรรณทราม รูปช่ัว ไมนาดู ยากจนขัดสนทรัพยสมบัติและตํ่าศักดิ์ ขาแตพระองคผูเจริญ 
 อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจยัใหมาตุคามบางคนในโลกน้ี มีผิวพรรณทราม รูปช่ัว ไมนาดู แตเปน  
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คนม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ 
เปนปจจยัใหมาตุคามบางคนในโลกน้ี มีรูปงาม นาดู นาชม ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณ 
อันงามยิ่งนกั แตเปนคนยากจน ขัดสนทรัพยสมบัติ และต่ําศักดิ์ ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกน้ี มีรูปงาม นาดูนาเล่ือมใส ประกอบดวยความเปน 
ผูมีผิวพรรณงามยิ่งนัก ท้ังเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ ฯ 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพระนางมัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกน้ีเปนผูมักโกรธ  
มากไปดวยความแคนใจ ถูกวาแมเล็กนอยก็ขัดเคือง ฉุนเฉียวกระฟดกระเฟยด กระดางกระเด่ือง  
แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ เปนผูไมใหทาน คือ ขาว น้ํา ยวดยาน  
ระเบียบ ของหอมเคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย และประทีปโคมไฟ แกสมณะหรือพราหมณ 
และเปนผูมีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหวและการบูชาของผูอ่ืน 
 เกียดกันตัดรอน ผูกความริษยา ถามาตุคามน้ันจุติจากอัตภาพนัน้มาสูความเปนอยางนี้ กลับมาเกดิ 
ในชาติใดๆ ยอมเปนผูมีผิวพรรณทรามรูปช่ัว ไมนาดู ท้ังเปนคนยากจน ขัดสนทรัพยสมบัต ิ
และตํ่าศักดิ์ ฯ 
     ดูกรพระนางมัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกน้ี เปนผูมักโกรธ มากไปดวยความแคนใจ  
ถูกวาแมเล็กนอยก็ขัดเคือง ฉุนเฉียว กระฟดกระเฟยดกระดางกระเด่ือง แสดงความโกรธความ 
ขัดเคือง และความไมพอใจใหปรากฏแตเขาเปนผูใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยวดยาน ระเบียบ  
ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย และประทีปโคมไฟ แกสมณะหรือพราหมณและ 
ไมเปนผูมีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนบัถือ การไหวและบูชาของผูอ่ืน ไม 
เกียดกัน ไมตดัรอน ไมผูกความริษยา ถามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นมาสูความเปนอยางนี ้
 กลับมาเกิดในชาติใดๆ ยอมเปนผูมีผิวพรรณทราม รูปช่ัว ไมนาดู แตเปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยมาก 
 มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ ฯ 
     ดูกรพระนางมัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกน้ี ไมเปนผูมักโกรธไมมากไปดวยความ 
คับแคนใจ ถูกวาแมมากก็ไมขัดเคือง ไมฉุนเฉียว ไมกระฟดกระเฟยด ไมกระดางกระเด่ือง 
 ไมแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ แตเปนผูไมใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา  
ยวดยานระเบียบ ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย และประทีปโคมไฟ  แกสมณะ  
หรือพราหมณ และเปนผูมีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพความนับถือ การไหวและการ  
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บูชาของผูอ่ืน เกียดกัน ตัดรอน ผูกความริษยา  ถามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนัน้แลว มาสูความ 
เปนอยางนี้ กลับมาเกิดในชาติใดๆ ยอมเปนผูมีรูปงาม นาดู นาชม ประกอบดวยความเปนผูมี 
ผิวพรรณงามยิง่นัก แตเปนคนเข็ญใจ ยากจน ขัดสนและตํ่าศักดิ์ ฯ 
     ดูกรพระนางมัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกน้ี ไมเปนผูมักโกรธไมมากไปดวยความ 
คับแคนใจ ถูกวาแมมากก็ไมขัดเคือง ไมฉุนเฉียว ไมกระฟดกระเฟยด ไมกระดางกระเด่ือง ไม 
แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ เปนผูใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยวดยาน  
ระเบียบ ของหอมเคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย และประทีปโคมไฟ แกสมณะหรือพราหมณ 
และถามาตุคามน้ันจุติจากอัตภาพนัน้แลว มาสูความเปนอยางนี้ กลับมาเกิดในชาติใดๆ ยอมเปน 
ผูมีรูปงาม นาดู นาชม ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงามยิ่งนัก ท้ังเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก  
มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ ์ฯ 
     ดูกรพระนางมัลลิกา นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้มีผิวพรรณทราม 
 รูปช่ัว ไมนาด ูท้ังเปนคนเข็ญใจ ยากจนขัดสนและตํ่าศักดิ์อนึ่ง นีเ้ปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคาม 
บางคนในโลกนี้มีผิวพรรณทราม รูปช่ัวไมนาดู แตเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก  
และสูงศักดิ์ นีแ้ลเปนเหตุเปนปจจยัใหมาตุคามบางคนในโลกน้ีมีรูปงาม นาดู นาชม ประกอบดวย 
ความเปนผูมีผิวพรรณงามยิ่งนัก แตเปนคนเข็ญใจ ยากจน ขัดสนและตํ่าศักดิ์ อน่ึง นีเ้ปนเหตุ 
เปนปจจยัมาตคุามใหบางคนในโลกนี้มีรูปงาม นาดู นาชมประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงาม 
ยิ่งนัก ท้ังเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์ ฯ 
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พระนางมัลลิกาเทวีไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขา 
แตพระองคผูเจริญ ในชาติอ่ืนชรอยหมอมฉันจะเปนผูมักโกรธ มากไปดวยความแคนใจ ถูกวาแม 
เล็กนอยก็ขัดเคือง ฉุนเฉียวกระฟดกระเฟยด กระดางกระเด่ือง แสดงความโกรธความขัดเคือง 
และความไมพอใจใหปรากฏ ในบัดนี้ หมอมฉันจึงมีผิวพรรณทราม รูปช่ัว ไมนาดูแตในชาติอ่ืน  
หมอมฉันคงไดใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยวดยาน ระเบียบของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน  
ท่ีอยูอาศัย และประทีปโคมไฟ บัดนีห้มอมฉันจึงเปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก  
ในชาติอ่ืน หมอมฉันคงจะไมมีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การไหวและ 
การบูชาของผูอ่ืน ไมเกยีดกนั ไมตัดรอน ไมผูกความริษยา ในบัดนี้ หมอมฉันจึงมีศักดิ์สูง 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ก็นางกษัตริยบาง นางพราหมณีบาง นางคฤหบดีบาง มีอยูในราชสกุลนี้  
หมอมฉันไดดาํรงความเปนใหญยิ่งกวาหญิงเหลานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ตั้งแตวันนีไ้ป หมอมฉัน  
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จักไมโกรธ ไมมากไปดวยความแคนใจ ถึงถูกวากลาวมากก็จกัไมขัดเคือง ไมฉุนเฉียว ไมกระฟด 
กระเฟยด ไมกระดางกระเด่ือง ไมแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ  
จักใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา ยวดยาน ระเบียบของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย  
และประทีปโคมไฟ แกสมณพราหมณจกัไมมีใจริษยาในลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ  
การไหว และบูชาของผูอ่ืน จักไมเกียดกัน ไมตัดรอน ไมผูกความริษยา ขาแตพระองคผูเจริญ 
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ฯลฯ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําหมอมฉันวาเปนอุบาสิกา ผูถึง 
สรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป ฯ 
         [๑๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จาํพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก๔ จําพวกเปนไฉน 
 คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูทําตนใหเดือดรอนประกอบความขวนขวายในการทําตนให 
เดือดรอน บางคนเปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอนประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  
บางคนทําตนใหเดือดรอนประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และทําผูอ่ืนให 
เดือดรอนประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน บางคนไมทําตนใหเดอืดรอนไม 
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอนไมประกอบความ 
ขวนขวายในการทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ผูไมทําตนใหเดือดรอนและไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เปนผู 
ไมหิว ดับรอน เย็นใจ เสวยสุข มีตนอันประเสริฐ อยูในปจจุบันเทียว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อยางไร บุคคลช่ือวาเปนผูทําตนใหเดือดรอนประกอบความ 
ขวนขวายในการทําตนใหเดอืดรอน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนชีเปลือย ไรมารยาท เลียมือ  
เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดกไ็มหยุด ไมยินดภีิกษาท่ีเขานํามาเฉพาะ ไมยินด ี
การเชิญ ไมรับภิกษาท่ีเขาแบงไวกอน ไมรับภิกษาจากปากหมอขาว ไมรับภิกษาท่ีคนยืนครอมธรณ ี
ประตูให ไมรับภิกษาท่ีคนยนืครอมทอนไมให ไมรับภิกษาท่ีคนยนืครอมสากให ไมรับภิกษาของคน 
สองคนผูกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไม 
รับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาท่ีนัดแนะกันไว ไมรับภิกษาในท่ีซ่ึงสุนัขไดรับเล้ียงดู 
ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุราไมดื่มเมรัย ไมดื่ม 
ยาดอง เขารับภิกษาท่ีเรือนหลังเดียว เยยีวยาอัตภาพดวยขาวคําเดยีวบาง รับภิกษาท่ีเรือนสองหลัง  
เยียวยาอัตภาพดวยขาวสองคําบางรับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง  
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 เยียวยาอัตภาพดวยภกิษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๗ ใบบาง กินอาหารท่ีเกบ็คางไว 
วันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๗ วนับาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาตั้งกึ่ง 
เดือนเชนนี้บาง ชีเปลือยนั้น เปนผูมีผักดองเปนภกัษาบางมีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือย 
เปนภกัษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มียางเปนภกัษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปน 
ภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบางมีกํายานเปนภักษาบาง มีหญาเปนภกัษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง 
 มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ ชีเปลือยนั้นทรงผาปานบาง  
ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบางหนังเสือท้ังเล็บบาง  
ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบางผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพล 
ทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบางเปนผูถอนผมและหนวด ประกอบดวยความ 
ขวนขวายในการถอนผมและหนวดบางเปนผูยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูกระโหยง ประกอบ 
ความขวนขวายในการกระโหยงบาง เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผู 
อาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง เขาเปนผูประกอบความ 
ขวนขวายในการทํากายใหเดอืดรอน ใหเรารอนมีอยางตางๆ เห็นปานนีอ้ยูดวยประการฉะน้ี ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย อยางนี้แล บุคคลช่ือวาเปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการ 
ทําตนใหเดือดรอน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อยางไร บุคคลช่ือวาเปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอนประกอบความ 
ขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาแพะ ฆาสุกร เปน 
นายพรานนก เปนนายพรานเนื้อ เปนผูหยาบชา เปนคนฆาปลา เปนโจร เปนผูฆาโจร เปนนักโทษ 
 หรือเปนผูทํากรรมอันหยาบชาชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตาม ดูกรภกิษุท้ังหลาย อยางน้ีแล บุคคลช่ือวา 
เปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อยางไร บุคคลช่ือวาเปนผูทําตนใหเดือดรอนประกอบความ 
ขวนขวายในการทําตนใหเดอืดรอน และเปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอนประกอบความขวนขวายใน 
การทําผูอ่ืนใหเดือดรอน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนพระราชามหากษัตริยไดมูรธาภิเษก หรือวา 
เปนพราหมณมหาศาล บุคคลนั้นใหสรางสัณฐาคารใหมทางทิศตะวนัออกแหงพระนคร แลวปลงผม 
และหนวดนุงหนังสัตวมีเล็บ ชโลมกายดวยเนยและน้ํามัน เกาหลังดวยเขามฤค เขาไปสูสัณฐาคาร 
พรอมดวยมเหสีและพราหมณปุโรหิต บุคคลน้ันสําเร็จการนอนบนพ้ืนอันปราศจากการปูลาด  
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 ไลดวยมูลโคสด น้ํานมใดมีอยูในนมเตาหนึ่งของแมโคลูกออนตัวหนึ่ง พระราชายอมยังพระชนม 
ใหเปนไปดวยน้ํานมเตานัน้ น้ํานมใดมีอยูในนมเตาท่ี ๒ พระมเหสียอมยังพระชนมใหเปนไปดวย 
น้ํานมเตานัน้ น้ํานมใดมีอยูในนมเตาท่ี ๓ พราหมณปุโรหิตยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานมเตานั้น 
น้ํานมใดมีอยูในนมเตาท่ี ๔ ยอมบูชาไฟดวยน้ํานมเตานั้น ลูกโคยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานม 
ท่ีเหลือ พระราชาน้ันตรัสอยางนี้วา ทานท้ังหลายจงฆาโคเทานี้เพื่อบูชายญั จงฆาลูกโคผูเทานี้เพื่อ 
บูชายัญ จงฆาลูกโคเมียเทานีเ้พื่อบูชายัญจงฆาแพะเทานี้เพื่อบูชายัญ จงฆาแกะเทานี้เพื่อบูชายัญ  
จงตัดตนไมเทานี้เพื่อทําหลัก จงเกี่ยวหญาคาเทานี้เพื่อบังและลาด แมชนเหลาใดท่ีเปนทาสก็ดี 
เปนคนรับใชกด็ี เปนคนงานก็ดี ของพระราชานั้น แมชนเหลานั้นสะดุงตออาญาสะดุงตอภัย  
มีหนานองดวยน้ําตารองไหทําการงานอยู ดูกรภกิษุท้ังหลายอยางนีแ้ล บุคคลช่ือวาเปนผูทําตน 
ใหเดือดรอน ประกอบดวยความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และเปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
 ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อยางไร บุคคลช่ือวาไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความ 
ขวนขวายในการทําตนใหเดอืดรอน และไมทําผูอ่ืนใหเดอืดรอนไมประกอบความขวนขวายในการ 
ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน บุคคลนั้นเปนผูไมทําตนใหเดือดรอน และไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เปนผู 
ไมมีความหวิ ดับ เย็นใจเสวยสุข มีตนอันประเสริฐอยูในปจจุบันเทียว ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
พระตถาคตเสด็จอุบัติข้ึนในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวชิชาและ 
จรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดา 
ของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลวเปนผูจาํแนกธรรม พระตถาคตพระองค 
นั้นทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองค 
เองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม พระองคทรงแสดง 
ธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ  
พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง คฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดี หรือบุคคลผูเกิดใน 
ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น เขาฟงธรรมนั้นแลว ยอมไดศรัทธาในพระตถาคต เขา 
ประกอบดวยการไดซ่ึงศรัทธานั้นยอมเห็นตระหนักชัดดงันี้วา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี  
บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณโดยสวน 
เดียว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว ดจุสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไรเราพึงปลงผมและหนวด  
นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตเถิด สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือ  
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ญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือเขาบวชแลว 
อยางนี้ ถึงความเปนผูมีสิกขาและสาชีพ เสมอดวยภิกษุท้ังหลาย ละปาณาติบาต งดเวนจาก 
ปาณาติบาตวางอาชญา วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยู 
เสมอ ละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน ถือเอาแตของท่ีเขาใหจํานงแตของท่ีเขาให มีตน 
ไมเปนขโมย สะอาดอยูเสมอ ละกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤต ิ
หางไกล เวนจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน ละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พูดแตคําจริง  
ดํารงคําสัตย พดูเปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก ละคําสอเสียด ฟงจากขางนีแ้ลวไม 
ไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกนั หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี ้เพื่อใหคน 
หมูโนนแตกราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกนัแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกนัแลวบาง ชอบ 
คนผูพรอมเพรียงกัน ยินดใีนคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแต 
คําท่ีทําใหพรอมเพรียงกนั ละวาจาหยาบ เวนขาดจากวาจาหยาบ กลาวแตคําท่ีปราศจากโทษเสนาะ 
โสต ชวนใหรัก จับใจ สุภาพ คนสวนมากรักใคร พอใจ ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูก 
กาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถพูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด  
ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม  ฉันหนเดียว 
 เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวกิาล เวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี 
 และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เวนขาดจากการทัดทรง ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไม  
ของหอม และเคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานะแหงการแตงตัว เวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่ง 
ท่ีนอนอันสูงใหญ เวนขาดจากการรับทองและเงิน เวนขาดจากการรับธัญชาติดิบเวนขาดจากการ 
รับเนื้อดิบ เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี เวนขาดจากการรับทาสีและทาส เวนขาดจากการรับ 
แพะและแกะ เวนขาดจากการรับไกและสุกรเวนขาดจากการรับชาง โค มาและฬา เวนขาดจาก 
การรับไรนาและท่ีดิน เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เวนขาดจากการซ้ือขาย เวน 
ขาดจากการฉอโกงดวยตาช่ัง โกงดวยของปลอมและโกงดวยเคร่ืองตวงวัด เวนขาดจากการรับสินบน  
การลอลวงและการตลบแตลง เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจําการตีชิง การปลนและ 
กรรโชก เธอเปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเคร่ืองบริหารกายดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอ 
จะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเองนกมีปกจะบนิไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปน 
ภาระบินไป ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาต 
เปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง เธอเปนผูประกอบดวยศีลขันธ  
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อันเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน  เธอเหน็รูปดวยจักษแุลว ไมถือ 
นิมิตร ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุให 
อกุศลธรรมอันลามก คืออภชิฌา และโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ถึงความ 
สํารวมในจกัขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู...ดมกล่ินดวยจมูก...ล้ิมรสดวยล้ิน...ถูกตองโผฏฐัพพะดวย 
กาย...รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนมิิตร ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพือ่สํารวม 
มนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโสมนัสครอบงํา 
นั้น ช่ือวารักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย เธอประกอบดวยอินทรียสังวรอัน 
เปนอริยะ เชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันบริสุทธ์ิไมระคนดวยกเิลสในภายใน เธอยอมทําความรูสึกตัว 
ในการกาวไป ในการถอยกลับ ยอมทําความรูสึกตัวในการแลในการเหลียว ยอมทําความรูสึกตัว 
ในการคูเขา ในการเหยียดออก ยอมทําความรูสึกตัวในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ยอมทํา 
ความรูสึกตัวในการฉัน การดื่มการเค้ียว การล้ิม ยอมทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระปสสาวะ 
 ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น ความนิ่ง เธอประกอบดวย 
ศีลขันธ อินทรียสังวร และสติสัมปชัญญะ อันเปนอริยะเชนนี้ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ 
 ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏท่ีแจง ลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาตภายหลัง 
ภัตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรงดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความโลภในโลก มีใจปราศจาก 
ความโลภอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความโลภ ละความประทุษราย คือพยาบาท ไมคิดพยาบาท 
 มีความกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูล แกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษราย 
คือ พยาบาท ละถีนมิทธะแลว มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะ ยอม 
ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบภายใน ยอม 
ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจะกุกกจุจะ ละวิจกิิจฉาแลว เปนผูขามวจิกิิจฉา ไมมีความสงสัยใน 
กุศลธรรมท้ังหลาย ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉา เธอละนิวรณเหลานี้อันเปนอุปกิเลสของใจ  
เปนเคร่ืองทําปญญาใหทุรพลแลว สงัดจากกามฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ  
บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส เปนจิตออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว 
อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก  
คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบางหาชาติบาง สิบชาติบาง  
ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง  
ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบางตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏววิัฏกัปเปนอันมากบาง  
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วา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น 
เสวยสุขและทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพ 
โนน แมในภพนั้น เรากไ็ดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น 
 เสวยสุขและทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกิดในภพน้ี  
เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ภกิษนุั้น 
เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกเิลส ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออน ควรแก 
การงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวท้ังหลาย  
เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลวประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี  
ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษขุองมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา 
 สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ 
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เม่ือตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาตนรก สวน 
สัตวเหลานี้ประกอบดวย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ  
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เม่ือตายไปเขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมเห็นหมูสัตว 
กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลวประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษ ุ
อันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ภกิษ ุ
นั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสเปนจิตออน ควรแก 
การงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวขยญาณ ยอมรูชัดตามความ 
เปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมทัุย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุ 
ใหเกดิอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอม 
หลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่ง 
รูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืน 
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรภกิษุท้ังหลาย อยางนีแ้ล บุคคลช่ือวาเปนผูไมทําตนใหเดือดรอน 
 ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมประกอบความ 
ขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน และบุคคลนั้นเปนผูไมทําตนใหเดือดรอนไมทําผูอ่ืนให 
เดือดรอน เปนผูไมมีความหวิ เปนผูดับ เยน็ใจ เสวยสุข มีตนอันประเสริฐ อยูในปจจุบัน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยูในโลก ฯ  
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         [๑๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงตัณหาเชนดังขาย ทองเท่ียวไป  แผซานไป  
เกาะเกี่ยวอยูในอารมณตางๆ เปนเคร่ืองปกคลุมหุมหอสัตวโลกน้ีซ่ึงนงุเหมือนกลุมดายอันยุงเหยิง  
ขอดเปนปมเปนเหมือนหญาปลอง ไมใหลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต และสงสาร 
ไปได เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระ 
ผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ตณัหาเชนดังขาย ทองเท่ียวไป แผซานไป เกาะเกี่ยวอยู 
ในอารมณตางๆ เปนเคร่ืองปกคลุมหุมหอสัตวโลกน้ี ซ่ึงนงุเหมือนกลุมดายอันยุงเหยิง ขอดเปนปม  
เปนเหมือนหญามุงกระตายและหญาปลอง ไมใหลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต และสงสารไปไดนัน้ 
เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการนี้ อาศัยขันธบัญจกภายใน ตัณหาวิจริต  
๑๘ ประการน้ีอาศัยขันธบัญจกภายนอก ตณัหาวิจริต ๑๘ ประการอันอาศัยขันธบัญจกภายในเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ือมีความถือวา เรามี ก็ยอมมีความถือวา เราเปนอยางนี้ เราเปน 
อยางนั้น เราเปนอยางอ่ืน เราไมเปนอยู เราพึงเปนอยางนี้เราพึงเปนอยางนั้น เราพึงเปนอยาง 
อ่ืน แมไฉนเราพึงเปน แมไฉนเราพึงเปนอยางนี้ แมไฉนเราพึงเปนอยางนั้น แมไฉนเราพึงเปน 
อยางอ่ืน เราจกัเปน เราจกัเปนอยางนี้ เราจกัเปนอยางนั้น เราจักเปนอยางอ่ืน ตัณหาวิจริต ๑๘ 
 ประการน้ีอาศัยขันธบัญจกภายใน ตณัหาวิจริต ๑๘ ประการอันอาศัยขันธบัญจกภายนอกเปนไฉน 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือมีความถือวา เรามีดวยขันธบัญจกนี้ ก็ยอมมีความถือวา เราเปนอยางนี ้
ดวยขันธบัญจกน้ี เราเปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกน้ีเราเปนอยางอ่ืนดวยขันธบัญจกนี้ เราเปนอยู 
ดวยขันธบัญจกน้ี เราไมเปนอยูดวยขันธบัญจกน้ี เราพึงเปนดวยขันธบัญจกน้ี เราพึงเปนอยางนี ้
ดวยขันธบัญจกน้ีเราพึงเปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้ เราพึงเปนอยางอ่ืนดวยขันธบัญจกน้ี แม 
ไฉนเราพึงเปนอยางนีด้วยขันธบัญจกนี้ แมไฉนเราพึงเปนอยางนัน้ดวยขันธบัญจกนี้นี้ แมไฉนเราพึง 
เปนอยางอ่ืนดวยขันธ บัญจกนี้ เราจักเปนดวยขันธบัญจกนี้ เราจักเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจกน้ี  
เราจัก เปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกน้ี เราจกัเปนอยางอ่ืนดวยขันธบัญจกน้ี ตัณหาวิจริต๑๘ ประการ 
นี้อาศัยขันธบัญจกภายนอก ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการอาศัยขันธบัญจก  ภายใน ตณัหาวิจริต ๑๘  
ประการอาศัยขันธบัญจกภายนอก ดวยประการฉะน้ีรวมเรียกวา ตัณหาวิจริตเหน็ปานนี้ ท่ีเปน 
อดีต ๓๖ อนาคต ๓๖ เปนปจจุบัน  ๓๖ รวมเปนตัณหาวจิริต ๑๐๘ดวยประการฉะน้ี ดูกรภกิษุ  
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ท้ังหลาย ตัณหาน้ี  นั้นแล เชนดังขาย ทองเที่ยวไป แผซานไป เกาะเกีย่วอยูในอารมณตางๆ   
เปนเคร่ืองปกคลุมหุมหอสัตวโลกน้ีซ่ึงนุงเหมือนดายอันยุงเหยิง ขอดเปนปม  เปนเหมือนหญามุง 
กระตายและหญาปลอง ไมใหลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต    และสงสารไปได ฯ 
         [๒๐๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมชาติ ๔ ประการนีย้อมเกิด ๔ ประการเปนไฉน คือ  
ความรักยอมเกิดเพราะความรัก ๑ โทสะยอมเกิดเพราะความรัก ๑ความรักยอมเกดิเพราะโทสะ ๑ 
โทสะยอมเกิดเพราะโทสะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายก็ความรักยอมเกิดเพราะความรักอยางไร บุคคล 
ในโลกน้ีเปนท่ีนาปรารถนา นาใครนาพอใจของบุคคล คนอ่ืนๆ มาประพฤติตอบุคคลท่ีรักนั้น  
ดวยอาการที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เขายอมมีความคิดอยางน้ีวา คนอ่ืนมาประพฤติตอ 
บุคคลท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจของเรา ดวยอาการอันนาปรารถนา นาใครนาพอใจ เขา 
ยอมเกิดความรักในคนเหลานั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความรักยอมเกดิเพราะความรักอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็โทสะยอมเกิดเพราะความรักอยางไร บุคคลในโลก  นี้เปนท่ีนา 
ปรารถนา นาใคร นาพอใจของบุคคล คนอ่ืนมาประพฤติตอบุคคลนั้นดวยอาการอันไมนาปรารถนา 
 ไมนาใคร ไมนาพอใจ บุคคลน้ันยอมมีความคิดอยางน้ีวา คนอ่ืนมาประพฤติตอบุคคลท่ีนาปรารถนา  
นาใคร นาพอใจของเราดวยอาการอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ เขายอมเกิดโทสะ 
ในคนเหลานัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย โทสะยอมเกิดเพราะความรัก อยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความรักยอมเกดิเพราะโทสะอยางไร บุคคลในโลกน้ีไมเปนท่ีนา 
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจของบุคคล คนอ่ืนๆ มาประพฤติตอบุคคลนั้น ดวยอาการอัน 
ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ บุคคลน้ันยอมมีความคิดอยางนีว้า คนอ่ืนๆ มาประพฤติ 
ตอบุคคลท่ีไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจของเรา ดวยอาการอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร  
ไมนาพอใจเขายอมเกิดความรักใครในคนเหลานั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความรักยอมเกิดเพราะโทสะ 
อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็โทสะยอมเกิดเพราะโทสะอยางไร บุคคลในโลกนี้ไมเปนท่ีนา 
ปรารถนา ไมนารักใคร ไมนาพอใจของบุคคล คนอ่ืนๆ มาประพฤติตอบุคคลนั้น ดวยอาการอัน 
นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ บุคคลนั้นยอมมีความคิดอยางนี้วา คนอ่ืนๆ มาประพฤติตอคนท่ี 
ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจของเรา ดวยอาการอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เขา  
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ยอมเกิดโทสะในบุคคลเหลานั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย โทสะยอมเกิดเพราะโทสะอยางนีแ้ล ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ธรรมชาติ ๔ ประการนี้แล ยอมเกิด ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุสงัดจากกาม ฯลฯ เขาปฐมฌานอยู  สมัยนั้น แม 
ความรักท่ีเกดิเพราะความรัก ยอมไมมีแกภกิษุนั้น แมโทสะท่ีเกิดเพราะความรัก ยอมไมมีแกภิกษ ุ
นั้น แมความรักท่ีเกิดเพราะโทสะ ยอมไมมีแกภกิษนุั้น แมโทสะท่ีเกิดเพราะโทสะ ยอมไมมีแก 
ภิกษนุั้น ดกูรภิกษุท้ังหลายสมัยใด ภิกษเุขาทุติยฌาน ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน สมัยนั้น  
แมความรักท่ีเกิดเพราะความรัก ยอมไมมีแกภกิษนุั้น แมโทสะท่ีบังเกดิเพราะความรัก ยอมไมมีแกภิกษ ุ
นั้น แมความรักท่ีเกิดเพราะโทสะ ยอมไมมีแกภกิษนุั้น  แมโทสะท่ีเกิดเพราะโทสะ ยอมไมมีแก 
ภิกษนุั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษกุระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู สมัยนั้น แมความรักท่ีเกดิ 
เพราะความรัก เปนธรรมชาติอันภิกษุนั้นละไดแลว ตดัรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน 
ทําใหไมใหมี ไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา แมโทสะท่ีเกดิเพราะความรัก...แมความรักท่ีเกิดเพราะ 
โทสะ...แมโทสะท่ีเกิดเพราะโทสะ เปนธรรมชาติอันภิกษุนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลวทําใหเปน 
เหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมใหมี ไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ภิกษนุี้เราเรียกวา ไมยึดถือ ไม 
โตตอบ ไมบังหวนควัน ไมลุกโพลง ไมถูกไฟไหม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเช่ือวายึดถืออยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเห็นรูป 
โดยความเปนตน เห็นตนวามีรูป เห็นรูปในตน หรือเห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนาโดยความ 
เปนตน เห็นตนวามีเวทนา เห็นเวทนาในตน หรือเหน็ตนในเวทนา ยอมเห็นสัญญาโดยความ 
เปนตน เห็นตนวามีสัญญา เห็นสัญญาในตน หรือเหน็ตนในสัญญา ยอมเห็นสังขารท้ังหลาย  
โดยความเปนตน เห็นตนวามีสังขาร เห็นสังขารในตน หรือเห็นตนในสังขาร ยอมเห็นวิญญาณ 
โดยความเปนตน เห็นตนวามีวิญญาณ เหน็วิญญาณในตน หรือเหน็ตนในวิญญาณ ภิกษุช่ือวา 
ยึดถืออยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษช่ืุอวาไมยดึถืออยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้  ยอมไมเหน็รูป 
โดยความเปนตน ไมเหน็ตนวามีรูป ไมเหน็รูปในตน หรือไมเห็นตนในรูป ไมเห็นเวทนา... 
ไมเห็นสัญญา...ไมเห็นสังขาร...ไมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ไมเห็นตนวามีวิญญาณ ไมเหน็ 
วิญญาณในตน หรือไมเห็นตนในวิญญาณ ภกิษุช่ือวาไมยึดถืออยางนีแ้ล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุช่ือวายอมโตตอบอยางไร ภกิษุในธรรมวินยันี้ ยอมดาตอบ 
ผูดาตน ยอมโกรธตอบผูโกรธตน ยอมโตเถียงตอบผูโตเถียงตนภกิษุช่ือวายอมโตตอบอยางนี้แล 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุช่ือวายอมไมโตตอบอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  ยอมไม 
ดาตอบผูดาตน ยอมไมโกรธตอบผูโกรธตน ยอมไมโตเถียงตอบผูโตเถียงตน ภกิษุช่ือวาไมโตตอบ 
อยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมบังหวนควันอยางไร เม่ือมีความถือวา  เราเปนอยางนี้  
เราเปนอยางนัน้ เราเปนอยางอ่ืน เราเปนอยู เราไมเปนอยูเราพึงเปน เราพึงเปนอยางนี้ เราพึง 
เปนอยางนัน้ เราพึงเปนอยางอ่ืน แมไฉนเราพึงเปน แมไฉนเราพึงเปนอยางนี้ แมไฉนเราพึงเปน 
อยางนั้น แมไฉนเราพึงเปนอยางอ่ืน เราจกัเปน เราจกัเปนอยางนี้ เราจกัเปนอยางนั้น เราจัก 
เปนอยางอ่ืน ภิกษุช่ือวายอมบังหวนควันอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมไมบังหวนควันอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือไมมี 
ความถือวา เรามีอยู ก็ยอมไมมีความถือวา เราเปนอยางนี ้... เราจักเปนอยางอ่ืน ภกิษช่ืุอวายอมไม 
บังหวนควันอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษลุุกโพลงอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือมีความถือวา เราม ี
ขันธบัญจกนี้ ก็ยอมมีความถือวา เราเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจกน้ี เราเปนอยางนัน้ดวยขันธบัญจกนี้  
เราเปนอยางอ่ืนดวยขันธบัญจกนี้ เราเปนอยูดวยขันธบัญจกนี้ เราไมเปนอยูดวยขันธบัญจกนี้  
เราพึงเปนขันธบัญจกน้ีเราพึงเปนอยางนัน้ดวยขันธบัญจกน้ี เราพึงเปนอยางอ่ืนดวยขันธบัญจกนี้  
แมไฉนเราพึงเปนดวยขันธบัญจกน้ี แมไฉนเราพึงเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจกนี้ แมไฉนเราพึงเปน 
อยางนั้นดวยขันธบัญจกนี้ เราจักเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจกนี้ เราจกัเปนอยางอ่ืนดวยขันธบัญจกนี้  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุลุกโพลงอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษไุมลุกโพลงอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือไมมีความถือวา  
เรามีดวยขันธบัญจกนี้ กย็อมไมมีความถือวา เราเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจกน้ี...เราจกัเปนอยางอ่ืน 
ดวยขันธบัญจกน้ี ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษยุอมไมลุกโพลงอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษถูุกไฟไหมอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยงัละอัสมิมานะ  
ตัดรากขาด ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา 
 ไมได ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุถูกไฟไหมอยางนี้แล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษไุมถูกไฟไหมอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนีเ้ปนผูละอัสมิมานะ 
ไดแลว ตดัรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปน 
ธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมถูกไฟไหมอยางนี้แล ฯ 
                            จบมหาวรรคที่ ๕ 
                            จบจตุตถปณณาสก 
                           __________  
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                      วรรคท่ีไมสงเคราะหเปนปณณาสก 
                            สัปปุริสวรรคท่ี ๑ 
         [๒๐๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษท่ียิ่งกวา  อสัปบุรุษ สัปบุรุษ  
และสัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว  
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ก็อสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนคนฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ  
ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท บุคคลนี้เราเรียกวาอสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  
เปนคนฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการฆาสัตวอีกดวยลักทรัพยดวยตนเอง และ 
ชักชวนผูอ่ืนในการลักทรัพยอีกดวย ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการประ 
พฤติผิดในกามอีกดวย  พูดเท็จดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการพูดเท็จอีกดวย ดื่มน้ําเมาคือ 
สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทดวยตนเอง  และชักชวนผูอ่ืนในการดื่มน้ําเมาคือสุรา 
และเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทอีกดวย บุคคลนีเ้ราเรียกวา อสัปบุรุษยิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากการ 
ฆาสัตว งดเวนจากการลักทรัพย งดเวนจากการประพฤติผิดในกามงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวน 
จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท บุคคลนี้เราเรียกวา สัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัปบุรุษผูยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู 
งดเวนจากการฆาสัตวดวยตัวเอง และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการฆาสัตวอีกดวย เปนผูงดเวน 
จากการลักทรัพยดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการลักทรัพยอีกดวย เปนผูงดเวนจากการ 
ประพฤติผิดในกามดวยตนเองและชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการประพฤติผิดในกามอีกดวย เปนผู 
งดเวนจากการพูดเท็จดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการพูดเท็จอีกดวย เปนผูงดเวน  
จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทดวยตนเองและชักชวนผูอ่ืนให 
งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความ    ประมาทอีกดวย บุคคลนี้เราเรียกวา  
สัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ  
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         [๒๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษท่ียิ่งกวา  อสัปบุรุษ สัปบุรุษ  
และสัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษ ุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 ก็อสัปบุรุษเปนไฉนบุคคลบางคนในโลกนี ้เปนผูไมมีศรัทธา ไมมีโอตตัปปะมีสุตะนอย เปน 
คนเกียจคราน มีสติหลงลืม มีปญญาทราม บุคคลนี้เราเรียกวา อสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  
ตนเองเปนผูไมมีศรัทธา และชักชวนผูอ่ืนในความเปนผูไมมีศรัทธาอีกดวย ตนเองไมมีหิริ และ 
ชักชวนผูอ่ืนในความเปนผูไมมีหิริอีกดวย ตนเองเปนผูไมมีโอตตัปปะ และชักชวนผูอ่ืนในความ 
เปนผูไมมีโอตตัปปะอีกดวย ตนเองมีสุตะนอย และชักชวนผูอ่ืนในความเปนผูมีสุตะนอยอีกดวย 
 ตนเองเปนผูเกียจคราน และชักชวนผูอ่ืนในความเปนผูเกียจครานอีกดวย ตนเองมีสติหลงลืม 
และชักชวนผูอ่ืนในความเปนผูมีสติหลงลืมอีกดวย ตนเองมีปญญาทราม และชักชวนผูอ่ืนในความ 
เปนผูมีปญญาทรามอีกดวย บุคคลผูนี้เราเรียกวา อสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศรัทธา มีหิริ  
มีโอตตัปปะ เปนพหูสูต ปรารภความเพยีร มีสติ มีปญญาบุคคลนี้เราเรียกวา สัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู 
ถึงพรอมดวยศรัทธาดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความถึงพรอมดวยศรัทธาอีกดวย เปนผูมีหิริ 
ดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความเปนผูมีหิริอีกดวย เปนผูมีโอตตัปปะดวยตนเอง และชักชวน 
ผูอ่ืนในความเปนผูมีโอตตัปปะอีกดวย เปนผูมีสติตั้งม่ันดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความมีสติ 
ตั้งม่ันอีกดวยเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความถึงพรอมดวย ปญญา 
อีกดวย ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษท่ียิง่กวาสัปบุรุษ ฯ 
         [๒๐๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษ สัปบุรุษ  
และสัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อสัปบุรุษ 
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนคนมักฆาสัตว มักลักทรัพย มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ 
 มักพูดคําสอเสียด มักพดูคําหยาบ มักพูดคําเพอเจอ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา อสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู 
มักฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการฆาสัตวอีกดวยเปนผูมักลักทรัพยดวยตนเอง และ  
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ชักชวนผูอ่ืนใหลักทรัพยอีกดวย เปนผูมักประพฤติผิดในกามดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนให 
ประพฤติผิดในกามอีกดวยเปนผูมักกลาวเท็จดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหกลาวเท็จดวย 
เปนผูมักกลาวคําสอเสียดดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหกลาวคําสอเสียดอีกดวย เปนผูมักกลาว 
คําหยาบดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหกลาวคําหยาบอีกดวย เปนผูมักกลาวคําเพอเจอดวยตนเอง 
 และชักชวนผูอ่ืนใหกลาวคําเพอเจออีกดวย ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาอสัปบุรุษท่ียิ่งกวา 
อสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจาก 
ปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากมุสาวาท งดเวนจาก 
ปสุณวาจา งดเวนจากผรุสวาจา งดเวนจากสัมผัปปลาปะดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลนี้เราเรียกวา 
สัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู 
งดเวนจากปาณาติบาตดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากปาณาติบาตอีกดวย เปนผูงดเวน 
จากอทินนาทานดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากอทินนาทานอีกดวย เปนผูงดเวนจาก 
กาเมสุมิจฉาจารดวยตนเองและชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารอีกดวย เปนผูงดเวนจาก 
มุสาวาทดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากมุสาวาทอีกดวย เปนผูงดเวนจากปสุณวาจาดวย 
ตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากปสุณวาจาอีกดวย   เปนผูงดเวนจากผรุสวาจาดวยตนเอง 
 และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากผรุสวาจา อีกดวยเปนผูงดเวนจากสัมผัปปลาปะดวยตนเอง และ 
ชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากสัมผัปปลาปะอีกดวย ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลน้ีเราเรียกวาสัปบุรุษท่ียิ่งกวา 
สัปบุรุษ ฯ 
         [๒๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษ สัปบุรุษ 
 และสัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อสัปบุรุษ 
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯ เปนคนมักโลภ มีจิตพยาบาท มีความ 
เห็นผิด ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาอสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  
เปนผูมักฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการฆาสัตวอีกดวยฯลฯ เปนคนมักโลภดวยตนเอง  
และชักชวนผูอ่ืนในความมกัโลภอีกดวย เปนผูมีจิตพยาบาทดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาท่ี 209 
พยาบาทอีกดวย เปนผูมีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความเห็นผิดอีกดวย ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย บุคคล    นี้เราเรียกวาอสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจาก 
ปาณาติบาต ฯลฯ เปนผูไมมักโลภ ไมมีจิตพยาบาท มีความเห็นชอบ  ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้ 
เราเรียกวาสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู 
งดเวนจากปาณาติบาตดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากปาณาติบาตอีกดวย ฯลฯ เปนผู 
ไมมักโลภดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความไมโลภอีกดวย เปนผูไมมีจิตพยาบาทดวยตนเอง  
และชักชวนผูอ่ืนในความไมพยาบาทอีกดวยเปนผูมีความเห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืน 
ในความเห็นชอบอีกดวย ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ 
         [๒๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษ สัปบุรุษ  
และสัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อสัปบุรุษ 
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมีความเห็นผิด มีความดําริผิด มีวาจาผิด มีการงานผิด  
มีอาชีพผิด มีความพยายามผิด ตั้งสติผิด ตั้งใจม่ันผิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา  
อสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  
เปนผูมีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความเห็นผิดอีกดวย เปนผูมีความดําริผิดดวย 
ตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความดําริผิดอีกดวยเปนผูมีวาจาผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใน 
วาจาผิดอีกดวย เปนผูมีการงานผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการงานผิดอีกดวย เปนผูมี 
อาชีพผิดดวยตนเองและชักชวนผูอ่ืนในอาชีพผิดอีกดวย เปนผูมีความพยายามผิดดวยตนเอง และ 
ชักชวนผูอ่ืนในความพยายามผิดอีกดวย เปนผูตั้งสติผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการต้ังสต ิ
ผิดอีกดวย เปนผูตั้งใจม่ันผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการต้ังใจม่ันผิดอีกดวย ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาอสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความเหน็ชอบ  
มีความดําริชอบ มีวาจาชอบ มีการงานชอบ มีอาชีพชอบ มีความพยายามชอบ ตั้งสติชอบ  
ตั้งใจม่ันชอบ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษ ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู 
มีความเหน็ชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความเหน็ชอบอีกดวย เปนผูมีความดาํริชอบดวย 
ตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความดําริชอบอีกดวยเปนผูมีวาจาชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืน 
ในวาจาชอบอีกดวย เปนผูมีการงานชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการงานชอบอีกดวยเปนผู 
มีอาชีพชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในอาชีพชอบอีกดวย เปนผูมีความพยายามชอบดวย 
ตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความพยายามชอบอีกดวย เปนผูตั้งสติชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืน 
ในการตั้งสติชอบอีกดวย เปนผูตั้งใจม่ันดวยตนเองและชักชวนผูอ่ืนในความต้ังใจม่ันอีกดวย  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ 
         [๒๐๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ อสัปบุรุษท่ียิ่งกวา อสัปบุรุษ สัปบุรุษ  
และสัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อสัปบุรุษ 
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูมีความเห็นผิด ฯลฯ เปนผูมีความรูผิด เปนผูมีความพนผิด  
ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลนี้เราเรียกวา อสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี ้
 เปนผูมีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความเห็นผิดอีกดวย ฯลฯ เปนผูมีความรูผิด 
ดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความรูผิดอีกดวยเปนผูมีความพนผิดดวยตนเอง และชักชวนผู 
อ่ืนในความพนผิดอีกดวย ดกูรภิกษุ   ท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาอสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความเหน็ชอบ  
ฯลฯ เปนผูมีความรูชอบ เปนผูมีความพนชอบ ดูกรภกิษท้ัุงหลายบุคคลนี้เราเรียกสัปบุรุษ ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน 
ผูมีความเห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความเหน็ชอบอีกดวย ฯลฯ เปนผูมีความรูชอบ 
ดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความรูชอบอีกดวย เปนผูมีความพนชอบดวยตนเอง และชักชวน 
ผูอ่ืนในความพนชอบอีกดวย ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาสัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษ ฯ 
         [๒๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงคนช่ัว คนช่ัวท่ียิ่งกวาคนช่ัว  คนดี และคนดี 
ท่ียิ่งกวาคนดี แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็คนช่ัวเปนไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักฆาสัตว ฯลฯเปนผูมีความเห็นผิด ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้ 
เราเรียกวาคนชั่ว ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คนช่ัวท่ียิ่งกวาคนช่ัวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมัก 
ฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในการฆาสัตวอีกดวย ฯลฯเปนผูมีความเหน็ผิดดวยตนเอง  
และชักชวนผูอ่ืนในความเหน็ผิดอีกดวย ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนช่ัวท่ียิ่งกวาคนช่ัว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คนดีเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว  
ฯลฯ มีความเห็นชอบ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนดี ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คนดท่ีียิ่งกวาคนดีเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูงดเวน 
จากการฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการฆาสัตวอีกดวย ฯลฯ เปนผูมีความ 
เห็นชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความเหน็ชอบอีกดวย ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลน้ีเราเรียก 
วาคนดีท่ียิ่งกวาคนดี ฯ 
         [๒๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงคนช่ัว คนช่ัวท่ียิ่งกวาคนช่ัว  คนดี และคนดี 
ท่ียิ่งกวาคนดี แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็คนช่ัวเปนไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความเห็นผิด ฯลฯ  มีความรูผิด มีความพนผิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล 
นี้เราเรียกวาคนช่ัว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คนช่ัวท่ียิ่งกวาคนช่ัวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมี 
ความเหน็ผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความเห็นผิดอีกดวยฯลฯ เปนผูมีความรูผิดดวยตน 
เอง และชักชวนผูอ่ืนในความรูผิดอีกดวย   เปนผูมีความพนผิดดวยตนเองและชักชวนผูอ่ืนในความ 
พนผิดอีกดวย ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลนี้เราเรียกวาคนช่ัวท่ียิ่งกวาคนช่ัว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คนดีเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมีความเห็นชอบ ฯลฯ  
มีความรูชอบ มีความพนชอบ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนดี ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็คนดท่ีียิ่งกวาคนดีเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมี 
ความเหน็ชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความเห็นชอบอีกดวย ฯลฯ เปนผูมีความรูชอบดวย 
ตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความรูชอบอีกดวย เปนผูมีความพนชอบดวยตนเอง และชักชวน 
ผูอ่ืนในความพนชอบอีกดวย ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาคนดีท่ียิ่งกวาคนด ีฯ  
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         [๒๐๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงบุคคลผูมีธรรมอันลามก บุคคลผูมีธรรมอัน 
ลามกท่ียิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามก บุคคลผูมีธรรมอันงาม และบุคคล  ผูมีธรรมอันงามท่ียิ่งกวา 
บุคคลผูมีธรรมอันงาม แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง  ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมี 
ธรรมอันลามกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้   เปนคนฆาสัตว ฯลฯ มีความเหน็ผิด ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา    ผูมีธรรมอันลามก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันลามกท่ียิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามกเปนไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในฆาสัตวอีกดวย ฯลฯ เปน 
ผูมีความเห็นผดิดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความเหน็ผิดอีกดวย ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้ 
เราเรียกวาผูมีธรรมอันลามกท่ียิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันงามเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงด 
เวนจากการฆาสัตว ฯลฯ มีความเหน็ชอบ บุคคลนี้เราเรียกวาผูมีธรรมอันงาม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันงามที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันงามเปนไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการ 
ฆาสัตวอีกดวย ฯลฯ เปนผูมีความเหน็ชอบดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความเห็นชอบอีกดวย 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวาผูมีธรรมอันงามท่ียิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันงาม ฯ 
         [๒๑๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงบุคคลผูมีธรรมอันลามก บุคคลผูมีธรรมอัน 
ลามกท่ียิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามก บุคคลผูมีธรรมอันงาม และบุคคลผูมีธรรมอันงามท่ียิ่งกวา 
บุคคลผูมีธรรมอันงาม แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมี 
ธรรมอันลามกเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความเห็นผิด ฯลฯ มีความรูผิด มีความ 
พนผิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา ผูมีธรรมอันลามก ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันลามกท่ียิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามกเปนไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความเห็นผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความเหน็ผิดอีกดวย  
ฯลฯ เปนผูมีความรูผิดดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความรูผิดอีกดวย เปนผูมีความพนผิดดวย 
ตนเอง และชักชวนผูอ่ืนในความพนผิดอีกดวย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลนี้เราเรียกวา ผูมีธรรม 
อันลามกท่ียิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันลามก ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันงามเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมี 
ความเหน็ชอบ ฯลฯ มีความรูชอบ มีความพนชอบ บุคคลนี้เราเรียกวาผูมีธรรมอันงาม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูมีธรรมอันงามที่ยิ่งกวาบุคคลผูมีธรรมอันงามเปนไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเปนผูมีความเห็นชอบ และชักชวนผูอ่ืนในความเห็นชอบอีกดวย  
ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความรูชอบ และชักชวนผูอ่ืนในความรูชอบอีกดวย ตนเองเปนผูมีความพน 
ชอบ และชักชวนผูอ่ืนในความพนชอบอีกดวย บุคคลนี้เราเรียกวาบุคคลผูมีธรรมอันงามท่ียิ่งกวา 
บุคคลผูมีธรรมอันงาม ฯ 
                           จบสัปปุริสวรรคท่ี ๑ 
                         ___________  
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                            โศภนวรรคท่ี ๒ 
         [๒๑๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประทุษรายบริษทั ๔ จําพวกน้ี๔ จําพวกเปนไฉน  
คือ ภิกษุผูทุศีล มีธรรมอันลามกช่ือวาประทุษรายบริษัทภิกษณุีผูทุศีล มีธรรมอันลามก ช่ือวา 
ประทุษรายบริษทั อุบาสกผูทุศีล มีธรรมอันลามก ช่ือวาประทุษรายบริษัท อุบาสิกาผูทุศีล มีธรรม 
อันลามก ช่ือวาประทุษรายบริษัท ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีแล เปนผูประทุษรายบริษัท ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูทําบริษัทใหงาม ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉนคือ ภกิษุ 
ผูมีศีล มีธรรมอันงาม ช่ือวาผูทําบริษัทใหงาม ภิกษณุีผูมีศีล มีธรรมอันงาม ช่ือวาผูทําบริษัทให 
งาม อุบาสกผูมีศีล มีธรรมอันงาม ช่ือวาผูทําบริษัทใหงาม อุบาสิกาผูมีศีล มีธรรมอันงาม ช่ือ 
วาผูทําบริษัทใหงาม ดูกรภิกษุท้ังหลายบุคคลผูทําบริษัทใหงาม ๔ จําพวกนีแ้ล ฯ 
         [๒๑๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกนํามา 
โยนลงในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ มิจฉา 
ทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาโยนลงใน 
นรก ดูกรภิกษท้ัุงหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไวใน 
สวรรคธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ สัมมาทิฐิ ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาประดษิฐานไวใน 
สวรรค ฯ 
         [๒๑๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  เหมือนถูกนํามา 
โยนลงในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ความ 
เปนคนอกตัญูอกตเวที ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล เหมือน 
ถูกนํามาโยนลงในนรกดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกเชิญ 
มาประดิษฐานไวในสวรรค ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ 
 ความเปนคนกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือน 
ถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาท่ี 215 
         [๒๑๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหมือนถูกนํามาโยน 
ลงในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนคนฆาสัตว ๑ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑  
พูดเท็จ ๑ ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ งดเวนจากการลักทรัพย ๑ งดเวนจากการประพฤติ 
ผิดในกาม ๑งดเวนจากการพูดเท็จ ๑ ฯ 
         [๒๑๕] เปนผูมีความเหน็ผิด ๑ ดําริผิด ๑ เจรจาผิด ๑ ทําการงานผิด ๑ ฯลฯ เปน 
ผูมีความเห็นชอบ ๑ ดําริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ ทําการงานชอบ ๑ ฯ 
         [๒๑๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหมือนถูกนํามาโยน 
ลงในนรก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีอาชีพผิด ๑พยายามผิด ๑ ระลึกผิด ๑ ตั้ง 
ใจไวผิด ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล เหมือนถูกนํามาโยนลง 
ในนรก ดูกรภกิษุท้ังหลายบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไว 
ในสวรรคธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีอาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้ง 
ใจไวชอบ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมา 
ประดิษฐานไวในสวรรค ฯ 
         [๒๑๗] เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไมไดเหน็วาไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไมไดฟงวาได 
ฟง ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไมไดทราบวาไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไมไดรูวาไดรู ๑ ฯลฯ เปนผู 
มักกลาวส่ิงท่ีไมไดเหน็วาไมไดเหน็ ๑เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไมไดฟงวาไมไดฟง ๑ เปนผูมักกลาวส่ิง 
ท่ีไมไดทราบวาไมไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไมรูวาไมไดรู ๑ ฯ 
         [๒๑๘] เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไดฟงวาไมได 
ฟง ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไดทราบวาไมไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไดรูวาไมไดรู ๑ ฯลฯ เปนผู 
มักกลาวส่ิงท่ีไดเห็นวาไดเหน็ ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไดฟงวาไดฟง ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไดทราบวา 
ไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไดรูวาไดรู ๑ ฯ 
         [๒๑๙] เปนคนไมมีศรัทธา ๑ เปนคนทุศีล ๑ ไมมีหริิ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ ฯลฯ เปน 
คนมีศรัทธา ๑ เปนคนมีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ฯ 
         [๒๒๐] เปนคนไมมีศรัทธา ๑ เปนคนทุศีล ๑ เปนคนเกียจคราน ๑ มีปญญาทราม ๑  
ฯลฯ เปนคนมีศรัทธา ๑ เปนคนมีศีล ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ มีปญญา ๑ ฯ 
                           จบโศภนวรรคท่ี ๒ 
                         ____________  
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                            ทุจริตวรรคท่ี ๓ 
         [๒๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย วจีทุจริต ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือคําเท็จ ๑ คํา 
สอเสียด ๑ คําหยาบ ๑ คําเพอเจอ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายวจทุีจริต ๔ อยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
วจีสุจริต ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉนคือ คําจริง ๑ คําไมสอเสียด ๑ คําออนหวาน ๑ คําพอ 
ประมาณ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย วจีสุจริต ๔ อยางนี้ ฯ 
         [๒๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูไมฉลาด  
เปนอสัปบุรุษ ยอมบริหารตนใหถูกขจัดถูกทําลาย เปนคนมีโทษวิญูชนติเตียน และยอมประสบ 
กรรมมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจทุีจริต ๑ มโนทุจริต ๑ 
 มิจฉาทิฐิ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูไมฉลาด เปน 
อสัปบุรุษ ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทาํลาย เปนคนมีโทษ วิญูชนติเตียนและยอมประ 
สบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิตผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผู 
ฉลาด เปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัดไมใหถูกทําลาย ไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียน  
และยอมไดประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑  
มโนสุจริต ๑สัมมาทิฐิ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑิตผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ลเปน 
ผูฉลาด เปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลายไมมีโทษ  วิญูชนไมติเตียน 
 และยอมไดประสบบุญเปนอันมาก ฯ 
         [๒๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผูไมฉลาด 
เปนอสัปบุรุษ ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย เปนผูมีโทษ วิญูชนติเตียน และยอม 
ประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโน 
ทุจริต ๑ ความเปนคนอกตัญูอกตเวที ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
นี้แลเปนผูไมฉลาด เปนอสัปบุรุษ ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลายเปนผูมีโทษ วิญูชน 
ติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภกิษุท้ังหลายบัณฑิตผูประกอบดวยธรรม  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต - หนาท่ี 217 
 ๔ ประการ เปนคนฉลาด เปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจดั ไมใหถูกทําลาย ไมมีโทษ  
วิญูชนไมติเตียน และยอมประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายสุจริต ๑  
วจีสุจริต ๑มโนสุจริต ๑ ความเปนคนกตัญูกตเวที ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัณฑติผูประกอบดวย 
ธรรม ๔ ประการนี้แล เปนคนฉลาด เปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย  
ไมมีโทษวิญูชนไมติเตียน และยอมประสบบุญเปนอันมาก ฯ 
         [๒๒๔] เปนคนฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑พูดเท็จ ๑ ฯลฯ  
เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ งดเวนจากการลักทรัพย ๑งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ 
 งดเวนจากการพูดเท็จ ๑ ฯลฯ 
         [๒๒๕] เปนผูมีความเห็นผิด ๑ ดําริผิด ๑ ทําการงานผิด ๑ เจรจาผิด ๑ ฯลฯ เปนผูมี 
ความเหน็ชอบ ๑ ดําริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ ทําการงานชอบ ๑ ฯลฯ 
         [๒๒๖] เปนผูมีอาชีพผิด ๑ พยายามผิด ๑ ระลึกผิด ๑ ตั้งใจไวผิด ๑ ฯลฯ เปนผูมี 
อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจไวชอบ ๑ ฯลฯ 
         [๒๒๗] เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไมไดเหน็วาไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไมไดฟงวาได 
ฟง ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไมไดทราบวาไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไมไดรูวาไดรู ๑ ฯลฯ เปนผู 
มักกลาวส่ิงท่ีไมไดเหน็วาไมไดเหน็ ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไมไดฟงวาไมไดฟง ๑ เปนผูมักกลาว 
ส่ิงท่ีไมไดทราบวาไมไดทราบ ๑เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไมไดรูวาไมไดรู ๑ ฯลฯ 
         [๒๒๘] เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไดฟงวาไมได 
ฟง ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไดทราบวาไมไดทราบ ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไดรูวาไมไดรู ๑ ฯลฯ เปน 
ผูมักกลาวส่ิงท่ีไดเหน็วาไดเห็น ๑ เปนผูมักกลาวส่ิงท่ีไดฟงวาไดฟง ๑ มักกลาวส่ิงท่ีไดทราบ 
วาไดทราบ ๑ มักกลาวส่ิงท่ีไดรูวาไดรู ๑ ฯลฯ 
         [๒๒๙] เปนผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูทุศีล ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ ฯลฯ เปนผู 
มีศรัทธา ๑ มีศีล ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ฯลฯ  
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         [๒๓๐] เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ทุศีล ๑ เกียจคราน ๑ มีปญญาทราม ๑ ฯลฯ เปนผูมี 
ศรัทธา ๑ มีศีล ๑ ปรารภความเพียร ๑ มีปญญา ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย บัณฑิตผูประกอบดวย 
ธรรม ๔ ประการนี้แล เปนผูฉลาดเปนสัปบุรุษ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย 
 เปนผูไมมีโทษวิญูชนไมติเตียน และยอมประสบบุญเปนอันมาก ฯ 
         [๒๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กวี ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน คือ จินตกวี ๑ สุต 
กวี ๑ อรรถกว ี๑ ปฏิภาณกวี ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายกวี ๔ จําพวกนี้แล ฯ 
                           จบทุจริตวรรคท่ี ๓ 
                            ________  
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                            กรรมวรรคท่ี ๔ 
         [๒๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
แลวประกาศใหทราบ กรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํามีวิบากดาํก็มี กรรมขาวมีวิบาก 
ขาวก็มี กรรมท้ังดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาวก็มีกรรมไมดําไมขาวมีวบิากไมดําไมขาว ยอมเปนไป 
เพื่อความส้ินกรรมก็มี ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรม ๔ ประการนี้แล เรากระทําใหแจงดวยปญญาอัน 
ยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ 
         [๒๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
แลวประกาศใหทราบ กรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํามีวิบากดาํก็มี กรรมขาวมีวิบาก 
ขาวก็มี กรรมท้ังดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาวก็มีกรรมไมดําไมขาวมีวบิากไมดําไมขาว ยอมเปน 
ไปเพื่อความส้ินกรรมก็มี ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุง 
แตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียน ยอมปรุงแตงวจีสังขารอันมีความเบียดเบียน ยอมปรุงแตง 
มโนสังขารอันมีความเบียดเบียน คร้ันแลวยอมเขาถึงโลกท่ีมีความเบียดเบียน ผัสสะอันมีความ 
เบียดเบียนยอมถูกตองบุคคลนั้น ผูเขาถึงโลกท่ีมีความเบียดเบียน เขาอันผัสสะท่ีมีความเบียดเบียน 
ถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนาท่ีมีความเบียดเบียน เปนทุกขโดยสวนเดียว เปรียบเหมือนสัตว 
นรก นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุง 
แตงกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขารอันไมมีความเบียดเบียน คร้ันแลวยอมเขาถึงโลกท่ีไมมี 
ความเบียดเบียน ผัสสะอันไมมีความเบียดเบียนยอมถูกตองบุคคลนั้น ผูเขาถึงโลกท่ีไมมีความ 
เบียดเบียน เขาอันผัสสะท่ีไมมีความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนาอันไมมีความ 
เบียดเบียน เปนสุขโดยสวนเดียว เปรียบเหมือนเทพช้ันสุภกณิหะ นี้เราเรียกวากรรมขาวมีวิบาก 
ขาว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมท้ังดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาวเปนไฉน บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี ยอมปรุงแตงกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความ 
เบียดเบียนบาง คร้ันแลวยอมเขาถึงโลกท่ีมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ผัสสะ  
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อันมีความเบียดเบียนบางไมมีความเบียดเบียนบาง ยอมถูกตองบุคคลนั้น ผูเขาถึงโลกท่ีมีความ 
เบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง เขาอันผัสสะท่ีมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียด 
เบียนบางถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง มีท้ัง 
สุขและท้ังทุกขระคนกัน เปรียบเหมือนมนุษย เทพบางพวก และวินิปาติกสัตวบางพวก นีเ้รา 
เรียกวากรรมท้ังดําท้ังขาว มีวบิากท้ังดําท้ังขาว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาวยอมเปนไปเพื่อความส้ินกรรม 
เปนไฉน เจตนาใดเพื่อละกรรมดําอันมีวบิากดําในบรรดากรรมเหลานั้นก็ดี เจตนาใดเพื่อละกรรม 
ขาวอันมีวิบากขาวก็ดี เจตนาใดเพ่ือละกรรมท้ังดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาวก็ดี นี้เราเรียกวากรรม 
ไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความส้ินกรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรม ๔ 
 ประการนี้แลเรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ 
         [๒๓๔] คร้ังนั้นแล พราหมณช่ือสิขาโมคคัลลานะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ หลายวนัมาแลว 
 โสณกายนมาณพไปหาขาพระองค คร้ันแลวไดกลาววา พระสมณโคดมยอมทรงบัญญัติการไมกระทํา 
กรรมท้ังปวง ก็แลเม่ือบัญญัติการไมกระทํากรรมท้ังปวง ช่ือวากลาวความขาดสูญแหงโลก ขาแตพระ 
โคดมผูเจริญ โลกน้ีมีกรรมเปนสภาพ ดํารงอยูดวยการกอกรรมมิใชหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา  
ดูกรพราหมณ เราไมรูสึกวาไดเห็นโสณกายนมาณพเลย ท่ีไหนจะไดปราศรัยเห็นปานนีก้ันเลา  
ดูกรพราหมณกรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ 
๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํามีวิบากดาํก็มี กรรมขาวมีวิบากขาวก็มีกรรมท้ังดําท้ังขาวมีวิบาก 
ท้ังดําท้ังขาวกมี็ กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาวยอมเปนไปเพือ่ความส้ินกรรมก็มี ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุงแตง 
กายสังขาร ... วจีสังขาร ... มโนสังขารอันมีความเบียดเบียน ... เขาอันผัสสะท่ีมีความเบียดเบียนถูกตอง 
แลว ยอมไดเสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน  เปนทุกขโดยสวนเดยีว เหมือนสัตวนรก นี้เรา 
เรียกวากรรมดาํมีวิบากดํา ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแตงกาย 
สังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขาร อันไมมีความเบียดเบียน...เขาอันผัสสะท่ีไมมีความเบียดเบียน  
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ถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนาอันไมมีความเบียดเบียน เปนสุขโดยสวนเดียว เหมือนพวกเทพ 
สุภกิณหะ นี้เราเรียกวากรรมขาวมีวิบากขาว ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวบิากท้ังดําท้ังขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  
ปรุงแตงกายสังขาร...วจีสังขาร...มโนสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง... 
เขาอันผัสสะอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ถูกตองแลว ยอมไดเสวยเวทนา 
อันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง มีท้ังสุขและทุกขระคนกันเหมือนมนุษย  
เทพบางพวก และวนิิปาติกสัตวบางพวก นี้เราเรียกวากรรมท้ังดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดาํท้ังขาว ฯ 
     ดูกรพราหมณ ก็กรรมไมดําไมขาว มีวบิากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความส้ินกรรม  
เปนไฉน เจตนาใดเพื่อละกรรมดํามีวิบากดําในบรรดากรรมเหลานั้นกด็ี...นี้เราเรียกวากรรมไมดํา 
ไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินกรรม ดูกรพราหมณ กรรม ๔ ประการนีแ้ล  
เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เองแลวประกาศใหทราบ ฯ 
         [๒๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
แลวประกาศใหทราบ ๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํามีวิบากดําก็มี กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี  
กรรมท้ังดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาวก็มี กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความ 
ส้ินกรรมก็มี ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูฆาสัตว  
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท  
นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู 
งดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการดื่ม 
น้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทนีเ้ราเรียกวากรรมขาวมีวิบากขาว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมท้ังดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาวเปนไฉน บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ฯลฯ นี้เราเรียกวา  
กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความส้ิน 
กรรมเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เจตนาใดเพ่ือละกรรมดํา อันมีวิบากดําในบรรดากรรมเหลานั้น  
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ก็ดี ฯลฯ นีเ้ราเรียกวากรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพือ่ความส้ินกรรม ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย กรรม ๔ ประการนี้แลเรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ 
         [๒๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
แลวประกาศใหทราบ ๔ ประการเปนไฉน คือ กรรมดํามีวิบากดําก็มี กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี  
กรรมท้ังดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาวก็มี กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อ 
ความส้ินกรรมก็มี ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆา 
มารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันต มีจิตประทุษรายตอพระตถาคต ยังพระโลหิตใหหอข้ึน ทําลายสงฆ 
ใหแตกกนั นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผู 
งดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูด 
สอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพดูเพอเจอ ไมมากไปดวยความเพงเล็ง มีจิตไมพยาบาท  
มีความเหน็ชอบ นี้เราเรียกวากรรมขาวมีวิบากขาว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาวเปนไฉน  บุคคลบางคนใน 
โลกน้ี ยอมปรุงแตงกายสังขาร อันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ฯลฯ นี้เรา 
เรียกวากรรมท้ังดําท้ังขาว มีวบิากท้ังดําท้ังขาว ฯ 
     ดกูรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความส้ิน 
กรรมเปนไฉน เจตนาใดเพ่ือละกรรมดําอันมีวิบากดําในบรรดากรรมเหลานั้นก็ดี ฯลฯ นี้เราเรียกวา 
กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความส้ินกรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรม ๔  
ประการนี้แล เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ 
         [๒๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
แลวประกาศใหทราบ ๔ ประการเปนไฉน กรรมดํามีวิบากดําก็มีกรรมขาวมีวิบากขาวก็มี กรรม 
ท้ังดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาวก็มี กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความส้ิน 
กรรมก็มี ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมปรุง 
แตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียน ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  ยอม 
ปรุงแตงกายสังขารอันไมมีความเบียดเบียน ฯลฯ นี้เรียกวากรรมขาวมีวิบากขาว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาวเปนไฉน บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ฯลฯ นี้เรา 
เรียกวากรรมท้ังดําท้ังขาว มีวบิากท้ังดําท้ังขาว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความส้ิน 
กรรมเปนไฉน สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เราเรียกวากรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว 
 ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินกรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรม ๔ ประการนี้แล เราทําใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ 
         [๒๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
แลวประกาศใหทราบ ๔ ประการเปนไฉน กรรมดํามีวิบากดําก็มีกรรมขาวมีวิบากขาวก็มี กรรม 
ท้ังดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาวก็มี กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อส้ิน 
กรรมก็มี ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมดํามีวิบากดําเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้  ยอมปรุง 
แตงกายสังขาร อันมีความเบียดเบียน ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรมดํามีวิบากดํา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม 
ปรุงแตงกายสังขารอันไมมีความเบียดเบียน ฯลฯ นี้เราเรียกวากรรมขาวมีวิบากขาว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาวเปนไฉน บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง ไมมีความเบียดเบียนบาง ฯลฯ นี้เรา 
เรียกวากรรมท้ังดําท้ังขาว มีวบิากท้ังดําท้ังขาว ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความส้ิน 
กรรมเปนไฉน สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค  
ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงคอุเบกขาสัมโพชฌงค นี้เราเรียกวากรรมไมดาํไมขาว  
มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความส้ินกรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย กรรม ๔ ประการนี้แล 
 เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ฯ 
         [๒๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก  
เหมือนถูกนํามาท้ิงลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอันมีโทษ ๑ วจีกรรมอันมีโทษ ๑   
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มโนกรรมอันมีโทษ ๑ ทิฐิอันมีโทษ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดใน 
นรกเหมือนถูกนํามาท้ิงลง ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดใน 
สวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอันไมมีโทษ ๑ 
วจีกรรมอันไมมีโทษ ๑ มโนกรรมอันไมมีโทษ ๑ ทิฐิอันไมมีโทษ ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม 
 ๔ ประการนีแ้ล ยอมเกดิในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
         [๒๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก 
เหมือนถูกนํามาท้ิงลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอันมีความเบียดเบียน ๑ วจีกรรม 
อันมีความเบียดเบียน ๑ มโนกรรมอันมีความเบียดเบียน ๑ ทิฐิอันมีความเบียดเบียน ๑ บุคคล 
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาท้ิงลง ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
 บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม 
๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอันไมมีความเบียดเบียน ๑ วจีกรรมอันไมมีความเบียดเบียน ๑  
มโนกรรมอันไมมีความเบียดเบียน ๑ ทิฐิอันไมมีความเบียดเบียน ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม  
๔ ประการนีแ้ล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
         [๒๔๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะมีในธรรมวินัยนีเ้ทานั้น สมณะท่ี ๒ มีในธรรม 
วินัยนี้ สมณะท่ี ๓ มีในธรรมวินัยนี้ สมณะท่ี ๔ มีในธรรมวินัยนี้ลัทธิอ่ืนวางจากสมณะท้ัง ๔ 
 เธอท้ังหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางนี้เถิดดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะเปนไฉน ภิกษใุน 
ธรรมวินัยนี้ เพราะส้ินสังโยชน ๓เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงจะ 
ตรัสรูในเบื้องหนานี้สมณะ (ท่ี๑) ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็สมณะท่ี ๒ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
เพราะส้ินสังโยชน ๓ และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เปนพระสกทาคามีมาสูโลกนี้คราวเดียว 
เทานั้นแลวกระทําท่ีสุดทุกขได นี้สมณะท่ี ๒ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะท่ี ๓ เปนไฉน  
คือภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน๕ ส้ินไป เปนอุปปาติกะ (เปนพระอนาคามี)  
จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา นี้สมณะท่ี ๓ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็สมณะท่ี ๔เปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินยันี้ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา 
อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เองในปจจุบันเขาถึงอยู นี้สมณะท่ี ๔  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะ (ท่ี๑) มีในธรรมวนิัยนี้เทานั้นสมณะท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ มีในธรรม 
วินัยนี้ ลัทธิอ่ืนวางจากสมณะท้ัง ๔ เธอท้ังหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางนีเ้ถิด ฯ  
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         [๒๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลอาศัยสัปบุรุษแลว พึงหวังไดอานิสงส ๔ ประการ 
 อานิสงส ๔ ประการเปนไฉน คือ ยอมเจริญดวยศีลท่ี เปนอริยะ ๑ ยอมเจริญดวยสมาธิท่ีเปน 
อริยะ ๑ ยอมเจริญดวยปญญาท่ีเปนอริยะ ๑ยอมเจริญดวยวิมุตติท่ีเปนอริยะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 บุคคลอาศัยสัปบุรุษแลวพึงหวังไดอานิสงส ๔ ประการนี้ ฯ 
                           จบกรรมวรรคท่ี ๔ 
                           _________  
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                           อาปตติภยวรรคท่ี ๕ 
         [๒๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตารามใกลเมืองโกสัมพี คร้ังนั้น 
แล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามวาดูกรอานนท อธิกรณนั้นระงับแลวหรือ ทานพระ 
อานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ  อธิกรณนั้นจกัระงับแตท่ีไหน สัทธิวิหาริกของทานพระ 
อนุรุทธช่ือวาพาหิยะต้ังอยูในการทําลายสงฆถายเดียว เม่ือพระพาหยิะต้ังอยูอยางนัน้แลว ทานพระ 
อนุรุทธก็ไมสําคัญท่ีจะพึงวากลาวแมสักคําเดียว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เม่ือไร อนุรุทธ 
จะจดัการชําระอธิกรณในทามกลางสงฆ อธิกรณชนิดใดก็ตามท่ีบังเกดิข้ึน เธอท้ังหลายกับสารีบุตร 
และโมคคัลลานะตองระงับอธิกรณท้ังหมดนั้นมิใชหรือ ดกูรอานนท ภกิษุผูลามก เล็งเห็น 
อํานาจประโยชน ๔ประการนี้ ยอมยนิดีดวยการทําลายสงฆ อํานาจประโยชน ๔ ประการเปนไฉน 
ดูกรอานนท ภกิษุผูลามกในธรรมวินัยนี้ เปนผูทุศีล มีบาปธรรม มีความประพฤติไมสะอาด  
นารังเกียจ มีการงานอันปกปด มิใชสมณะปฏิญาณวาเปนสมณะไมประพฤติพรหมจรรยปฏิญาณ 
วาประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน ชุมดวยกิเลส รุงรัง ดวยโทษ เธอปริวิตกอยางนี้วา ถาภกิษ ุ
ท้ังหลายจักรูเราวา เปนคนทุศีล มีบาปธรรม... รุงรังดวยโทษ จักเปนผูพรอมเพรียงกันนาสนะ 
เราเสียแตภิกษผูุเปนพรรคพวกจักไมนาสนะเรา ดูกรอานนท ภิกษุผูลามก เล็งเห็นอํานาจประโยชน 
ท่ี ๑    นี้ ยอมยนิดีดวยการทําลายสงฆ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูลามก มีความเหน็ผิด ประกอบดวยอันตคาหกิทิฐิ เธอปริวติก 
อยางนี้วา ถาภกิษุท้ังหลายจักรูเราวามีความเห็นผิด ประกอบดวยอันตคาหิกทิฐิ จกัเปนผูพรอมเพรียง 
กันนาสนะเราเสีย แตภกิษุผูเปนพรรคพวก  จักไมนาสนะเรา ดูกรอานนท ภิกษุผูลามก เล็งเห็น 
อํานาจประโยชนขอท่ี ๒ นีย้อมยินดดีวยการทําลายสงฆ ฯ 
     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูลามก มีอาชีพผิด เล้ียงชีวิตดวยมิจฉาชีพ เธอยอมปริวิตก 
อยางนี้วา ถาภกิษุท้ังหลายจักรูเราวามีอาชีพผิด เล้ียงชีวิตดวยมิจฉาชีพจกัเปนผูพรอมเพรียงกัน 
นาสนะเราเสีย แตภกิษุเปนพรรคพวกจักไมนาสนะเราดกูรอานนท ภิกษผูุลามก เล็งเห็นอํานาจ 
ประโยชนขอท่ี ๓ นี้ ยอมยนิดีดวยการทําลายสงฆ ฯ  
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     อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูลามก ปรารถนาลาภ สักการะและความยกยอง  เธอปริวิตก 
อยางนี้วา ถาภกิษุท้ังหลายจักรูเราวาปรารถนาลาภ สักการะและความยกยอง จักพรอมเพรียงกนั  
ไมสักการะเคารพนับถือบูชาเรา แตภิกษุผูเปนพรรคพวกจกัสักการะเคารพนับถือบูชาเรา ดูกรอานนท  
ภิกษุผูลามก เล็งเห็นอํานาจประโยชนขอท่ี ๔ นี้ ยอมยนิดีดวยการทําลายสงฆ ดูกรอานนท ภกิษ ุ
ผูลามกเล็งเห็นอํานาจประโยชน ๔ ประการนี้แล ยอมยนิดีดวยการทําลายสงฆ ฯ 
         [๒๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความกลัวตออาบัติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนราชบุรุษจับโจรผูประพฤติหยาบชาไดแลว แสดงแกพระราชา ดวย 
กราบทูลวา ขอเดชะ ผูนี้เปนผูประพฤติ หยาบชาตอพระองค ขอพระองคจงทรงลงอาญาแกเขา  
พระราชาจึงตรัสอยางนี้วาทานผูเจริญทานท้ังหลายจงไป จงมัดบุรุษนี้เอาแขนไพลหลังใหม่ันคงดวย 
เชือกอันเหนียว โกนผมแลวนําตระเวนไปตามถนนและตรอกดวยบัณเฑาะวมีเสียงหยาบออกทาง 
ประตูดานใต แลวจงตดัศีรษะทางดานใตแหงนคร พวกราชบุรุษนั้นเอาแขนไพลหลังใหม่ันคงดวย 
เชือกอันเหนียวแลวโกนผม นําตระเวนไปตามถนนและตรอกดวยบัณเฑาะวมเีสียงหยาบ แลวนํา 
ออกทางประตูดานใต ตดัศีรษะเสียทางดานใตแหงนคร ในท่ีนั้น มีบุรุษผูยืนอยู ณ ท่ีสวนหนึ่ง  
กลาวอยางนี้วาทานผูเจริญ บุรุษนี้กระทํากรรมอันหยาบชานาติเตียนถึงถูกตัดศีรษะ ราชบุรุษ 
ท้ังหลายจึงจับมัดแขนไพลหลังใหม่ันคงดวยเชือกอันเหนียว โกนศีรษะดวยมีดโกนนาํตระเวนไป 
ตามถนนและตรอก ดวยบัณเฑาะวมีเสียงหยาบ แลวนําออกทางประตูดานใต ตดัศีรษะทางดานใต 
แหงนคร เขาไมควรทํากรรมอันหยาบชาเหน็ปานนี้จนถูกตัดศีรษะเลยหนอ ดังน้ี แมฉันใด ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภกิษหุรือภิกษณุีบางรูป เขาไปต้ังสัญญาคือความกลัวอันแรงกลา 
อยาง นั้นไวในธรรม คือ ปาราชิกท้ังหลาย ขอนั้นเปนอันหวังไดวา ผูท่ียังไมตองธรรม  คือ ปาราชิก  
จักไมตอง หรือผูท่ีตองแลวจกักระทําคืนตามธรรม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุงผาดํา สยายผมหอยสากไวท่ีคอ เขาไปหาหมู 
มหาชนแลวพงึกลาวอยางนีว้า ทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาไดทํากรรมลามก นาติเตียน ควร 
แกการหอยสาก ทานท้ังหลายพอใจใหขาพเจากระทําส่ิงใด ขาพเจาจะกระทําส่ิงนั้น ในท่ีนั้น มี 
บุรุษยืนอยู ณ ท่ีสวนหนึ่งกลาวอยางนีว้า ทานผูเจริญท้ังหลาย บุรุษนี้ไดกระทํากรรมอันลามก  
นาติเตียนควรแกการหอยสาก เขานุงผาดํา สยายผม หอยสากไวท่ีคอเขาไปหาหมูมหาชนแลว  
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กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจากระทํากรรมอันลามก นาติเตียน  ควรแกการหอยสาก 
 ทานท้ังหลายพอใจใหขาพเจากระทําส่ิงใด ขาพเจาจะกระทําส่ิงนั้น ดงันี้เขาไมควรกระทํากรรมอัน 
เปนบาป นาติเตียน ควรแกการหอยสากเหน็ปานนั้นเลยหนอ แมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ฉันนั้นเหมือนกัน ภกิษหุรือภิกษณุีบางรูป เขาไปต้ังสัญญาคือความกลัวอันแรงกลาอยางนั้นไวใน 
ธรรม คือสังฆาทิเสสท้ังหลาย ขอนั้นเปนอันหวังไดวา ผูท่ียังไมตองธรรม คือ สังฆาทิเสสจัก 
ไมตอง หรือผูท่ีตองแลวจกักระทําคืนตามธรรม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุงผาดํา สยายผมหอยหอข้ีเถาไวท่ีคอ เขาไปหา 
หมูมหาชน แลวพึงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาไดกระทํากรรมอันลามก นาติเตียน 
 ควรแกการหอยหอข้ีเถา ทานท้ังหลายพอใจจะใหขาพเจากระทําส่ิงใด ขาพเจาจะกระทําส่ิงนั้น  
ในท่ีนั้น มีบุรุษยืนอยู ณ ท่ีสวนหนึ่งกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญท้ังหลาย บุรุษนี้ไดกระทํากรรม 
อันลามก นาติเตียน ควรแกการหอยหอข้ีเถา เขานุงผาดํา สยายผมหอยหอข้ีเถา เขาไปหาหมูมหาชน 
แลวกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาไดกระทํากรรมอันลามก นาติเตียน ควรแกการ 
หอยหอข้ีเถา ทานท้ังหลายพอใจจะใหขาพเจาทําส่ิงใด ขาพเจาจะทําส่ิงนั้น เขาไมควรกระทํากรรม 
อันลามก ควรแกการหอยหอข้ีเถาเห็นปานนี้เลยหนอ แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้น 
เหมือนกนั ภกิษุหรือภกิษณุบีางรูป เขาไปต้ังสัญญาคือความกลัวอันแรงกลาอยางนั้นไวในธรรม 
คือ ปาจิตตียท้ังหลาย ขอนี้เปนอันหวังไดวา ผูท่ียังไมตองธรรม คือ ปาจิตตีย จกัไมตอง หรือ 
ผูท่ีตองแลวจักกระทําคืนตามธรรม ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุงผาดํา สยายผมเขาไปหาหมูมหาชน แลวพงึ 
กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาไดกระทํากรรมอันลามก นาติเตียน ควรตําหนิ ทาน 
ท้ังหลายพอใจใหขาพเจากระทําส่ิงใด ขาพเจาจะกระทําส่ิงนั้น ณ ท่ีนั้น มีบุรุษยืนอยู ณ ท่ีสวนหนึ่ง 
กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญท้ังหลาย บุรุษผูนี้ไดกระทํากรรมอันลามก นาติเตียน ควรตําหนิ เขา 
นุงผาดํา สยายผม เขาไปหาหมูมหาชนแลวกลาวอยางนีว้า ทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาไดกระทํา 
กรรมอันลามก นาติเตียน ควรตําหนิ ทานท้ังหลายพอใจใหขาพเจากระทําส่ิงใด ขาพเจาจะกระทํา 
ส่ิงนั้น เขาไมควรกระทํากรรมอันลามก นาติเตียนควรตําหนิ เหน็ปานนั้น แมฉันใด ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกัน   ภิกษหุรือภกิษณุีบางรูป เขาไปต้ังสัญญาคือ ความกลัวอันแรงกลา 
อยางนั้นไวในธรรม คือ ปาฏิเทสนียะท้ังหลาย ขอนั้นพึงหวังไดวา ผูท่ียังไมตองธรรม คือ   ปาฏิ 
เทสนยีะจักไมตอง ผูท่ีตองแลวจักกระทําคืนตามธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ความกลัวตออาบัติ ๔  
ประการนี้แล ฯ  
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         [๒๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมอยูประพฤติพรหมจรรยนี้ อันมีสิกขาเปนอานิสงส  
มีปญญาเปนยอด มีวิมุตติเปนแกน มีสติเปนอธิปไตย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็พรหมจรรยมีสิกขา 
เปนอานิสงสอยางไร สิกขา คือ อภิสมาจารเราบัญญัติแกสาวกท้ังหลายในธรรมวินยันี้ เพื่อ 
ความเล่ือมใสของผูท่ียังไมเล่ือมใส เพื่อความเล่ือมใสยิง่ข้ึนของผูท่ีเล่ือมใสแลว สิกขา คือ  
อภิสมาจารเราบัญญัติแลวแกสาวกเพื่อความเล่ือมใสของผูท่ียังไมเล่ือมใสเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งข้ึนของ 
ผูท่ีเล่ือมใสแลว ดวยประการใดๆ สาวกนัน้เปนผูมีปรกติไมทําสิกขานั้นใหขาด  ไมใหทะลุ ไมใหดาง  
ไมใหพรอย ยอมสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย    ดวยประการนั้นๆ 
     อีกประการหนึ่ง สิกขาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย เราบัญญัติแกสาวกท้ังหลาย  
เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ โดยประการท้ังปวง สิกขาอันเปนเบ้ืองตน แหงพรหมจรรย เราบัญญัติ 
แกสาวกท้ังหลาย เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ โดยประการท้ังปวง ดวยประการใดๆ สาวกนั้นเปน 
ผูมีปรกติไมทําสิกขานั้นใหขาดไมใหทะลุ ไมใหดาง ไมใหพรอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ท้ังหลายดวย ประการนั้นๆ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พรหมจรรยมีสิกขาเปนอานิสงสอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็พรหมจรรยมีปญญาเปนยอดอยางไร ธรรมท้ังหลาย เราแสดง 
แลวแกสาวกท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ โดยประการท้ังปวง ธรรมท้ังหลาย 
เราแสดงแลวแกสาวกท้ังหลาย เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ โดยประการท้ังปวง ดวยประการใดๆ  
ธรรมท้ังหมดนั้นอันสาวกพิจารณาดวยปญญา ดวยประการน้ันๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พรหมจรรยมี 
ปญญาเปนยอดอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกนอยางไร ธรรมท้ังหลาย เราแสดงแก 
สาวกท้ังหลายในธรรมวินยันี้ เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ โดยประการ ท้ังปวง ธรรมท้ังหลายเรา 
แสดงแกสาวกท้ังหลาย เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบโดยประการท้ังปวง ดวยประการใดๆ ธรรม 
ท้ังหมดนัน้เปนธรรมอันวิมุตติถูกตอง  แลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกนอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็พรหมจรรยมีสติเปนอธิปไตยอยางไร สติอันภิกษุตั้งไวดีแลวใน 
ภายในทีเดยีววา เราจักบําเพญ็อภิสมาจาริกสิกขาท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือวา จักอนุเคราะห 
อภิสมาจาริกสิกขาอันบริบูรณแลวไว ดวยปญญาในฐานะนั้นๆ ดังนี้บาง สติอันภิกษตุัง้ไวดแีลว 
ในภายในทีเดยีววา เราจักบําเพ็ญสิกขาอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ  
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 หรือวาจกัอนุเคราะหสิกขาอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยท่ีบริบูรณแลวไว ดวยปญญาในฐานะน้ันๆ  
ดังนี้บาง สติอันภิกษุตั้งไวดแีลวในภายในทีเดียววา เราจกัพิจารณาธรรมท่ีเราไมไดพจิารณาแลวดวย 
ปญญาในฐานะนั้นๆ หรือวา จักอนุเคราะหธรรมท่ีเรา  พิจารณาแลวไดดวยปญญาในฐานะนัน้ๆ ดังนี้ 
บาง สติอันภิกษุตั้งไวดีแลวในภายในทีเดียววา เราจักถูกตองธรรมท่ีเราไมไดถูกตองดวยวิมุตติ  
หรือวา จกัอนุเคราะหธรรมท่ีเราถูกตองแลวดวยปญญาในฐานะนัน้ๆ ดังนี้บาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย    
พรหมจรรยมีสติเปนอธิปไตยอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ท่ีเรากลาววา เราอยู ประพฤติพรหมจรรย 
อันมีสิกขาเปนอานิสงส มีปญญาเปนยอด มีวิมุตติเปนแกน     มีสติเปนอธิปไตย ดังนี้ เราอาศัย 
ขอนี้กลาวแลว ฯ 
         [๒๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไสยา (การนอน) ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน คือ  
เปตไสยา (นอนอยางคนตาย) ๑ กามโภคีไสยา (นอนอยางคนบริโภคกาม) ๑ สีหไสยา (นอน 
อยางราชสีห) ๑ ตถาคตไสยา (นอนอยางตถาคต) ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เปตไสยาเปนไฉน  
คนตายโดยมากนอนหงายน้ีเราเรียกวาเปตไสยา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กก็ามโภคีไสยาเปนไฉน คนบริโภคกามโดยมากนอนตะแคง 
ขางซาย นี้เราเรียกวากามโภคีไสยา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สีหไสยาเปนไฉน สีหมฤคราชยอมสําเร็จการนอนขางเบ้ืองขวา  
ซอนเทาเล่ือมเทา สอดหางเขาในระหวางโคนขา มันตื่นข้ึนแลวยืดกายเบ้ืองหนาแลว เหลียวด ู
กายเบ้ืองหลัง ถามันเห็นความผิดแปลกหรือความละปรกติแหงกาย มันยอมเสียใจดวยเหตุนั้น  
ถามันไมเห็นอะไรผิดปรกติ มันยอม  ดใีจดวยเหตุนัน้ นี้เราเรียกวาสีหไสยา ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ตถาคตไสยาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม ฯลฯ  
บรรลุจตุตถฌาน นี้เราเรียกวาตถาคตไสยา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   ไสยา(การนอน) ๔ อยางนี้แล ฯ 
         [๒๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถูปารหบุคคล ๔ จําพวกน้ี ๔ จําพวกเปนไฉน คือ  
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจกพุทธะ ๑  สาวกของพระตถาคต ๑ พระเจา 
จักรพรรดิ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถูปารหบุคคล  ๔จําพวกนี้แล ฯ  
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         [๒๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา  
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ สัปปุริสสังเสวะ การคบสัปบุรุษ ๑ สัทธรรมสวนะ ฟงคํา 
ส่ังสอนของทาน ๑ โยนิโสมนสิการ ทําไวในใจโดยแยบคาย ๑ ธรรมานุธรรมปฏิปตติ ปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหง    
ปญญา ฯ 
         [๒๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการ เปนธรรมมีอุปการะมากแกมนุษย ธรรม ๔  
ประการเปนไฉน คือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรมสวนะ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ ธรรมานุธรรม 
ปฏิปตติ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ประการนี้แล เปนธรรมมีอุปการะมากแกมนษุย ฯ 
         [๒๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โวหารอันมิใชของพระอริยะ ๔ ประการนี้๔ ประการเปน 
ไฉน คือ ความเปนผูกลาวส่ิงท่ีไมไดเห็นวาเห็น ๑ ความเปนผูกลาวส่ิงท่ีไมไดฟงวาไดฟง ๑  
ความเปนผูกลาวส่ิงท่ีไมไดทราบวาไดทราบ ๑ความเปนผูกลาวส่ิงท่ีไมไดรูวาไดรู ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย โวหารอันไมใชของพระอริยะ ๔ ประการนี้แล ฯ 
         [๒๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยโวหาร ๔ ประการนี ้๔ ประการเปนไฉน  คือ ความ 
เปนผูกลาวส่ิงท่ีไมไดเห็นวาไมไดเห็น ๑ ความเปนผูกลาวส่ิงท่ีไมได ฟงวาไมไดฟง ๑ ความเปนผู 
กลาวส่ิงท่ีไมไดทราบวาไมไดทราบ ๑ ความเปน  ผูกลาวส่ิงท่ีไมไดรูวาไมไดรู ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
 อริยโวหาร ๔ ประการนี้แล ฯ 
         [๒๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โวหารอันมิใชของพระอริยะ ๔ ประการ นี้ ๔ ประการเปน 
ไฉน คือ ความเปนผูกลาวส่ิงท่ีไดเหน็วาไมไดเหน็ ๑ ความเปนผูกลาวส่ิงท่ีไดฟงวาไมไดฟง ๑  
ความเปนผูกลาวส่ิงท่ีไดทราบวาไมไดทราบ ๑ความเปนผูกลาวส่ิงท่ีไดรูวาไมไดรู ๑ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย โวหารอันมิใชของพระ อริยะ ๔ ประการนี้แล ฯ  
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         [๒๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยโวหาร ๔ ประการนี ้๔ ประการ เปนไฉน คือ ความ 
เปนผูกลาวส่ิงท่ีไดเหน็วาไดเห็น ๑ ความเปนผูกลาวส่ิงท่ีไดฟงวาไดฟง ๑ ความเปนผูกลาวส่ิงท่ี 
ไดทราบวาไดทราบ ๑ ความเปนผูกลาวส่ิงท่ีไดรูวาไดรู ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยโวหาร ๔ ประการ 
นี้แล ฯ 
                          จบอาปตติภยวรรคท่ี ๕ 
                           _________  
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                            อภิญญาวรรคท่ี ๖ 
         [๒๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ ธรรมท่ีรูยิ่ง 
ดวยปญญาแลวพึงกําหนดรูไวก็มี ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญาแลวพึงละเสียก็มี ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญา 
แลวพึงใหเจริญก็มี ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญาแลวพึงกระทําใหแจงก็มี ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีรูยิ่ง 
ดวยปญญาแลวพึงกําหนดรูเปนไฉน อุปาทานขันธ ๕ นีเ้ราเรียกวา ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญาแลวพึง 
กําหนดรูไว กธ็รรมท่ีรูยิ่งดวยปญญาแลวพงึละเสียเปนไฉน คือ อวิชชา และภวตัณหา  นี้เรา 
เรียกวา ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญาแลวพึงละเสีย ก็ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญาแลวพึงใหเจริญเปนไฉน  
คือ สมถะและวิปสสนา นี้เราเรียกวา ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญาแลวพึงใหเจริญ ก็ธรรมท่ีรูยิ่งดวย 
ปญญาแลวพึงกระทําใหแจงเปนไฉน คือ วชิชาและวิมุตติ นี้เราเรียกวา ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญา 
แลวพึงกระทําใหแจง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล ฯ 
         [๒๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนริยปริเยสนา การแสวงหาอันไมประเสริฐ๔ ประการนี้  
๔ ประการเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเปนผูมีชราเปนธรรมดา ยอมแสวงหา 
ส่ิงท่ีมีชราเปนธรรมดานั่นเอง ๑ ตนเองเปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา ยอมแสวงหาส่ิงท่ีมีพยาธิเปน 
ธรรมดานั่นเอง ๑ ตนเองเปนผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมแสวงหาส่ิงท่ีมีมรณะเปนธรรมดานั่นเอง ๑  
ตนเองเปนผูมีความเศราหมองเปนธรรมดา ยอมแสวงหาส่ิงท่ีมีความเศราหมองเปนธรรมดาน่ันเอง ๑  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนริยปริเยสนา ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลายอริยปริเยสนา การแสวงหา 
อยางประเสริฐ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉนคือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเปนผูมีชรา 
เปนธรรมดา รูโทษในส่ิงท่ีมีชราเปนธรรมดาแลว ยอมแสวงหานิพพานอันไมมีชรา เปนแดน 
เกษมจากโยคะอยางเยี่ยม ๑ ตนเองเปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา รูโทษในส่ิงท่ีมีพยาธิเปนธรรมดาแลว  
ยอมแสวงหานิพพานอันไมมีพยาธิ เปนแดนเกษมจากโยคะช้ันเยีย่ม ๑ตนเองเปนผูมีมรณะเปน 
ธรรมดา รูโทษในส่ิงท่ีมีมรณะเปนธรรมดาแลว ยอมแสวงหานิพพานอันไมตาย เปนแดนเกษม 
จากโยคะช้ันเยี่ยม ๑ ตนเองเปนผูมีความเศราหมองเปนธรรมดา รูโทษในส่ิงท่ีมีความเศราหมอง 
เปนธรรมดาแลวยอมแสวงหานิพพานอันไมเศราหมอง เปนแดนเกษมจากโยคะช้ันเยี่ยม ๑ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย อริยปริเยสนา ๔ ประการนีแ้ล ฯ  
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         [๒๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ทาน  
การให ๑ เปยยวัชชะ เจรจาถอยคํานารัก ๑ อรรถจริยาประพฤติประโยชน ๑ สมานัตตตา ความ 
มีตนเสมอ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลายสังคหวัตถุ ๔ ประการนีแ้ล ฯ 
         [๒๕๗] คร้ังนั้นแล ทานพระมาลุงกยบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ซ่ึงขาพระองค 
ไดฟงแลวพึงหลีกออกจากหมู อยูผูเดยีว เปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดีย่วอยูเถิด  
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาลุงกยบุตร ทีนี้เราจักกลาวกะพวกภกิษหุนุมอยางไรเลา ในเม่ือทาน 
เปนคนแกเฒา เปนผูใหญ ขอโอวาทของตถาคตโดยยอพระมาลุงกยบุตรกราบทูลวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ขอพระสุคตโปรด 
ทรงแสดงธรรมโดยยอ แมไฉนขาพระองคจะพึงรูถึงเนือ้ความแหงภาษิตของพระผูมีพระภาค แม 
ไฉน ขาพระองคพึงเปนทายาทแหงภาษิตของพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาลุงกย 
บุตร เหตุเกดิตัณหา ซ่ึงเปนท่ีท่ีตัณหาเม่ือเกดิ ยอมเกดิข้ึนแกภกิษ๔ุ ประการนี้ ๔ ประการ 
เปนไฉน ดกูรมาลุงกยบุตร ตัณหาเม่ือเกิดแกภกิษยุอมเกดิข้ึนเพราะจีวรเปนเหตุ ๑ เพราะ 
บิณฑบาตเปนเหตุ ๑ เพราะเสนาสนะเปนเหตุ ๑ เพราะความเปนและความไมเปนอยางนั้น อยางนี ้
เปนเหตุ ๑ดูกรมาลุงกยบุตร เหตุเกิดตัณหาซ่ึงเปนท่ีท่ีตัณหา เม่ือเกดิยอมเกิดแกภกิษ๔ุ ประการ 
นี้แล เม่ือใดแล ภิกษุละตัณหาไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดจุตาลยอดดวน ใหถึง 
ความไมมีไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ภกิษุนี้เราเรียกวา ตัดตัณหาไดเด็ดขาด ร้ือสังโยชนไดแลว 
 ไดกระทําท่ีสุดทุกขไดแลวเพราะละมานะโดยชอบ ฯ 
     ลําดับนั้นแล ทานพระมาลุงกยบุตร อันพระผูมีพระภาคทรงโอวาทดวยพระโอวาทนี้แลว  
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณแลวหลีกไป ลําดับนั้นแล ทานพระ 
มาลุงกยบุตรเปนผูหลีกออกจากหมู อยูผูเดยีวไมประมาท มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่วอยู ไดกระทํา 
ใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิต โดยชอบ 
ตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่เองในปจจุบัน เขาถึงอยู ตอกาลไมนานเลยไดรูชัดวา ชาติส้ินแลว  
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลวกิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก กแ็ลทาน 
พระมาลุงกยบุตรเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย ฯ  
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         [๒๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเปนใหญในโภคทรัพยแลว 
 ยอมไมตั้งอยูไดนานเพราะสถาน ๔ หรือสถานใดสถานหน่ึงบรรดาสถาน ๔ นั้น สถาน ๔ เปนไฉน  
คือ ไมแสวงหาพัสดุท่ีหายแลว ๑ไมซอมแซมพัสดุท่ีครํ่าครา ๑ ไมรูจักประมาณในการบริโภค ๑  
ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลใหเปนพอบานแมเรือน ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความ 
เปนใหญในโภคทรัพยแลว ยอมไมตั้งอยูไดนานเพราะสถาน ๔ นี้หรือสถานใดสถานหน่ึงบรรดา 
สถาน ๔ นั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเปนใหญในโภคทรัพยแลว ยอม 
ตั้งอยูไดนานเพราะสถาน ๔หรือสถานใดสถานหน่ึงบรรดาสถาน ๔ นั้น สถาน ๔ เปนไฉน คือ 
แสวงหาพัสดท่ีุหายแลว ๑ ซอมแซมพัสดุท่ีครํ่าครา ๑ รูจักประมาณในการบริโภค ๑ ตั้งสตรีหรือ 
บุรุษผูมีศีลใหเปนพอบานแมเรือน ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลายตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเปนใหญใน 
โภคทรัพยแลว ยอมต้ังอยูไดนานเพราะสถาน ๔ นี้ หรือสถานใดสถานหน่ึงบรรดาสถาน ๔ นั้น ฯ 
         [๒๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๔ 
 ยอมเปนมาควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ยอมถึงการนับวาเปนราชพาหนะ องค ๔ เปนไฉน 
 คือ มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชาในโลกนี้สมบูรณดวยวรรณะ ๑ สมบูรณดวยกาํลัง ๑ 
 สมบูรณดวยความเร็ว ๑ สมบูรณดวยทรวดทรง ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญของ 
พระราชา ประกอบดวยองค ๔ นี้แล เปนมาควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ถึงการนับวาเปน 
ราชพาหนะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการ กฉั็นนั้นเหมือนกัน ยอมเปน 
ผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิง่กวา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ 
 ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูสมบูรณดวยวรรณะ ๑ สมบูรณดวยกาํลัง ๑ สมบูรณดวยเชาวน ๑ 
 สมบูรณดวยทรวดทรง ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางไร ภิกษใุน 
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ภกิษุเปนผูสมบูรณดวย 
วรรณะอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ปรารภ 
ความเพยีรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อบําเพ็ญกศุลธรรม เปนผูมีกําลังมีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอด 
ธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย ภกิษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางนี้แล ฯ  
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รูชัด 
ตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ภิกษุเปนผูสมบูรณ 
ดวยเชาวนอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูสมบูรณดวยทรวดทรงอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้  
เปนผูมีปรกติไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเปนปจจยัแกคนไข ภกิษุเปนผู 
สมบูรณดวยทรวดทรงอยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลายภกิษผูุประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล  
ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
         [๒๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๔  
ประการ ยอมเปนมาควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะทีเดียว องค ๔ 
 เปนไฉน คือ มาอาชาไนยตวัเจริญของพระราชาในโลกนี้ เปนมาสมบูรณดวยวรรณะ ๑ สมบูรณ 
ดวยกําลัง ๑สมบูรณดวยความเร็ว ๑ สมบูรณดวยทรวดทรง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาอาชาไนย 
ตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๔ นี้แล เปนมาควรแกพระราชาควรเปนมาทรง ถึงการ 
นับวาเปนราชพาหนะทีเดยีว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ฉันนั้น 
เหมือนกนั ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา ธรรม ๔  
ประการเปนไฉน คือภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูสมบูรณดวยวรรณะ ๑ สมบูรณดวยกาํลัง ๑  
สมบูรณดวยเชาวน ๑ สมบูรณดวยทรวดทรง ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะ 
อยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ภกิษุเปน 
ผูสมบูรณดวยวรรณะอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผู 
ปรารภความเพียรเพื่อละอกศุลธรรม เพื่อบําเพ็ญกุศลธรรม เปนผูมีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระ 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย ภกิษเุปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางนี้แล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง 
 ในปจจุบันเขาถึงอยู ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางนีแ้ล ฯ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูสมบูรณดวยทรวดทรงอยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้  
เปนผูปรกติไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเปนปจจยัแกคนไข ภิกษเุปนผูสมบูรณ  
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ดวยทรวดทรงอยางนี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลายภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ยอมเปนผู 
ควรของคํานับ ฯลฯเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
         [๒๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กําลัง ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ กําลังคือ 
ความเพยีร ๑ กําลังคือสติ ๑ กําลังคือสมาธิ ๑ กําลังคือปญญา ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย กาํลัง ๔  
ประการนี้แล ฯ 
         [๒๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการไมควรเสพเสนาสนะ 
สงัดอันต้ังอยูในราวปา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือเปนผูมีปญญาทราม เพราะกามวติก  
พยาบาทวติก วิหิงสาวิตก และเปนผูโงเขลาบาน้ําลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล  
ไมควรเสพเสนาสนะ สงัดอันต้ังอยูในราวปา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
 ควรเสพเสนาสนะสงัดอันต้ังอยูในราวปา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือเปนผูมีปญญา เพราะ 
เนกขัมมวติก อพยาบาทวิตก อวิหิงสาวิตก และเปนผูไมโงเขลาไมบาน้ําลาย ภิกษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ควรเสพเสนาสนะสงัดอันต้ังอยูในราวปา ฯ 
         [๒๖๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนพาลผูไมฉลาด เปนอสัปบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๔  
ประการ ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย เปนผูประกอบดวยโทษ วิญูชนติเตียน และยอม 
ประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรมอันมีโทษ ๑ วจีกรรม 
อันมีโทษ ๑มโนกรรมอันมีโทษ ๑ ทิฐิอันมโีทษ ๑ คนพาลผูไมฉลาด เปนอสัปบุรุษ ประกอบ 
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลายเปนผูประกอบดวยโทษ วิญูชน 
ติเตียน และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก ดูกรภกิษุท้ังหลาย บัณฑิตผูฉลาด เปนสัปบุรุษ  
ประกอบดวยธรรม๔ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ไมประกอบดวยโทษ 
วิญูชนไมติเตียน และยอมไดประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๔ ประการเปนไฉนคือ กายกรรม 
อันไมมีโทษ ๑ วจกีรรมอันไมมีโทษ ๑ มโนกรรมอันไมมีโทษ ๑ทิฐอัินไมมีโทษ ๑ บัณฑิต 
ผูฉลาด เปนสัปบุรุษ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย 
 ไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียนและยอมประสบบุญเปนอันมาก ดังนีแ้ล ฯ 
                           จบอภิญญาวรรคท่ี ๖ 
                           _________  
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                           กรรมปถวรรคท่ี ๗ 
         [๒๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการยอมเกิดในนรก 
เหมือนถูกนํามาท้ิงลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ตนเองเปนผูฆาสัตว ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการ 
ฆาสัตว ๑ พอใจในการฆาสัตว ๑กลาวสรรเสริญคุณการฆาสัตว ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔  
ประการนี้แลยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาท้ิงลง ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔  
ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๔ประการเปนไฉน คือ ตนเอง 
เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ ชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการฆาสัตว ๑ พอใจในการงดเวนจากการ 
ฆาสัตว ๑ กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการฆาสัตว ๑ บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
นี้แลยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดษิฐานไว ฯ 
         [๒๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในนรก 
เหมือนถูกนํามาท้ิงลง ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ตนเองเปนผูลักทรัพย ๑ ชักชวนผูอ่ืนใน 
การลักทรัพย ๑ พอใจในการลักทรัพย ๑กลาวสรรเสริญคุณการลักทรัพย ๑ บุคคลผูประกอบดวย 
ธรรม ๔ ประการนี้แลยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาท้ิงลง ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๔ประการเปนไฉน  
คือ ตนเองเปนผูงดเวนจากการลักทรัพย ๑ ชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการลักทรัพย ๑ พอใจ 
ในการงดเวนจากการลักทรัพย ๑ กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการลักทรัพย ๑ บุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๔ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
         [๒๖๖] ตนเองเปนผูประพฤติผิดในกาม ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการประพฤติผิดในกาม ๑  
พอใจในการประพฤติผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญคุณการประพฤติผิดในกาม ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผู 
งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจ 
ในการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการประพฤติผิดใน 
กาม ๑ ฯลฯ 
         [๒๖๗] ตนเองเปนผูพดูเท็จ ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการพูดเท็จ ๑ พอใจในการพูดเท็จ ๑  
กลาวสรรเสริญคุณการพูดเท็จ ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผูงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการงด 
เวนจากการพดูเท็จ ๑ พอใจในการงดเวนจากการพดูเท็จ ๑ กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการ 
พูดเท็จ ๑ ฯ  
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         [๒๖๘] ตนเองเปนผูพดูสอเสียด ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการพูดสอเสียด ๑ พอใจในการ 
พูดสอเสียด ๑ กลาวสรรเสริญคุณการพูดสอเสียด ๑ ฯลฯตนเองเปนผูงดเวนจากการพูดสอเสียด ๑  
ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการพูดสอเสียด ๑ พอใจในการงดเวนจากการพูดสอเสียด ๑ กลาว 
สรรเสริญคุณการงดเวนจากการพูดสอเสียด ๑ ฯลฯ ฯ 
         [๒๖๙] ตนเองเปนผูพดูคําหยาบ ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการ 
พูดคําหยาบ ๑ กลาวสรรเสริญคุณในการพดูคําหยาบ ๑ ฯลฯตนเองเปนผูงดเวนจากการพูดคํา 
หยาบ ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการงดเวนจากการพูดคําหยาบ ๑  
กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ ฯลฯ ฯ 
         [๒๗๐] ตนเองเปนผูพดูคําเพอเจอ ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการพูดเพอเจอ ๑ พอใจในการ 
พูดเพอเจอ ๑ กลาวสรรเสริญคุณการพูดเพอเจอ ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผูงดเวนจากการพูดเพอเจอ ๑  
ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ พอใจในการงดเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ กลาว 
สรรเสริญคุณการงดเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ ฯลฯ 
         [๒๗๑] ตนเองเปนผูมากไปดวยความโลภ ๑ ชักชวนผูอ่ืนในความโลภ ๑ พอใจใน 
ความโลภ ๑ กลาวสรรเสริญคุณความโลภ ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผูไมมากไปดวยความโลภ ๑ ชักชวน 
ผูอ่ืนในความไมโลภ ๑ พอใจในความไมโลภ ๑ กลาวสรรเสริญคุณความไมโลภ ๑ ฯลฯ ฯ 
         [๒๗๒] ตนเองเปนผูมีจิตพยาบาท ๑ ชักชวนผูอ่ืนในความพยาบาท ๑ พอใจใน 
ความพยาบาท ๑ กลาวสรรเสริญคุณความพยาบาท ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผูไมมีจิตพยาบาท ๑ ชักชวน 
ผูอ่ืนในความไมพยาบาท ๑ พอใจในความไมพยาบาท ๑ กลาวสรรเสริญคุณความไมพยาบาท ๑ ฯลฯ ฯ 
         [๒๗๓] ตนเองเปนผูมีความเหน็ผิด ๑ ชักชวนผูอ่ืนในความเห็นผิด ๑ พอใจในความ 
เห็นผิด ๑ กลาวสรรเสริญคุณความเห็นผิด ๑ ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความเห็นชอบ ๑ ชักชวน 
ผูอ่ืนในความเห็นชอบ ๑ พอใจในความเหน็ชอบ ๑ กลาวสรรเสริญคุณความเห็นชอบ ๑ ดูกรภกิษุ 
ท้ังหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ฯ 
                                     จบกรรมปถวรรคที่ ๗ 
                                     __________________  
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                                   พระสูตรท่ีไมนับเปนปณณาสก 
         [๒๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการควรเจริญ เพื่อความรูยิ่งราคะ ๔ ประการ 
เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา...๑  
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต...๑ ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติ  
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ ธรรม ๔ประการนี้ ควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการควรเจริญเพื่อรูยิง่ราคะ ๔ ประการเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อไมให 
อกุศลบาปธรรมท่ียังไมเกดิเกดิข้ึน ๑ ... เพื่อละอกุศลบาปธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ เพื่อใหกุศลท่ียังไม 
เกิดเกิดข้ึน ๑ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อความ 
ตั้งม่ัน ไมฟนเฟอนเพื่อความมียิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหง 
กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ ธรรม ๔ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔  
ประการ ควรเจริญเพื่อรูยิ่งราคะ ๔ ประการเปนไฉนดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร ๑ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย 
วิริยสมาธิ...๑จติตสมาธิ...๑ วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ๑ ธรรม ๔ ประการนี้ควรเจริญเพื่อ 
ความรูยิ่งราคะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการควรเจริญเพื่อกําหนดรูราคะ ฯลฯ ธรรม ๔  
ประการนี้ ควรเจริญเพื่อความส้ินไปรอบเพ่ือละ เพื่อความส้ิน เพื่อความเส่ือม เพื่อคลายกําหนัด 
 เพื่อดับ เพื่อสละเพ่ือสละคืน ซ่ึงราคะ ธรรม ๔ ประการนี้ ควรเจริญเพือ่รูยิ่ง เพื่อกําหนดรู 
เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละ เพื่อความส้ิน เพื่อความเส่ือม เพื่อคลายกําหนัดเพื่อดับ เพือ่สละ  
เพื่อสละคืน ซ่ึงโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา  
สาเฐยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะมทะ ปมาทะ ฯ 
                                                        จบจตุกกนิบาต ฯ 
                                                        ________ 
 
 
 


