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๙. มหาปุณฺณมสุตฺต 
[๘๕] เอวมฺเม สุตํ:- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ ปุพฺพาราเม มิคารมาตุ  

ปาสาเท. เตน โข ปน สมเยน ภควา ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส ปุณฺณาย ปุณฺณมาย รตฺติยา 
ภิกฺขุสํฆปริวุโต อพฺโภกาเส นิสินฺโน โหติ. อถ โข อญฺญตโร ภิกฺขุ อุฏฺฐายาสนา เอกํสํ จีวรํ 
กตฺวา เยน ภควา เตนญฺชลิมฺปณาเมตฺวา ภควนฺตํ เอตทโวจ: 

ปุจฺเฉยฺยาหํ ภนฺเต ภควนฺตํ กิญฺจิเทว เทสํ; สเจ เม ภควา โอกาสํ กโรติ 
ปญฺหสฺส เวยฺยากรณายาติ. เตนหิ ตฺวํ ภิกฺขุ สเก อาสเน นิสีทิตฺวา ปุจฺฉ, ยทากงฺขสีติ. 

[๘๖] อถ โข โส ภิกฺขุ สเก อาสเน นิสีทิตฺวา ภควนฺตํ เอตทโวจ “อิเม นุ โข      
ภนฺเต ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา. เสยฺยถีทํ ?  รูปุปาทานกฺขนฺโธ   เวทนุปาทานกฺขนฺโธ    สญฺญู
ปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิญฺญาณูปาทานกฺขนฺโธ”ติ. อิเม โข ภิกฺขุ  ปญฺจุปา
ทานกฺขนฺธา. เสยฺยถีทํ ? รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ สญฺญูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขา
รูปาทานกฺขนฺโธ วิญฺญาณูปาทานกฺขนฺโธ”ติ. 

“สาธุ ภนฺเต”ติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา ภควนฺตํ 
อุตฺตรึ ปญฺหํ ปุจฺฉิ “อิเม ปน ภนฺเต ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา กึมูลกา”ติ.  “อิเม โข ภิกฺขุ  ปญฺจุ
ปาทานกฺขนฺธา ฉนฺทมูลกา”ติ. “ตญฺเญว นุ โข ภนฺเต อุปาทานํ เต ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา,    
อุทาหุ อญฺญตฺร ปญฺจหุปาทานกฺขนฺเธหิ อุปาทานนฺ”ติ. “น โข ภิกฺขุ ตญฺเญว อุปาทานํ เต 
ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา, นาปิ อญฺญตฺร ปญฺจหุปาทานกฺขนฺเธหิ อุปาทานํ. โย โข ภิกฺขุ ปญฺจสุ 
อุปาทานกฺขนฺเธสุ ฉนฺทราโค, ตํ ตตฺถ อุปาทานนฺ”ติ. 

“สิยา ปน ภนฺเต ปญฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ ฉนฺทราคเวมตฺตตา”ติ.“สิยา ภิกฺขู”ติ 
ภควา อโวจ “อิธ ภิกฺขุ เอกจฺจสฺส เอวํ โหติ “เอวํรูโป สิยํ อนาคตมทฺธานํ, เอวํเวทโน สิยํ 
อนาคตมทฺธานํ, เอวํสญฺโญ สิยํ อนาคตมทฺธานํ, เอวํสงฺขาโร สิยํ อนาคตมทฺธานํ, เอวํ
วิญฺญาโณ สิยํ อนาคตมทฺธานนฺ”ติ; เอวํ โข ภิกฺขุ สิยา ปญฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ             
ฉนฺทราคเวมตฺตตา”ติ. 

“กิตฺตาวตา ปน ภนฺเต ขนฺธานํ ขนฺธาธิวจนํ โหตี”ติ ? “ยงฺกิญฺจิ ภิกฺขุ รูปํ อตีตา
นาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา ยํ ทูเร   
สนฺติเก วา, อยํ รูปกฺขนฺโธ. ยากาจิ เวทนา... ยากาจิ สญฺญา... เยเกจิ สงฺขารา... ยงฺกิญฺจิ 
วิญฺญาณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา 
ปณีตํ วา ยํ ทูเร สนฺติเก วา, อยํ วิญฺญาณกฺขนฺโธ. เอตฺตาวตา โข ภิกฺขุ ขนฺธานํ ขนฺธาธิวจนํ 
โหตี”ติ. 

“โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย รูปกฺขนฺธสฺส ปญฺญาปนาย, โก เหตุ โก ปจฺจโย 
เวทนากฺขนฺธสฺส ปญฺญาปนาย, โก เหตุ โก ปจฺจโย สญฺญากฺขนฺธสฺส ปญฺญาปนาย, โก 
เหตุ โก ปจฺจโย สงฺขารกฺขนฺธสฺส ปญฺญาปนาย, โก เหตุ โก ปจฺจโย วิญฺญาณกฺขนฺธสฺส 
ปญฺญาปนายา”ติ ? 
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“จตฺตาโร โข ภิกฺขุ มหาภูตา เหตุ จตฺตาโร มหาภูตา ปจฺจโย รูปกฺขนฺธสฺส 
ปญฺญาปนาย, ผสฺโส เหตุ ผสฺโส ปจฺจโย เวทนากฺขนฺธสฺส ปญฺญาปนาย, ผสฺโส เหตุ ผสฺโส 
ปจฺจโย สญฺญากฺขนฺธสฺส ปญฺญาปนาย, ผสฺโส เหตุ ผสฺโส ปจฺจโย สงฺขารกฺขนฺธสฺส     
ปญฺญาปนาย,นามรูปํ โข ภิกฺขุ เหตุ นามรูปํ ปจฺจโย วิญฺญาณกฺขนฺธสฺส ปญฺญาปนายา”ติ. 

[๘๗] “กถํ ปน ภนฺเต สกฺกายทิฏฺฐิ โหตี”ติ ? “อิธ ภิกฺขุ อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน        
อริยานํ อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปุริสานํ อทสฺสาวี สปฺปุริส
ธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต รูปํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, รูปวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ 
วา รูปํ, รูปสฺมึ วา อตฺตานํ. เวทนํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, เวทนาวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา 
เวทนํ, เวทนาย วา อตฺตานํ. สญฺญํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, สญฺญาวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ 
วา สญฺญํ, สญฺญาย วา อตฺตานํ. สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ, สงฺขารวนฺตํ วา อตฺตานํ,     
อตฺตนิ วา สงฺขาเร, สงฺขาเรสุ วา อตฺตานํ. วิญฺญาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, วิญฺญาณวนฺตํ วา 
อตฺตานํ, อตฺตนิ วา วิญฺญาณํ, วิญฺญาณสฺมึ วา อตฺตานํ. เอวํ โข ภิกฺขุ สกฺกายทิฏฺฐิ โหตี”ติ. 

“กถํ ปน ภนฺเต สกฺกายทิฏฺฐิ น โหตี”ติ ? “อิธ ภิกฺขุ สุตวา อริยสาวโก อริยานํ 
ทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส โกวิโท อริยธมฺเม สุวินีโต สปฺปุริสานํ ทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส โกวิโท 
สปฺปุริสธมฺเม สุวินีโต น รูปํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, น รูปวนฺตํ วา อตฺตานํ, น อตฺตนิ วา รูปํ, น 
รูปสฺมึ วา อตฺตานํ. น เวทนํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, น เวทนาวนฺตํ วา อตฺตานํ, น อตฺตนิ วา 
เวทนํ, น เวทนาย วา อตฺตานํ. น สญฺญํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, น สญฺญาวนฺตํ วา อตฺตานํ, น 
อตฺตนิ วา สญฺญํ, น สญฺญาย วา อตฺตานํ. น สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ, น สงฺขารวนฺตํ 
วา อตฺตานํ, น อตฺตนิ วา สงฺขาเร, น สงฺขาเรสุ วา อตฺตานํ. น วิญฺญาณํ อตฺตโต              
สมนุปสฺสติ, น วิญฺญาณวนฺตํ วา อตฺตานํ, น อตฺตนิ วา วิญฺญาณํ, น วิญฺญาณสฺมึ วา     
อตฺตานํ. เอวํ โข ภิกฺขุ สกฺกายทิฏฺฐิ น โหตี”ติ. 

[๘๘] โก นุ โข ภนฺเต รูเป อสฺสาโท, โก อาทีนโว, กึ นิสฺสรณํ; โก เวทนาย       
อสฺสาโท, โก อาทีนโว, กึ นิสฺสรณํ; โก สญฺญาย อสฺสาโท, โก อาทีนโว, กึ นิสฺสรณํ; โก       
สงฺขาเรสุ อสฺสาโท, โก อาทีนโว, กึ นิสฺสรณํ; โก วิญฺญาเณ อสฺสาโท, โก อาทีนโว, กึ นิสฺ
สรณนฺ”ติ ? “ยํ โข ภิกฺขุ รูปํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ, อยํ รูเป อสฺสาโท; ยํ รูปํ อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, อยํ รูเป อาทีนโว; โย รูเป ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหานํ, อิทํ รูเป 
นิสฺสรณํ; ยญฺจ  ภิกฺขุ เวทนํ ปฏิ จฺจ อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ, อยํ เวทนาย อสฺสาโท; ยา 1

เวทนา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา, อยํ เวทนาย อาทีนโว; โย เวทนาย ฉนฺทราควินโย 
ฉนฺทราคปฺปหานํ, อิทํ เวทนาย นิสฺสรณํ; ยญฺจ ภิกฺขุ สญฺญํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ, 
อยํ สญฺญาย อสฺสาโท; ยา สญฺญา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา, อยํ สญฺญาย อาทีนโว; 
โย สญฺญาย ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหานํ, อิทํ สญฺญาย นิสฺสรณํ; ยญฺจ ภิกฺขุ สงฺขาเร 
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ, อยํ สงฺขาเรสุ อสฺสาโท; ยา สงฺขารา อนิจฺจา ทุกฺขา             
วิปริณามธมฺมา, อยํ สงฺขาเรสุ อาทีนโว; โย สงฺขาเรสุ ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหานํ, อิทํ 
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สงฺขาเรสุ นิสฺสรณํ; ยญฺจ ภิกฺขุ วิญฺญาณํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ, อยํ วิญฺญาเณ   
อสฺสาโท; ยํ วิญฺญาณํ อนิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, อยํ วิญฺญาเณ อาทีนโว; โย วิญฺญาเณ 
ฉนฺทราควินโย ฉนฺทราคปฺปหานํ, อิทํ วิญฺญาเณ นิสฺสรณนฺ”ติ. 

[๘๙] “กถํ ปน ภนฺเต ชานโต กถํ ปสฺสโต อิมสฺมิญฺจ สวิญฺญาณเก กาเย 
พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหํการมมํการมานานุสยา น โหนฺตี”ติ ? “ยงฺกิญฺจิ ภิกฺขุ รูปํ         
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา ยํ 
ทูเร สนฺติเก วา, สพฺพํ รูปํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ เอวเมตํ ยถาภูตํ 
สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ. ยากาจิ เวทนา... ยากาจิ สญฺญา... เยเกจิ สงฺขารา... ยงฺกิญฺจิ 
วิญฺญาณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา 
ปณีตํ วา ยํ ทูเร สนฺติเก วา, สพฺพํ วิญฺญาณํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ       
เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ. เอวํ โข ภิกฺขุ ชานโต เอวํ ปสฺสโต อิมสฺมิญฺจ         
สวิญฺญาณเก กาเย พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหํการมมํการมานานุสยา น โหนฺตี”ติ. 

[๙๐] อถ โข อญฺญตรสฺส ภิกฺขุโน เอวํ เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ “อิติ กิร โภ รูปํ 
อนตฺตา, เวทนา อนตฺตา, สญฺญา อนตฺตา, สงฺขารา อนตฺตา, วิญฺญาณํ อนตฺตา,             
อนตฺตกตานิ กมฺมานิ กมตฺตานํ ผุสิสฺสนฺตี”ติ. อถ โข ภควา ตสฺส ภิกฺขุโน เจตสา               
เจโตปริวิตกฺกมญฺญาย ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ฐานํ โข ปเนตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ อิเธกจฺโจ         
โมฆปุริโส อวิทฺวา อวิชฺชาคโต ตณฺหาธิปเตยฺเยน เจตสา สตฺถุ สาสนํ อติธาวิตพฺพํ  2

มญฺเญยฺย ‘อิติ กิร โภ รูปํ อนตฺตา, เวทนา อนตฺตา, สญฺญา อนตฺตา, สงฺขารา อนตฺตา, 
วิญฺญาณํ อนตฺตา, อนตฺตกตานิ กมฺมานิ กมตฺตานํ ผุสิสฺสนฺตี”ติ. ปฏิปุจฺฉามิ วินีตา โข 3

เม๑๒๖ ตุเมฺห ภิกฺขเว ตตฺร ตตฺร ธมฺเมสุ. 
ตํ กึ มญฺญถ ภิกฺขเว, รูปํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ ? อนิจฺจํ ภนฺเต. ยมฺปนานิจฺจํ,    

ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ ? ทุกฺขํ ภนฺเต. “ยมฺปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุํ 
“เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ ? โน เหตํ ภนฺเต. ตํ กึ มญฺญถ ภิกฺขเว, เวทนา... 
สญฺญา... สงฺขารา... วิญฺญาณํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ ? อนิจฺจํ ภนฺเต. ยมฺปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา 
ตํ สุขํ วาติ ? ทุกฺขํ ภนฺเต. ยมฺปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุํ “เอตํ 
มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ ? โน เหตํ ภนฺเต. ตสฺมาติห ภิกฺขเว ยงฺกิญฺจิ รูปํ            
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา ยํ 
ทูเร สนฺติเก วา, สพฺพํ รูปํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ เอวเมตํ ยถาภูตํ 
สมฺมปฺปญฺญาย ทฏฺฐพฺพํ. ยากาจิ เวทนา... ยากาจิ สญฺญา... เยเกจิ สงฺขารา... ยงฺกิญฺจิ 
วิญฺญาณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา 
ปณีตํ วา ยํ ทูเร สนฺติเก วา, สพฺพํ วิญฺญาณํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ       

 ก. อภิธาวิตพฺพํ2

-  ฉ.ม. ปฏิวินีตา โข เม. สี. ปฏิจฺจวินีตา โข เม 3
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เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทฏฺฐพฺพํ. เอวํ ปสฺสํ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมิมฺปิ 
นิพฺพินฺทติ, เวทนายปิ นิพฺพินฺทติ, สญฺญายปิ นิพฺพินฺทติ, สงฺขาเรสุปิ นิพฺพินฺทติ, 
วิญฺญาณสฺมิมฺปิ นิพฺพินฺทติ. นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ, วิราคา วิมุจฺจติ, วิมุตฺตสฺมึ “วิมุตฺตมิ”ติ 
ญาณํ โหติ, “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาตีติ. 

อิทมโวจ ภควา. อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติ. อิมสฺมิญฺจ ปน 
เวยฺยากรณสฺมึ ภญฺญมาเน สฏฺฐิมตฺตานํ ภิกฺขูนํ อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ. 

มหาปุณฺณมสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ นวมํ. 
-------------- 

๑๐. จูฬปุณฺณมสุตฺต 
[๙๑]  เอวมฺเม สุตํ:- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ ปุพฺพาราเม มิคารมาตุ

ปาสาเท. เตน โข ปน สมเยน ภควา ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส ปุณฺณาย ปุณฺณมาย รตฺติยา 
ภิกฺขุสํฆปริวุโต อพฺโภกาเส นิสินฺโน โหติ. อถ โข ภควา ตุณฺหีภูตํ ตุณฺหีภูตํ ภิกฺขุสํฆํ          
อนุวิโลเกตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ชาเนยฺย นุ โข ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสปฺปุริสํ ‘อสปฺปุริโส        
อยมฺภวนฺ”ติ ? โน เหตํ ภนฺเต. สาธุ ภิกฺขเว, อฏฺฐานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ อสปฺปุริโส 
อสปฺปุริสํ ชาเนยฺย “อสปฺปุริโส อยมฺภวนฺ”ติ. ชาเนยฺย ปน ภิกฺขเว อสปฺปุริโส สปฺปุริสํ        
“สปฺปุริโส อยมฺภวนฺ”ติ ? โน เหตํ ภนฺเต. สาธุ ภิกฺขเว, เอตมฺปิ โข ภิกฺขเว อฏฺฐานํ อนวกาโส, 
ยํ อสปฺปุริโส สปฺปุริสํ ชาเนยฺย “สปฺปุริโส อยมฺภวนฺ”ติ. 

อสปฺปุริโส ภิกฺขเว อสฺสทฺธมฺมสมนฺนาคโต โหติ, อสปฺปุริสภตฺตี  โหติ, อสปฺปุริส4

จินฺตี โหติ, อสปฺปุริสมนฺตี โหติ, อสปฺปุริสวาโจ โหติ, อสปฺปุริสกมฺมนฺโต โหติ,                 
อสปฺปุริสทิฏฺฐ ี โหติ, อสปฺปุริสทานํ เทติ. 5

กถญฺจ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสฺสทฺธมฺมสมนฺนาคโต โหติ ? อิธ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส 
อสฺสทฺโธ โหติ, อหิริโก โหติ, อโนตฺตปฺปี โหติ, อปฺปสฺสุโต โหติ, กุสีโต โหติ, มุฏฺฐสฺสติ โหติ, 
ทุปฺปญฺโญ โหติ. เอวํ โข ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสฺสทฺธมฺมสมนฺนาคโต โหติ. (๑) 

กถญฺจ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสปฺปุริสภตฺติ โหติ ? อิธ ภิกฺขเว อสปฺปุริสสฺส เย เต 
สมณพฺราหฺมณา อสฺสทฺธา อหิริกา อโนตฺตปฺปิโน อปฺปสฺสุตา กุสีตา มุฏฺฐสฺสติโน 
ทุปฺปญฺญา, ตฺยาสฺส มิตฺตา โหนฺติ เต สหายา. เอวํ โข ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสปฺปุริสภตฺตี 
โหติ. (๒) 

กถญฺจ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสปฺปุริสจินฺตี โหติ ? อิธ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส         
อตฺตพฺยาพาธายปิ เจเตติ, ปรพฺยาพาธายปิ เจเตติ, อุภยพฺยาพาธายปิ เจเตติ. เอวํ โข 
ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสปฺปุริสจินฺตี โหติ. (๓) 

 ฉ.ม. อสปฺปุริสภตฺติ4

 ฉ.ม. อสปฺปุริสทิฏฺฐิ5
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กถญฺจ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสปฺปุริสมนฺตี โหติ ? อิธ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส        
อตฺตพฺยาพาธายปิ มนฺเตติ, ปรพฺยาพาธายปิ มนฺเตติ, อุภยพฺยาพาธายปิ มนฺเตติ. เอวํ โข 
ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสปฺปุริสมนฺตี โหติ. (๔) 

กถญฺจ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสปฺปุริสวาโจ โหติ ? อิธ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส มุสาวาที 
โหติ, ปิสุณวาโจ โหติ, ผรุสวาโจ โหติ, สมฺผปฺปลาปี โหติ. เอวํ โข ภิกฺขเว อสปฺปุริโส        
อสปฺปุริสวาโจ โหติ. (๕) 

กถญฺจ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสปฺปุริสกมฺมนฺโต โหติ ? อิธ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส 
ปาณาติปาตี โหติ, อทินฺนาทายี โหติ, กาเมสุมิจฺฉาจารี โหติ. เอวํ โข ภิกฺขเว อสปฺปุริโส 
อสปฺปุริสกมฺมนฺโต โหติ. (๖) 

กถญฺจ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสปฺปุริสทิฏฺฐิ โหติ ? อิธ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส เอวํทิฏฺฐิ 
โหติ “นตฺถิ ทินฺนํ, นตฺถิ ยิฏฺฐํ, นตฺถิ หุตํ, นตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก, นตฺถิ อยํ 
โลโก, นตฺถิ ปโร โลโก, นตฺถิ มาตา, นตฺถิ ปิตา, นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา, นตฺถิ โลเก สมณ
พฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา, เย อิมญฺจ โลกํ ปรญฺจ โลกํ สยํ อภิญฺญา      
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตี”ติ. เอวํ โข ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสปฺปุริสทิฏฺฐิ โหติ. (๗) 

กถญฺจ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสปฺปุริสทานํ เทติ ? อิธ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสกฺกจฺจํ 
ทานํ เทติ, อสหตฺถา ทานํ เทติ, อจิตฺตึกตฺวา  ทานํ เทติ, อปวิฏฺฐํ  ทานํ  เทติ, อนาคมน 6

ทิฏฺฐิโก ทานํ เทติ. เอวํ โข ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อสปฺปุริสทานํ เทติ. (๘) 
ส โข  ภิกฺขเว อสปฺปุริโส เอวํ อสฺสทฺธมฺมสมนฺนาคโต, เอวํ อสปฺปุริสภตฺตี, เอวํ 7

อสปฺปุริสจินฺตี, เอวํ อสปฺปุริสมนฺตี, เอวํ อสปฺปุริสวาโจ, เอวํ อสปฺปุริสกมฺมนฺโต, เอวํ       
อสปฺปุริสทิฏฺฐี, เอวํ อสปฺปุริสทานํ ทตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ยา อสปฺปุริสานํ คติ, 
ตตฺถ อุปปชฺชติ. กา จ ภิกฺขเว อสปฺปุริสานํ คติ ? นิรโย วา ติรจฺฉานโยนิ วา. 

[๙๒] ชาเนยฺย นุ โข ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสํ “สปฺปุริโส อยมฺภวนฺ”ติ ? เอวํ    
ภนฺเต. สาธุ ภิกฺขเว, ฐานเมตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ สปฺปุริโส สปฺปุริสํ ชาเนยฺย “สปฺปุริโส          
อยมฺภวนฺ”ติ. ชาเนยฺย ปน ภิกฺขเว สปฺปุริโส อสปฺปุริสํ “อสปฺปุริโส อยมฺภวนฺ”ติ ? เอวํ ภนฺเต. 
สาธุ ภิกฺขเว, เอตมฺปิ โข ภิกฺขเว ฐานํ วิชฺชติ, ยํ สปฺปุริโส อสปฺปุริสํ ชาเนยฺย “อสปฺปุริโส      
อยมฺภวนฺ”ติ.  

สปฺปุริโส ภิกฺขเว สทฺธมฺมสมนฺนาคโต โหติ, สปฺปุริสภตฺตี โหติ, สปฺปุริสจินฺตี 
โหติ, สปฺปุริสมนฺตี โหติ, สปฺปุริสวาโจ โหติ, สปฺปุริสกมฺมนฺโต โหติ, สปฺปุริสทิฏฺฐี โหติ,      
สปฺปุริสทานํ เทติ. 

 ฉ.ม. อจิตฺตีกตฺวา6

 ฉ.ม. ส โขติ ปาโฐ น ทิสฺสติ7
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กถญฺจ ภิกฺขเว สปฺปุริโส สทฺธมฺมสมนฺนาคโต โหติ ? อิธ ภิกฺขเว สปฺปุริโส สทฺโธ 
โหติ, หิริมา โหติ, โอตฺตปฺปี โหติ, พหุสฺสุโต โหติ, อารทฺธวีริโย โหติ, อุปฏฺฐิตสฺสติ โหติ, 
ปญฺญวา โหติ. เอวํ โข ภิกฺขเว สปฺปุริโส สทฺธมฺมสมนฺนาคโต โหติ. (๑) 

กถญฺจ ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสภตฺตี โหติ ? อิธ ภิกฺขเว สปฺปุริสสฺส เย เต 
สมณพฺราหฺมณา สทฺธา หิริมนฺโต โอตฺตปฺปิโน พหุสฺสุตา อารทฺธวีริยา อุปฏฺฐิตสฺสติโน 
ปญฺญวนฺโต, ตฺยาสฺส มิตฺตา โหนฺติ เต สหายา. เอวํ โข ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสภตฺติ โหติ. 
(๒) 

กถญฺจ ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสจินฺตี โหติ ? อิธ ภิกฺขเว สปฺปุริโส           
เนวตฺตพฺยาพาธาย เจเตติ, น ปรพฺยาพาธาย เจเตติ, น อุภยพฺยาพาธาย เจเตติ. เอวํ โข 
ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสจินฺตี โหติ. (๓) 

กถญฺจ ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสมนฺตี โหติ ? อิธ ภิกฺขเว สปฺปุริโส           
เนวตฺตพฺยาพาธาย มนฺเตติ, น ปรพฺยาพาธาย มนฺเตติ, น อุภยพฺยาพาธาย มนฺเตติ. เอวํ โข 
ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสมนฺตี โหติ. (๔) 

กถญฺจ ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสวาโจ โหติ ? อิธ ภิกฺขเว สปฺปุริโส มุสาวาทา 
ปฏิวิรโต โหติ, ปิสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ, ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ,              
สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ. เอวํ โข ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสวาโจ โหติ. (๕) 

กถญฺจ ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสกมฺมนฺโต โหติ ? อิธ ภิกฺขเว สปฺปุริโส       
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ, อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ, กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต 
โหติ. เอวํ โข ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสกมฺมนฺโต โหติ. (๖) 

กถญฺจ ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสทิฏฺฐี โหติ ? อิธ ภิกฺขเว สปฺปุริโส เอวํทิฏฺฐิโก 
โหติ “อตฺถิ ทินฺนํ, อตฺถิ ยิฏฺฐํ, อตฺถิ หุตํ, อตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก, อตฺถิ อยํ 
โลโก, อตฺถิ ปโร โลโก, อตฺถิ มาตา, อตฺถิ ปิตา, อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา, อตฺถิ โลเก       
สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา, เย อิมญฺจ โลกํ ปรญฺจ โลกํ สยํ อภิญฺญา 
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตี”ติ. เอวํ โข ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสทิฏฺฐี โหติ. (๗) 

กถญฺจ ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสทานํ เทติ ? อิธ ภิกฺขเว สปฺปุริโส สกฺกจฺจํ ทานํ 
เทติ, สหตฺถา ทานํ เทติ, จิตฺตึกตฺวา ทานํ เทติ, อนปวิฏฺฐํ ทานํ เทติ, อาคมนทิฏฺฐิโก ทานํ 
เทติ. เอวํ โข ภิกฺขเว สปฺปุริโส สปฺปุริสทานํ เทติ. (๘) 

ส โข ภิกฺขเว สปฺปุริโส เอวํ สทฺธมฺมสมนฺนาคโต, เอวํ สปฺปุริสภตฺตี, เอวํ สปฺปุริส
จินฺตี, เอวํ สปฺปุริสมนฺตี, เอวํ สปฺปุริสวาโจ, เอวํ สปฺปุริสกมฺมนฺโต, เอวํ สปฺปุริสทิฏฺฐี, เอวํ 
สปฺปุริสทานํ ทตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา, ยา สปฺปุริสานํ คติ, ตตฺถ อุปปชฺชติ. กา จ 
ภิกฺขเว สปฺปุริสานํ คติ ? เทวมหตฺตตา วา มนุสฺสมหตฺตตา วาติ. 

อิทมโวจ ภควา. อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติ. 
จูฬปุณฺณมสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ ทสมํ. 
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๙. มหาปุณณมสูตร 

ว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง สูตรใหญ่ 

[๘๕]  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ปราสาทของมิคารมาตา ในบุพพาราม เขตกรุง

สาวัตถี สมัยนั้น ในวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ำ คืนดวงจันทร์เต็มดวง พระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์

แวดล้อม ประทับนั่ง ณ ที่แจ้ง ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะ ห่มจีวรเฉวียงบ่า ประนมมือไปทาง

ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอทูลถามเหตุอย่างหนึ่งกับพระองค์ ถ้าพระผู้มีพระ

ภาคทรงประทานวโรกาส ที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพระองค์” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ ถ้าเช่นนั้น เธอจงนั่งบนอาสนะของตนแล้วถาม

ปัญหาที่เธอต้องการจะถามเถิด” 

อุปาทานขันธ์ ๕ ประการ 

[๘๖] ลำดับนั้น ภิกษุนั้นนั่งบนอาสนะของตนแล้วได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาค

ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ใช่ไหม คือ  

๑. รูปูปาทานขันธ์   (อุปาทานขันธ์คือรูป)  

๒. เวทนูปาทานขันธ์  (อุปาทานขันธ์คือเวทนา)  

๓.  สัญญูปาทานขันธ์  (อุปาทานขันธ์คือสัญญา)  

๔. สังขารูปาทานขันธ์  (อุปาทานขันธ์คือสังขาร)  

๕. วิญญาณูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ)”  

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ อุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ คือ  

๑. รูปูปาทานขันธ์   ๒. เวทนูปาทานขันธ์  

๓. สัญญูปาทานขันธ์  ๔. สังขารูปาทานขันธ์  

๕. วิญญาณูปาทานขันธ์” 

มูลเหตุแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ 

ภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า “สาธุ พระพุทธเจ้าข้า” แล้วได้ทูล

ถามปัญหาย่ิงขึ้นไปว่า “อุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ มีอะไรเป็นมูลเหตุ พระพุทธเจ้าข้า” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ อุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ มีฉันทะเป็นมูลเหตุ”  8

“อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ ๕ ประการนั้นเป็นอย่างเดียวกัน หรืออุปาทานเป็นอย่างอื่น

จากอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ พระพุทธเจ้าข้า” 

“ภิกษุ อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ ๕ ประการนั้นเป็นอย่างเดียวกันก็มิใช่ ทั้งอุปาทาน

ขันธ์เป็นอย่างอื่นจากอุปาทานขันธ์ ๕ ประการก็มิใช่ แต่ฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการนั้น 

เป็นตัวอุปาทาน” 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ฉันทราคะต่าง ๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ จะพึงมีได้หรือ” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “มีได้ ภิกษุ” แล้วได้ตรัสต่อไปว่า “ภิกษุ บุคคลบางคนใน

โลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า “ในอนาคต ขอเราพึงมีรูปอย่างนี้ มีเวทนาอย่างนี้ มีสัญญาอย่างนี้ 

มีสังขารอย่างนี้ มีวิญญาณอย่างนี้” 

 มีฉันทะเป็นมูลเหต ุในที่นี้หมายถึงมีตัณหาเป็นมูลเหตุ (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๘๖/๕๒)8
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ภิกษุ ฉันทราคะต่าง ๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ พึงมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้” 

เหตุท่ีชื่อว่าขันธ์ 

ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรขันธ์จึงชื่อว่าขันธ์” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้

เรียกว่ารูปขันธ์  

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ...  

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ...  

สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ... 

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือ

ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์ 

ภิกษุ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ขันธ์จึงชื่อว่าขันธ์” 

เหตุท่ีทำให้ขันธ์ปรากฏ 

ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันธ์

ปรากฏ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันธ์ปรากฏ อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยทำให้สัญญาขันธ์

ปรากฏ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สังขารขันธ์ปรากฏ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณขันธ์

ปรากฏ” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ มหาภูต ๔ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันธ์ปรากฏ 

ผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันธ์ปรากฏ ผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัญญาขันธ์ปรากฏ 

ผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สังขารขันธ์ปรากฏ นามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณขันธ์

ปรากฏ” 

เหตุเกิดสักกายทิฏฐิ 

[๘๗] ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สักกายทิฏฐิมีได้อย่างไร” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ ปุถุชน ในโลกนี้ ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่9

ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดใน

ธรรมของสัตบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา 

พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูป พิจารณาเห็นรูปในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูป  

พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนา พิจารณาเห็น

เวทนาในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนา  

พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสัญญา พิจารณาเห็น

สัญญาในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญา  

พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขาร พิจารณาเห็น

สังขารในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในสังขาร  

 ปุถุชน หมายถึงคนที่ยังมีกิเลสหนา ที่เรียกเช่นนี้เพราะบุคคลประเภทนี้ยังมีเหตุก่อให้เกิดกิเลสอย่างหนานานัปการ ปุถุชนมี ๒ 9

ประเภท คือ (๑) อันธปุถุชน คนที่ไม่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิต (๒) กัลยาณปุถุชน คนที่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิต (ม.มู.อ. 
(บาลี) ๑/๒/๒๒, ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๗/๕๘-๕๙) 
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พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณ พิจารณา

เห็นวิญญาณในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณ  

ภิกษุ สักกายทิฏฐิมีได้อย่างนี้” 

เหตุท่ีทำให้สักกายทิฏฐิไม่มี 

ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สักกายทิฏฐิมีไม่ได้อย่างไร” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับ ได้เห็นพระอริยะ 

ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะ ได้เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรม

ของสัตบุรุษ ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ ไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา ไม่

พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูป ไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูป  

ไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนา ไม่

พิจารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในเวทนา  

ไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสัญญา ไม่

พิจารณาเห็นสัญญาในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในสัญญา  

ไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขาร ไม่

พิจารณาเห็นสังขารในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในสังขาร  

ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณ ไม่

พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณ  

ภิกษุ สักกายทิฏฐิมีไม่ได้อย่างนี้” 

คุณ โทษ และการสลัดออกจากอุปาทานขันธ์ 

[๘๘] ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไร

เป็นเครื่องสลัดออกจากรูป อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนา อะไรเป็น

คุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากสัญญา อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครื่อง

สลัดออกจากสังขาร อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณ” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ สภาพที่สุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้น นี้เป็นคุณในรูป  10

สภาพที่รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษในรูป  ธรรมเป็นที่กำจัดฉันท11

ราคะ ธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในรูป นี้เป็นเครื่อง สลัดออกจากรูป  12

สภาพที่สุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้น นี้เป็นคุณในเวทนา สภาพที่เวทนาไม่เที่ยง เป็น

ทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษในเวทนา ธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นที่ละฉันท

ราคะในเวทนา นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนา  

สภาพที่สุขโสมนัสอาศัยสัญญาเกิดขึ้น นี้เป็นคุณในสัญญา สภาพที่สัญญาไม่เที่ยง 

เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษในสัญญา ธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นที่ละ

ฉันทราคะในสัญญา นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากสัญญา  

 คุณในรูป ตรัสหมายถึงปริญญาปฏิเวธ(การแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้) และทุกขสัจ (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๘๘/๕๓)10

 โทษในรูป ตรัสหมายถึงปหานปฏิเวธ(การแทงตลอดด้วยการละ) และสมุทัยสัจ (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๘๘/๕๓)11

 เครื่องสลัดออกจากรูป ตรัสหมายถึงสัจฉิกิริยาปฏิเวธ(การแทงตลอดด้วยการทำให้แจ้ง) และนิโรธสัจ (ม.อุ.อ. (บาลี) 12

๓/๘๘/๕๓)
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สภาพที่สุขโสมนัสอาศัยสังขารเกิดขึ้น นี้เป็นคุณในสังขาร สภาพที่สังขารไม่เที่ยง เป็น

ทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษในสังขาร ธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นที่ละฉันท

ราคะในสังขาร นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากสังขาร  

สภาพที่สุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดขึ้น นี้เป็นคุณในวิญญาณ สภาพที่วิญญาณไม่

เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษในวิญญาณ ธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะ ธรรม

เป็นที่ละฉันทราคะในวิญญาณ นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณ” 

ความไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย 

[๘๙] ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร 

จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย  ในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก” 13

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม ภิกษุ

นั้นพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา เรา

ไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา” 

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ... 

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ...  

สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ...  

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือ

ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมด

นั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตา

ของเรา” 

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย

ในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตในภายนอก” 

[๙๐] ลำดับนั้น ภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย 

ได้ยินว่า รูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา สัญญาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตา วิญญาณเป็น

อนัตตา เพราะเหตุนั้น กรรมที่ถูกอนัตตากระทำ จักถูกต้องอัตตาได้อย่างไร” 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของภิกษุรูปนั้นด้วยพระทัยแล้ว ได้

รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปได้ที่โมฆบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้

ไม่รู้แจ้ง ตกอยู่ในอำนาจอวิชชา มีใจถูกตัณหาครอบงำ จึงเข้าใจคำสั่งสอนของศาสดาอย่างสะเพร่า

ด้วยความคิดคำนึงว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ได้ยินว่า รูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา สัญญาเป็น

อนัตตา สังขารเป็นอนัตตา วิญญาณเป็นอนัตตา เพราะเหตุนั้น กรรมที่ถูกอนัตตากระทำ จักถูกต้อง

อัตตาได้อย่างไร” ภิกษุทั้งหลาย เราจะย้อนถาม เราได้แนะนำเธอทั้งหลายในธรรมเหล่านั้น ๆ ไว้

แล้ว  14

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง” 

ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า “ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า” 

 อหังการ หมายถึงทิฏฐิ มมังการ หมายถึงตัณหา มานานุสัย หมายถึงมานะ (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๘๙/๑๔๖)13

 ดูเทียบ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๘๒/๑๔๐-๑๔๒14
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“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข” 

“เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า” 

“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้น

ว่า “นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา” 

“ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า” 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร  

คือ เวทนา ... 

สัญญา ... 

สังขาร ... 

วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง” 

“ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า” 

“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข” 

“เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า” 

“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้น

ว่า “นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา” 

“ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า” 

พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น

อดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกล

หรือใกล้ ภิกษุพึงพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า “นั่น

ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา” 

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ... 

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ... 

สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ... 

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือ

ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั่น

ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของ

เรา” 

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อ

หน่ายแม้ในเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลาย ย่อมเบื่อหน่าย

แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้น เมื่อจิตหลุด

พ้นแล้ว ย่อมมีญาณว่า “หลุดพ้นแล้ว” อริยสาวกย่อมรู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำ

กิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป”  15

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของ

พระผู้มีพระภาค และเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตนี้อยู่ ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป ได้มีจิต

หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น ดังนี้แล 

มหาปุณณมสูตรท่ี ๙ จบ 

 ดูเทียบ วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๑-๒๓/๒๘-๓๐15
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๑๐. จูฬปุณณมสูตร 

ว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง สูตรเล็ก 

[๙๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ปราสาทของมิคารมาตา ในบุพพาราม เขตกรุง

สาวัตถี สมัยนั้น ในวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ำ คืนดวงจันทร์เต็มดวง พระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์

แวดล้อม ประทับนั่ง ณ ที่แจ้ง  

ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับ จึงรับสั่งเรียก

ภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษพึงรู้จักอสัตบุรุษหรือว่า “ผู้นี้เป็นอสัตบุรุษ” 

ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า “ไม่รู้ พระพุทธเจ้าข้า” 

“ดีละ ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้ที่อสัตบุรุษพึงรู้จักอสัตบุรุษว่า “ผู้นี้เป็นอสัตบุรุษ” อนึ่ง 

อสัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษหรือว่า “ผู้นี้เป็นสัตบุรุษ” 

“ไม่รู้ พระพุทธเจ้าข้า” 

“ดีละ ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้ที่อสัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษว่า “ผู้นี้เป็นสัตบุรุษ” 

เพราะว่า อสัตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยอสัทธรรม  มีความภักดีต่ออสัตบุรุษ มีความคิด16

อย่างอสัตบุรุษ มีความรู้อย่างอสัตบุรุษ มีถ้อยคำอย่างอสัตบุรุษ มีการกระทำอย่างอสัตบุรุษ มีความ

เห็นอย่างอสัตบุรุษ ให้ทานอย่างอสัตบุรุษ 

อสัตบุรุษผู้ประกอบด้วยอสัทธรรม เป็นอย่างไร  

คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ เป็นผู้ไม่มีศรัทธา(ความเชื่อ) ไม่มีหิริ(ความละอายต่อบาป) ไม่มี

โอตตัปปะ(ความเกรงกลัวบาป) มีสุตะน้อย(การได้ยินได้ฟังน้อย) เกียจคร้าน หลงลืมสติ มีปัญญา

ทราม  

อสัตบุรุษผู้ประกอบด้วยอสัทธรรม เป็นอย่างนี้ (๑) 

อสัตบุรุษผู้ภักดีต่ออสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ มีสมณพราหมณ์ผู้ไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ มีสุตะน้อย 

เกียจคร้าน หลงลืมสติ มีปัญญาทราม เป็นมิตร เป็นสหาย  

อสัตบุรุษผู้ภักดีต่ออสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๒) 

อสัตบุรุษผู้มีความคิดอย่างอสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ ย่อมคิดเพ่ือเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมคิดเพ่ือเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง 

ย่อมคิดเพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้ง ๒ ฝ่ายบ้าง  

อสัตบุรุษผู้มีความคิดอย่างอสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๓)  

อสัตบุรุษผู้มีความรู้อย่างอสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ ย่อมรู้เพ่ือเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมรู้เพ่ือเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ย่อม

รู้เพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้ง ๒ ฝ่ายบ้าง  

อสัตบุรุษผู้มีความรู้อย่างอสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๔)  

อสัตบุรุษผู้มีถ้อยคำอย่างอสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ มีปกติพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ  

อสัตบุรุษผู้มีถ้อยคำอย่างอสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๕)  

 อสัทธรรม ในที่นี้หมายถึงบาปธรรม (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๙๑/๕๔)16
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อสัตบุรุษผู้มีการกระทำอย่างอสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ มีปกติฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม  

อสัตบุรุษผู้มีการกระทำอย่างอสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๖) 

อสัตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างอสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ เป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยัญที่บูชาแล้วไม่มี

ผล การเซ่นสรวงที่เซ่นสรวงแล้วก็ไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้า

ไม่มี มารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะ ก็ไม่มี  สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติ17

ชอบ ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนให้ผู้อื่นให้รู้แจ้ง ก็ไม่มีในโลก  

อสัตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างอสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๗) 

อสัตบุรุษให้ทานอย่างอสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ อสัตบุรุษในโลกนี้ให้ทานโดยไม่เคารพ  ไม่ให้ทานด้วยมือของตน ไม่ให้ทานด้วย18

ความอ่อนน้อม ให้ทานอย่างเสียไม่ได้ เป็นผู้ไม่เห็นผลให้ทาน  

อสัตบุรุษให้ทานอย่างอสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๘)  

ภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอสัทธรรมอย่างนี้ มีความภักดีต่อ          

อสัตบุรุษอย่างนี้ มีความคิดอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้ มีความรู้อย่างอสัตบุรุษอย่างนี้ มีถ้อยคำอย่าง        

อสัตบุรุษอย่างนี้ มีการกระทำอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้ มีความเห็นอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้ ให้ทานอย่าง   

อสัตบุรุษอย่างนี้แล้ว หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในคติของอสัตบุรุษ  

คติของอสัตบุรุษ คืออะไร  

คือ นรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน 

[๙๒] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษหรือว่า “ผู้นี้

เป็นสัตบุรุษ” 

ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า “รู้ พระพุทธเจ้าข้า” 

“ดีละ ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปได้ที่สัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษว่า “ผู้นี้เป็นสัตบุรุษ” ส่วน

สัตบุรุษพึงรู้จักอสัตบุรุษหรือว่า “ผู้นี้เป็นอสัตบุรุษ” 

“รู้ พระพุทธเจ้าข้า” 

“ดีละ ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปได้ที่สัตบุรุษพึงรู้จักอสัตบุรุษว่า “ผู้นี้เป็นอสัตบุรุษ” 

เพราะว่า สัตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยสัทธรรม มีความภักดีต่อสัตบุรุษ มีความคิดอย่าง

สัตบุรุษ มีความรู้อย่างสัตบุรุษ มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษ มีการกระทำอย่างสัตบุรุษ มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษ 

ให้ทานอย่างสัตบุรุษ 

สัตบุรุษผู้ประกอบด้วยสัทธรรม เป็นอย่างไร  

คือ สัตบุรุษในโลกนี้ เป็นผู้มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีสุตะมาก ปรารภความเพียร มี

สติตั้งมั่น มีปัญญา  

สัตบุรุษผู้ประกอบด้วยสัทธรรม เป็นอย่างนี้ (๑) 

 โอปปาติกะ หมายถึงสัตว์ ที่เกิดและเติบโตเต็มที่ทันที และเมื่อจุติ (ตาย) ก็หายวับไป ไม่ทิ้งซากศพไว้ เช่น เทวดาและสัตว์นรก17

เป็นต้น (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๑/๑๔๙)

 ให้ทานโดยไม่เคารพ หมายถึงไม่เคารพทั้งไทยธรรมและบุคคล เช่น ถวายอาหารด้วยของไม่สะอาด ไม่นอบน้อมต่อปฏิคาหก 18

(ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๙๑/๕๕)
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สัตบุรุษผู้ภักดีต่อสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ สัตบุรุษในโลกนี้ มีสมณพราหมณ์ผู้มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีสุตะมาก ปรารภ

ความเพียร มีสติตั้งมั่น มีปัญญา เป็นมิตร เป็นสหาย  

สัตบุรุษผู้ภักดีต่อสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๒)  

สัตบุรุษผู้มีความคิดอย่างสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ สัตบุรุษในโลกนี้ ย่อมไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนผู้อื่น

บ้าง ย่อมไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้ง ๒ ฝ่ายบ้าง  

สัตบุรุษผู้มีความคิดอย่างสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๓)  

สัตบุรุษผู้มีความรู้อย่างสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ สัตบุรุษในโลกนี้ ย่อมรู้เพ่ือไม่เบียดเบียนตนบ้าง ย่อมรู้เพ่ือไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง 

ย่อมรู้เพ่ือไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้ง ๒ ฝ่ายบ้าง  

สัตบุรุษผู้มีความรู้อย่างสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๔) 

สัตบุรุษผู้มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ สัตบุรุษในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด เว้นขาด

จากการพูดคำหยาบ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ  

สัตบุรุษผู้มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๕) 

สัตบุรุษผู้มีการกระทำอย่างสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ สัตบุรุษในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เว้นขาด

จากการประพฤติผิดในกาม  

สัตบุรุษผู้มีการกระทำอย่างสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๖) 

สัตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ สัตบุรุษในโลกนี้ เป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า “ทานที่ให้แล้วมีผล ยัญที่บูชาแล้วมีผล การ

เซ่นสรวงที่เซ่นสรวงแล้วมีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมี โลกนี้มี โลกหน้ามี มารดามีคุณ บิดามี

คุณ สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีอยู่ สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้โลกหน้าด้วย

ปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ก็มีอยู่ในโลก  

สัตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๗) 

สัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษ เป็นอย่างไร  

คือ สัตบุรุษในโลกนี้ให้ทานโดยเคารพ ให้ทานด้วยมือของตน ให้ทานด้วยความ

อ่อนน้อม ให้ทานอย่างบริสุทธ์ิ เป็นผู้มีทิฏฐิว่า “ทานที่ให้แล้วมีผล” ดังนี้แล้วจึงให้ทาน  

สัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษ เป็นอย่างนี้ (๘)  

สัตบุรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสัทธรรมอย่างนี้ มีความภักดีต่อสัตบุรุษอย่างนี้ มีความ

คิดอย่างสัตบุรุษอย่างนี้ มีความรู้อย่างสัตบุรุษอย่างนี้ มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษอย่างนี้ มีการกระทำ

อย่างสัตบุรุษอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษอย่างนี้ ให้ทานอย่างสัตบุรุษอย่างนี้แล้ว หลังจากตายแล้ว 

ย่อมบังเกิดในคติของสัตบุรุษ  

คติของสัตบุรุษ คืออะไร 

คือ ความเป็นใหญ่ในเทวดา หรือความเป็นใหญ่ในมนุษย์” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของ

พระผู้มีพระภาค ดังนี้แล  จูฬปุณณมสูตรท่ี ๑๐ จบ


