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๑๐. เวลามสุตฺต 
[๒๐] เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. อถโข       

อนาถปิณฺฑิโก คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ       
นิสีทิ.  เอกมนฺตํ นิสินฺนํ โข อนาถปิณฺฑิกํ คหปตึ ภควา เอตทโวจ : 

อปิ นุ เต คหปติ กุเล ทานํ ทียตีติ. ทียติ เม ภนฺเต กุเล ทานํ, ตญฺจ โข ลูขํ กาณาชกํ 
พิฬงฺคทุติยนฺติ. ลูขํ วาปิ  คหปติ ทานํ เทติ ปณีตํ วา, ตญฺจ อสกฺกจฺจํ เทติ, อปจิตฺตึ กตฺวา  เทติ, 1 2

อสหตฺถา เทติ, อปวิทฺธํ เทติ, อนาคมนทิฏฺฐิโก เทติ. ยตฺถ ยตฺถ ตสฺส ตสฺส ทานสฺส วิปาโก 
นิพฺพตฺตติ, น อุฬาราย ภตฺตโภคาย จิตฺตํ นมติ, น อุฬาราย วตฺถโภคาย จิตฺตํ นมติ, น อุฬาราย 
ยานโภคาย จิตฺตํ นมติ, น อุฬาเรสุ ปญฺจสุ กามคุเณสุ โภคาย จิตฺตํ นมติ. เยปิสฺส เต โหนฺติ    
“ปุตฺตา”ติ วา “ทารา”ติ วา “ทาสา”ติ วา “เปสฺสา”ติ วา “กมฺมกรา”ติ วา, เตปิ น สุสฺสุสนฺติ. น โสตํ 
โอทหนฺติ น อญฺญา จิตฺตํ อุปฏฺฐเปนฺติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? เอวเญฺหตํ คหปติ โหติ อสกฺกจฺจํ กตานํ    
กมฺมานํ วิปาโก.  

ลูขํ วาปิ คหปติ ทานํ เทติ ปณีตํ วา, ตญฺจ สกฺกจฺจํ เทติ, จิตฺตึ กตฺวา เทติ, สหตฺถา เทติ, 
อนปวิทฺธํ เทติ, อาคมนทิฏฺฐิโก เทติ. ยตฺถ ยตฺถ ตสฺส ตสฺส ทานสฺส วิปาโก นิพฺพตฺตติ, อุฬาราย 
ภตฺตโภคาย จิตฺตํ นมติ, อุฬาราย วตฺถโภคาย จิตฺตํ นมติ, อุฬาราย ยานโภคาย จิตฺตํ นมติ, 
อุฬาเรสุ ปญฺจสุ กามคุเณสุ โภคาย จิตฺตํ นมติ. เยปิสฺส เต โหนฺติ “ปุตฺตา”ติ วา “ทารา”ติ วา 
“ทาสา”ติ วา “เปสฺสา”ติ วา “กมฺมกรา”ติ วา, เตปิ สุสฺสูสนฺติ, โสตํ โอทหนฺติ, อญฺญา จิตฺตํ         
อุปฏฺฐเปนฺติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? เอวเญฺหตํ คหปติ โหติ สกฺกจฺจํ กตานํ กมฺมานํ วิปาโก.  

ภูตปุพฺพํ คหปติ เวลาโม นาม พฺราหฺมโณ อโหสิ, โส เอวรูปํ ทานํ อทาสิ มหาทานํ.       
จตุราสีติ สุวณฺณปาติสหสฺสานิ อทาสิ รูปิยปูรานิ, จตุราสีติ รูปิยปาติสหสฺสานิ อทาสิ                
สุวณฺณปูรานิ, จตุราสีติ กํสปาติสหสฺสานิ อทาสิ หิรญฺญปูรานิ, จตุราสีติ หตฺถิสหสฺสานิ อทาสิ 
โสวณฺณาลงฺการานิ โสวณฺณธชานิ เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ , จตุราสีติ รถสหสฺสานิ อทาสิ สีหจมฺม3

ปริวารานิ พฺยคฺฆจมฺมปริวารานิ ทีปิจมฺมปริวารานิ ปณฺฑุกมฺพลปริวารานิ โสวณฺณาลงฺการานิ 
โสวณฺณธชานิ เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ, จตุราสีติ เธนุสหสฺสานิ อทาสิ ทุหสนฺทนานิ  กํสูปธารณานิ, 4

จตุราสีติ กญฺญาสหสฺสานิ อทาสิ อามุตฺตมณิกุณฺฑลาโย, จตุราสีติ ปลฺลงฺกสหสฺสานิ อทาสิ       
โคนกตฺถตานิ ปฏิกตฺถตานิ ปฏลิกตฺถตานิ กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณานิ สอุตฺตรจฺฉทานิ อุภโต
โลหิตกูปธานานิ. จตุราสีติ วตฺถโกฏิสหสฺสานิ อทาสิ โขมสุขุมานํ โกเสยฺยสุขุมานํ กมฺพลสุขุมานํ 

 ฉ.สี.อิ. ลูขญฺเจปิ1
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กปฺปาสิกสุขุมานํ, โก ปน วาโท อนฺนสฺส ปานสฺส ขชฺชสฺส โภชฺชสฺส เลยฺยสฺส เปยฺยสฺส, นชฺโช 
มญฺเญ วิสฺสนฺทนฺติ.  

สิยา โข ปน เต คหปติ เอวมสฺส “อญฺโญ นูน เตน สมเยน เวลาโม พฺราหฺมโณ อโหสิ, โส 
ตํ ทานํ อทาสิ มหาทานนฺ”ติ. น โข ปเนตํ คหปติ เอวํ ทฏฺฐพฺพํ. อหํ เตน สมเยน เวลาโม              
พฺราหฺมโณ อโหสึ, อหํ ตํ ทานํ มหาทานํ. ตสฺมึ โข ปน คหปติ ทาเน น โกจิ ทกฺขิเณยฺโย อโหสิ, น 
ตํ โกจิ ทกฺขิณํ วิโสเธติ.  

ยํ คหปติ เวลาโม พฺราหฺมโณ ทานํ อทาสิ มหาทานํ, โย เจกํ ทิฏฺฐิสมฺปนฺนํ โภเชยฺย, อิทํ 
ตโต มหปฺผลตรํ.  

( )  โย จ สตํ ทิฏฺฐิสมฺปนฺนานํ โภเชยฺย, โย เจกํ สกทาคามึ โภเชยฺย,  อิทํ ตโต  มหปฺผล5

ตรํ. 
( )๓ โย จ สตํ สกทาคามีนํ โภเชยฺย, โย เจกํ อนาคามึ โภเชยฺย ฯเปฯ โย จ สตํ อนาคามี

นํ โภเชยฺย, โย เจกํ อรหนฺตํ โภเชยฺย ฯเปฯ โย จ สตํ อรหนฺตานํ โภเชยฺย, โย เจกํ ปจฺเจกพุทฺธํ      
โภเชยฺย ฯเปฯ โย จ สตํ ปจฺเจกพุทฺธานํ โภเชยฺย, โย จ ตถาคตํ อรหนฺตํ สมฺมาสมฺพุทฺธํ โภเชยฺย 
ฯเปฯ โย จ พุทฺธปฺปมุขํ ภิกฺขุสํฆํ โภเชยฺย ฯเปฯ โย จ จาตุทฺทิสํ สํฆํ อุทฺทิสฺส วิหารํ การาเปยฺย 
ฯเปฯ โย จ ปสนฺนจิตฺโต พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สํฆญฺจ สรณํ คจฺเฉยฺย ฯเปฯ โย จ ปสนฺนจิตฺโต สิกฺขา
ปทานิ สมาทิเยยฺย : ปาณาติปาตา เวรมณึ, อทินฺนาทานา เวรมณึ, กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณึ, 
มุสาวาทา เวรมณึ, สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณึ. โย จ อนฺตมโส คทฺทูหนมตฺตมฺปิ        6

เมตฺตจิตฺตํ ภาเวยฺย. อิทํ ตโต มหปฺผลตรํ.  
ยญฺจ คหปติ เวลาโม พฺราหฺมโณ ทานํ อทาสิ มหาทานํ, โย เจกํ ทิฏฺฐิสมฺปนฺนํ โภเชยฺย, 

โย จ สตํ ทิฏฺฐิสมฺปนฺนานํ โภเชยฺย, โย เจกํ สกทาคามึ โภเชยฺย, โย จ สตํ สกทาคามีนํ โภเชยฺย, 
โย เจกํ อนาคามึ โภเชยฺย, โย จ สตํ อนาคามีนํ โภเชยฺย, โย เจกํ อรหนฺตํ โภเชยฺย, โย จ สตํ       
อรหนฺตานํ โภเชยฺย, โย เจกํ ปจฺเจกพุทฺธํ โภเชยฺย, โย จ สตํ ปจฺเจกพุทฺธานํ โภเชยฺย, โย จ 
ตถาคตํ อรหนฺตํ สมฺมาสมฺพุทฺธํ โภเชยฺย, โย จ สตํ พุทฺธปฺปมุขํ ภิกฺขุสํฆํ โภเชยฺย, โย จ จาตุทฺทิสํ 
สํฆํ อุทฺทิสฺส วิหารํ การาเปยฺย. โย จ ปสนฺนจิตฺโต พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สํฆญฺจ สรณํ คจฺเฉยฺย, โย จ 
ปสนฺนจิตฺโต สิกฺขาปทานิ สมาทิเยยฺย : ปาณาติปาตา เวรมณึ ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา 
เวรมณึ โย จ อนฺตมโส คทฺทูหนมตฺตมฺปิ เมตฺตจิตฺตํ ภาเวยฺย, โย จ อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺปิ        
อนิจฺจสญฺญํ ภาเวยฺย, อิทํ ตโต มหปฺผลตรนฺติ. ทสมํ.  

____________________ 

 สี.อิ. เอตฺถนฺตเร คหปติ เวลาโม พฺราหฺมโณ ทานํ อทาสิ มหาทานนฺติ ทิสฺสต.ิ5

 ฉ.ม. คนฺโธหนมตฺตมฺปิ, สี. คนฺรูหนมตฺตมฺปิ. เอมุปริปิ6
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๑๐. เวลามสูตร 
ว่าด้วยเวลามพราหมณ์  

[๒๐] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ อนาถบิ ณฑิกคหบดี เขต
กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคหบดีเข้าไปเฝ้า พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ 
ที่สมควร พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกับท่านดังนี้ว่า “ท่านคหบดี ในตระกูลของท่านยังให้ทานอยู่หรือ” 

อนาถบิณฑิกคหบดีกราบทูลว่า “ในตระกูลของข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่ พระพุทธเจ้าข้า แต่ทาน
นั้นแลเป็นของเศร้าหมอง เป็นปลายข้าวกับน้ำผักดอง” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  “คหบดี บุคคลให้ทานเศร้าหมองหรือประณีตก็ตาม ถ้าให้ทานนั้นโดยไม่
เคารพ ไม่ทำความนอบน้อมให้ทาน ไม่ให้ด้วยมือของตนเอง ให้ทานเหมือนจะทิ้ง  เป็นผู ้ไม่เห็นผลที่จะตาม7

มาให้ทาน  ในตระกูลที่ทานนั้น ๆ บังเกิดผล เขาไม่น้อมจิตไปเพ่ือบริโภคอาหารอย่างดี ไม่น้อมจิตไปเพ่ือนุ่ง8

ห่มผ้า อย่างดี ไม่น้อมจิตไปเพ่ือใช้ยานอย่างดี และไม่น้อมจิตไปเพ่ือบริโภคกามคุณ  ๕ อย่างดี แม้แต่9

บริวารของผู้ให้ทานนั้น คือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช้ หรือกรรมกร  ก็ไม่ตั้งใจฟังด้วยดี  ไม่เงี่ยโสตสดับ  ไม่
ตั้งใจใฝ่รู้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะผลกรรม ที่ตนได้กระทำโดยไม่เคารพ  

คหบดี บุคคลให้ทานเศร้าหมองหรือประณีตก็ตาม ถ้าให้ทานนั้นโดยเคารพ ทำความนอบน้อมให้
ทาน ให้ทานด้วยมือของตนเอง  ให้ทานไม่เหมือนจะทิ้ง  เป็นผู้เห็นผลที่จะตามมาให้ทานในตระกูลที่ทาน
นั้น ๆ บังเกิดผล เขาน้อมจิตไปเพ่ือบริโภคอาหารอย่างดี น้อมจิตไปเพ่ือนุ่งห่มผ้าอย่างดี น้อมจิตไปเพ่ือใช้
ยานอย่างดี และน้อมจิตไปเพ่ือบริโภคกามคุณ ๕ อย่างดี แม้แต่บริวารของผู้ให้ทานนั้น คือ บุตร ภรรยา 
ทาส คนใช้ หรือกรรมกรก็ตั้งใจฟังด้วยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งใจใฝ่รู้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะผลกรรมที่ตนได้
กระทำไว้โดยเคารพ  

คหบดี เรื่องเคยมีมาแล้ว มีพราหมณ์ชื่อเวลามะ  เขาให้ทานเป็นมหาทาน อย่างนี้ คือ ได้ให้ถาด10

ทองคำเต็มด้วยรูปิยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดรูปิยะเต็มด้วย ทองคำ ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดสำริดเต็มด้วยเงิน 
๘๔,๐๐๐ ถาด ให้ช้าง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเครื่องประดับทองคำ มีธงทองคำ คลุมด้วยข่ายทองคำ ให้รถ 
๘๔,๐๐๐ คัน หุ้มด้วยหนังราชสีห์ หุ้มด้วยหนังเสือโคร่ง หุ้มด้วยหนังเสือเหลือง หุ้มด้วยผ้ากัมพล เหลือง มี
เครื่องประดับทองคำ มีธงทองคำ คลุมด้วยข่ายทองคำ ให้แม่โคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว มีน้ำนมที่รีดและไหล
สะดวก มีภาชนะสำริดสำหรับรองรับ ให้หญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คนสวมแก้วมณีและแก้วกุณฑล ให้บัลลังก์  11

 ให้ทานเหมือนจะท้ิง ในที่นี้หมายถึงไม่ให้ทานอย่างต่อเนื่อง ให้ทานเหมือนต้องการจะทิ้ง (องฺ.นวก.อ. (บาลี) ๓/๒๐/๒๙๗)7

 ไม่เห็นผลท่ีจะตามมาให้ทาน ในที่นี้หมายถึงไม่เชื่อกรรมและผลกรรมแต่ก็ให้ทาน (องฺ.นวก.อ. (บาลี) ๓/๒๐/๒๙๗)8

 กามคุณ แยกอธิบายว่า ที่ชื่อว่ ากาม เพราะมีความหมายว่าเป็นสิ่งที่บุคคลพึงใคร่ ที่ชื่อว่ าคุณ เพราะมีความหมายว่าผูกพันไว้ 9

ร้อยรัดไว้ ดุจคำว่า “อนฺตํ อนฺตคุณํ” แปลว่า “ไส้ใหญ่ ไส้เล็ก” ดูเทียบ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๗/๓๐๘-๓๐๙, ม.มู. (ไทย) 
๑๒/๑๑๐/๑๐๕-๑๐๖, ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๓/๔ และดุจคำว่า “กยิรา มาลาคุเณ พหู” แปลว่า “ช่างดอกไม้พึงร้อยพวงมาลัยไว้เป็น
จำนวนมาก” ดู ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕๓/๒๖ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๖๓/๑๔๘)

 ที่มีชื่อว่าเวลามะ เพราะมีคุณสมบัติมากมาย ไร้ขอบเขต เช่น เพียบพร้อมด้วยชาติ โคตร รูปร่างลักษณะ โภคสมบั ติ ศรัทธา 10

และปัญญา (เวลาโมติ เอตฺถ มา-สทฺโธ ปฏิเสธวจโน, ชาติโคตฺตรูปโภคาทิคุณานํ เวลา มริยาทา นตฺถิ เอตสฺมินฺติ เวลาโม) ดูเทียบ 
องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๐/๓๕๔

 บัลลังก์ ในที่นี้หมายถึงเตียงที่มีเท้าแกะสลักเป็นรูปสัตว์ร้าย (วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๕๔/๑๖๙)11
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๘๔,๐๐๐ ที่ลาดด้วยผ้าโกเชาว์  ลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาว ลาดด้วยเครื่องลาด ทำด้วยขน12

แกะ ลายดอกไม้ ลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมด ข้างบนมีเพดาน มีหมอนสีแดงวางไว้ทั้ง ๒ 
ข้าง  ให้ผ้า ๘๔,๐๐๐ พับ เป็นผ้าเปลือกไม้เนื้อละเอียด ผ้าไหม เนื้อละเอียด ผ้ากัมพลเนื้อละเอียด ผ้าฝ้าย13

เนื้อละเอียด ไม่จำต้องกล่าวถึงข้าว น้ำ ของเคี้ยว ของบริโภค ของลิ้ม ของดื่ม ไหลออกไปเหมือนแม่น้ำ  
คหบดี ท่านอาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่า “สมัยนั้น เวลามพราหมณ์ผู้ให้ทาน เป็นมหาทาน เป็นคน

อื่นแน่แท้ แต่ท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้น เพราะเวลามพราหมณ์ ผู้ให้ทานเป็นมหาทาน ในสมัยนั้น ก็คือเรา
นั่นเอง  แต่ในทานนั้น ไม่มีใครเป็นพระทักขิไณยบุคคล ใคร ๆ ก็ชำระทักษิณานั้นให้หมดจดไม่ได้  14

คหบดี การที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่าการที่เวลาม
พราหมณ์ได้ให้ทานเป็นมหาทาน  

การที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสกทาคามีผู้เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่า การที่บุคคลเชื้อเชิญ
บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิตั้งร้อยให้บริโภค  

การที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีผู้เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญ
บุคคลผู้เป็นสกทาคามีตั้งร้อยให้บริโภค  

การที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันต์ผู้เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคล
ผู้เป็นอนาคามีตั้งร้อยให้บริโภค  

การที่บุคคลเชื้อเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญ
บุคคลผู้เป็นอรหันต์ตั้งร้อยให้บริโภค  

การที่บุคคลเชื้อเชิญตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริโภค มีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญ
พระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งร้อยให้บริโภค  

การที่บุคคลเชื้อเชิญภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้บริโภค มีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อ
เชิญตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริโภค  

การที่บุคคลสร้างวิหารอุทิศถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง ๔ มีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญภิกษุ
สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้บริโภค  

การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ มีผลมากกว่าการที่
บุคคลสร้างวิหารอุทิศถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง ๔  

การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส สมาทานสิกขาบท คือ การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ การงดเว้นจากการลัก
ทรัพย์ การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การงดเว้นจากการพูดเท็จ การงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือ
สุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท มีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระ
ธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ  

 ผ้าโกเชาว์ หมายถึงผ้าที่ทำด้วยขนแพะหรือขนแกะผืนใหญ่ มีขนายาวเกน ๔ นิ้ว (วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๕๔/๑๖๙)12

 มีหมอนสีแดงวางไว้ท้ัง ๒ ข้าง หมายถึงหมอนที่ใช่สำหรับหนุนศีรษะ ๑ ใบ และใช้หนุนเท้า ๑ ใบ วางไว้ส่วนศีรษะและส่วน13

เท้า (วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๕๔/๑๖๙-๑๗๐) และดูเทียบ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๕/๒๐๒

 ข้อความพระดำรัสน้ี หมายความว่า ในมหาทานนั้น ไม่มีสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร หรื อเมื่อว่าโดยบุ คคลชั้นยอดไม่มี14

พระพุทธเจ้า ไม่มีสาวกเช่นพระสารีบุตรนั้นเลย ที่จะเป็นปฏิคาหกสามารถทำให้ทักษิณามีผลเลิศได้ (องฺ.นวก.อ. (บาลี) 
๓/๒๐/๓๐๑)
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การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตอย่างน้อยชั่วสูดดมกลิ่นหอม มีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส
สมาทานสิกขาบท คือ การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้นนั้น  

คหบดี การที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาชั่วลัดนิ้วมือเดียว มีผลมากกว่าการที่เวลามพราหมณ์ได้ให้
ทานเป็นมหาทาน มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิให้บริโภค มากกว่าการที่บุคคล
เชื้อเชิญบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ตั้งร้อยให้บริโภค มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสกทาคามีผู้
เดียวให้บริโภค มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสกทาคามีตั้งร้อยให้บริโภค มากกว่าการที่บุคคล
เชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีผู้เดียวให้บริโภค มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญ บุคคลผู้เป็นอนาคามีตั้งร้อยให้
บริโภค มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันต์ ผู้เดียวให้บริโภค มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญ
บุคคลผู้เป็นอรหันต์ตั้งร้อยให้บริโภค มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์เดียวให้บริโภค 
มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งร้อยองค์ให้บริโภค มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญ ตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริโภค มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้
บริโภค มากกว่าการที่บุคคลสร้างวิหารอุทิศถวายสงฆ์ ผู้มาจากทิศทั้ง ๔ มากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส
ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ มากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ 
การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ การงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 
และมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตอย่างน้อยชั่วสูดดมกลิ่นหอมนั้น”  

เวลามสูตรท่ี ๑๐ จบ 
______________________ 


