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๑๐. อุโปสถสุตฺต  1

[๗๑] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ ปุพฺพาราเม มิคารมาตุปาสาเท. 
อถ โข วิสาขา มิคารมาตา ตทหุโปสเถ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ              
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺนํ โข วิสาขํ มิคารมาตรํ ภควา เอตทโวจ “หนฺท กุโต 
นุ ตฺวํ วิสาเข อาคจฺฉสิ ทิวา ทิวสฺสา”ติ. อุโปสถาหํ ภนฺเต อชฺช อุปวสามีติ. 

ตโยเม วิสาเข อุโปสถา. กตเม ตโย ? โคปาลกุโปสโถ นิคณฺฐุโปสโถ อริยุโปสโถ. กถญฺจ 
วิสาเข โคปาลกุโปสโถ โหติ ? เสยฺยถาปิ วิสาเข โคปาลโก สายณฺหสมเย สามิกานํ คาโว           
นิยฺยาเทตฺวา  อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “อชฺช โข คาโว อมุกสฺมิญฺจ อมุกสฺมิญฺจ ปเทเส จรึสุ, อมุกสฺมิญฺจ 2

อมุกสฺมิญฺจ ปเทเส ปานียานิ ปิวึสุ. เสฺวทานิ คาโว อมุกสฺมิญฺจ อมุกสฺมิญฺจ ปเทเส จริสฺสนฺติ, 
อมุกสฺมิญฺจ อมุกสฺมิญฺจ ปเทเส ปานียานิ ปิวิสฺสนฺตี”ติ. เอวเมว โข วิสาเข อิเธกจฺโจ อุโปสถิโก 
อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ “อหํ ขฺวชฺช อิทญฺจิทญฺจ ขาทนียํ ขาทึ, อิทญฺจิทญฺจ โภชนียํ ภุญฺชึ. เสฺวทานาหํ 
อิทญฺจิทญฺจ ขาทนียํ ขาทิสฺสามิ, อิทญฺจิทญฺจ โภชนียํ ภุญฺชิสฺสามี”ติ. โส เตน โลเภน              
อภิชฺฌาสหคเตน เจตสา ทิวสํ อตินาเมติ. เอวํ โข วิสาเข โคปาลกุโปสโถ โหติ. เอวํ อุปวุตฺโถ โข    
วิสาเข    โคปาลกุโปสโถ น มหปฺผโล โหติ น มหานิสํโส น มหาชุติโก น มหาวิปฺผาโร.(๑) 

กถญฺจ วิสาเข นิคณฺฐุโปสโถ โหติ ? อตฺถิ วิสาเข นิคณฺฐา นาม สมณชาติกา, เต สาวกํ 
เอวํ สมาทเปนฺติ “เอหิ ตฺวํ อมฺโภ ปุริส เย ปุรตฺถิมาย ทิสาย ปาณา ปรํ โยชนสตํ, เตสุ ทณฺฑํ     
นิกฺขิปาหิ. เย ปจฺฉิมาย ทิสาย ปาณา ปรํ โยชนสตํ, เตสุ ทณฺฑํ นิกฺขิปาหิ, เย อุตฺตราย ทิสาย 
ปาณา ปรํ โยชนสตํ, เตสุ ทณฺฑํ นิกฺขิปาหิ, เย ทกฺขิณาย ทิสาย ปาณา ปรํ โยชนสตํ, เตสุ ทณฺฑํ 
นิกฺขิปาหี”ติ. อิติ เอกจฺจานํ ปาณานํ อนุทฺทยาย อนุกมฺปาย สมาทเปนฺติ, เอกจฺจานํ ปาณานํ     
นานุทฺทยาย นานุกมฺปาย สมาทเปนฺติ. เต ตทหุโปสเถ สาวกํ เอวํ สมาทเปนฺติ “เอหิ ตฺวํ อมฺโภ     
ปุริส สพฺพเจลานิ  นิกฺขิปิตฺวา เอวํ วเทหิ ‘นาหํ กฺวจินิ  กสฺสจิ กิญฺจนตสฺมึ, น จ มม กฺวจินิ กตฺถจิ 3 4

กิสฺมิญฺจิ กิญฺจนตฺถี”ติ.  ชานนฺติ โข ปนสฺส มาตาปิตโร “อยํ อมฺหากํ ปุตฺโต”ติ, โสปิ ชานาติ “อิเม 5

มยฺหํ มาตาปิตโร”ติ. ชานาติ โข ปนสฺส ปุตฺตทาโร “อยํ มยฺหํ ภตฺตา”ติ. โสปิ ชานาติ “อยํ มยฺหํ 
ปุตฺตทาโร”ติ. ชานนฺติ โข ปนสฺส ทาสกมฺมกรโปริสา “อยํ อมฺหากํ อยฺโย”ติ, โสปิ ชานาติ “อิเม 
มยฺหํ ทาสกมฺมกรโปริสา”ติ. อิติ ยสฺมึ สมเย สจฺเจ สมาทเปตพฺพา, มุสาวาเท ตสฺมึ สมเย        
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สมาทเปนฺติ, อิทมสฺส มุสาวาทสฺมึ วทามิ. โส ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน เต โภเค อทินฺนํเยว           
ปริภุญฺชติ, อิทมสฺส อทินฺนาทานสฺมึ วทามิ. เอวํ โข วิสาเข นิคณฺฐุโปสโถ โหติ, เอวํ อุปวุตฺโถ โข    
วิสาเข นิคณฺฐุโปสโถ น มหปฺผโล โหติ น มหานิสํโส น มหาชุติโก น มหาวิปฺผาโร. (๒)  

กถญฺจ วิสาเข อริยุโปสโถ โหติ ? อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส วิสาเข จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา 
โหติ. กถญฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? อิธ วิสาเข อริยสาวโก 
ตถาคตํ อนุสฺสรติ “อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู        
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา”ติ. ตสฺส ตถาคตํ อนุสฺสรโต จิตฺตํ        
ปสีทติ, ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ, เสยฺยถาปิ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส 
สีสสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. 

กถญฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส สีสสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? กกฺกญฺจ ปฏิจฺจ      
มตฺติกญฺจ ปฏิจฺจ อุทกญฺจ ปฏิจฺจ ปุริสสฺส จ ตชฺชํ วายามํ ปฏิจฺจ. เอวํ โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส    
สีสสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. เอวเมว โข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา 
โหติ. 

กถญฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? อิธ วิสาเข             
อริยสาวโก ตถาคตํ อนุสฺสรติ “อิติปิ โส ภควา ฯเปฯ พุทฺโธ ภควา”ติ. ตสฺส ตถาคตํ อนุสฺสรโต      
จิตฺตํ ปสีทติ, ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ. อยํ วุจฺจติ วิสาเข            
อริยสาวโก พฺรหฺมุโปสถํ อุปวสติ, พฺรหฺมุนา สทฺธึ สํวสติ, พฺรหฺมญฺจสฺส  อารพฺภ จิตฺตํ ปสีทติ,     6

ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ. เอวํ โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส     
อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. (๓. ก)  

อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส วิสาเข จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. กถญฺจ วิสาเข                    
อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? อิธ วิสาเข อริยสาวโก ธมฺมํ อนุสฺสรติ        
“สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก  ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ    7

วิญฺญูหี”ติ. ตสฺส ธมฺมํ อนุสฺสรโต จิตฺตํ ปสีทติ, ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต      
ปหียนฺติ. เสยฺยถาปิ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส กายสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. 

กถญฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส กายสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? โสตฺติญฺจ ปฏิจฺจ 
จุณฺณญฺจ ปฏิจฺจ อุทกญฺจ ปฏิจฺจ ปุริสสฺส จ ตชฺชํ วายามํ ปฏิจฺจ. เอวํ โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส 

 ม. พฺรหฺมญฺจ6

 ฉ.ม. โอปเนยฺยิโก 7



 3

กายสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. เอวเมว โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน       
ปริโยทปนา โหติ. 

กถญฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส ปริโยทปนา โหติ ? อิธ วิสาเข อริยสาวโก ธมฺมํ 
อนุสฺสรติ “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ฯเปฯ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหี”ติ. ตสฺส ธมฺมํ อนุสฺสรโต จิตฺตํ         
ปสีทติ, ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ. อยํ วุจฺจติ วิสาเข อริยสาวโก    
ธมฺมุโปสถํ อุปวสติ, ธมฺเมน สํวสติ, ธมฺมญฺจสฺส อารพฺภ จิตฺตํ ปสีทติ, ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย        
จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ. เอวํ โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา 
โหติ. (๓. ข) 

อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส วิสาเข จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. กถญฺจ วิสาเข                    
อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? อิธ วิสาเข อริยสาวโก สํฆํ อนุสฺสรติ          
“สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ. อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ, ญายปฏิปนฺโน ภควโต           
สาวกสํโฆ, สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ, ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา, เอส 
ภควโต สาวกสํโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ     
โลกสฺสา”ติ. ตสฺส สํฆํ อนุสฺสรโต จิตฺตํ ปสีทติ, ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต      
ปหียนฺติ, เสยฺยถาปิ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส วตฺถสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. 

กถญฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส วตฺถสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? อุสญฺจ  ปฏิจฺจ 8

ขารญฺจ ปฏิจฺจ โคมยญฺจ ปฏิจฺจ อุทกญฺจ ปฏิจฺจ ปุริสสฺส จ ตชฺชํ วายามํ ปฏิจฺจ. เอวํ โข วิสาเข    
อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส วตฺถสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. เอวเมว โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส      
อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. 

กถญฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? อิธ วิสาเข           
อริยสาวโก สํฆํ อนุสฺสรติ “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ ... อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสา”ติ. 
ตสฺส สํฆํ อนุสฺสรโต จิตฺตํ ปสีทติ, ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ. อยํ 
วุจฺจติ วิสาเข อริยสาวโก สํฆุโปสถํ อุปวสติ, สํเฆน สทฺธึ สํวสติ, สํฆญฺจสฺส อารพฺภ จิตฺตํ ปสีทติ, 
ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ. เอวํ โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส      
อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. (๓. ค)  

อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส วิสาเข จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. กถญฺจ วิสาเข                    
อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? อิธ วิสาเข อริยสาวโก อตฺตโน สีลานิ อนุ

 ฉ.ม.อุสฺมญฺจ 8
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สฺสรติ อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ อกมฺมาสานิ ภุชิสฺสานิ วิญฺญุปฺปสตฺถานิ อปรามตฺถานิ 
สมาธิสํวตฺตนิกานิ. ตสฺส สีลํ อนุสฺสรโต จิตฺตํ ปสีทติ, ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, 
เต ปหียนฺติ, เสยฺยถาปิ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส อาทาสสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. 

กถญฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส อาทาสสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? เตลญฺจ ปฏิจฺจ 
ฉาริกญฺจ ปฏิจฺจ วาลณฺฑุปกญฺจ ปฏิจฺจ ปุริสสฺส จ ตชฺชํ วายามํ ปฏิจฺจ. เอวํ วิสาเข                    
อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส  อาทาสสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. เอวเมว โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส 
อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. 

กถญฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? อิธ วิสาเข          
อริยสาวโก อตฺตโน สีลานิ อนุสฺสรติ อขณฺฑานิ ... สมาธิสํวตฺตนิกานิ. ตสฺส สีลํ อนุสฺสรโต จิตฺตํ    
ปสีทติ, ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ. อยํ วุจฺจติ วิสาเข อริยสาวโก      
สีลุโปสถํ อุปวสติ, สีเลน สทฺธึ สํวสติ, สีลญฺจสฺส อารพฺภ จิตฺตํ ปสีทติ, ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย      
จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ. เอวํ โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา 
โหติ. (๓. ฆ)  

อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส วิสาเข จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. กถญฺจ วิสาเข                   
อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? อิธ วิสาเข อริยสาวโก เทวตา อนุสฺสรติ 
“สนฺติ เทวา จาตุมฺมหาราชิกา,  สนฺติ เทวา ตาวตึสา, สนฺติ เทวา ยามา, สนฺติ เทวา ตุสิตา, สนฺติ 9

เทวา นิมฺมานรติโน, สนฺติ เทวา ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน, สนฺติ เทวา พฺรหฺมกายิกา, สนฺติ เทวา          
ตทุตฺตริ,  ยถารูปาย สทฺธาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถุปปนฺนา,  มยฺหํปิ ตถารูปา 10 11

สทฺธา สํวิชฺชติ. ยถารูเปน สีเลน สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถุปปนฺนา, มยฺหํปิ ตถารูปํ 
สีลํ สํวิชฺชติ. ยถารูเปน สุเตน สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถุปปนฺนา, มยฺหํปิ ตถารูปํ สุตํ 
สํวิชฺชติ. ยถารูเปน จาเคน สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถุปปนฺนา, มยฺหํปิ ตถารูโป จาโค 
สํวิชฺชติ. ยถารูปาย ปญฺญาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถุปปนฺนา, มยฺหํปิ ตถารูปา 
ปญฺญา สํวิชฺชตี”ติ. ตสฺส อตฺตโน จ ตาสญฺจ เทวตานํ สทฺธญฺจ สีลญฺจ สุตญฺจ จาคญฺจ 
ปญฺญญฺจ อนุสฺสรโต จิตฺตํ ปสีทติ, ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ,       
เสยฺยถาปิ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส ชาตรูปสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. 

 ฉ.ม. จาตุมหาราชิกา 9

 ฉ.ม. ตตุตฺตริ, สี.อิ. ตตุตฺตรึ 10

 สี.อิ. ตตฺถุปฺปนฺนา 11
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กถญฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส ชาตรูปสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? อุกฺกญฺจ ปฏิจฺจ 
โลณญฺจ ปฏิจฺจ เครุกญฺจ ปฏิจฺจ นาฬิกสณฺฑาสญฺจ  ปฏิจฺจ ปุริสสฺ ส จ ตชฺชํ วายามํ  ปฏิจฺจ.    12

เอวํ โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส ชาตรูปสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. เอวเมว โข วิสาเข                    
อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ. 

กถญฺจ วิสาเข, อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ? อิธ วิสาเข         
อริยสาวโก เทวตา อนุสฺสรติ “สนฺติ เทวา จาตุมฺมหาราชิกา, สนฺติ เทวา ตาวตึสา ฯเปฯ สนฺติ 
เทวา พฺรหฺมกายิกา, สนฺติ เทวา ตทุตฺตริ, ยถารูปาย สทฺธาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา 
ตตฺถุปปนฺนา, มยฺหํปิ ตถารูปา สทฺธา สํวิชฺชติ, ยถารูเปน สีเลน ... สุเตน ... จาเคน ... ปญฺญาย 
สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถุปปนฺนา, มยฺหํปิ ตถารูปา ปญฺญา สํวิชฺชตี”ติ. ตสฺส       
อตฺตโน จ ตาสญฺจ เทวตานํ สทฺธญฺจ สีลญฺจ สุตญฺจ จาคญฺจ ปญฺญญฺจ อนุสฺสรโต จิตฺตํ ปสีทติ, 
ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เต ปหียนฺติ. อยํ วุจฺจติ วิสาเข อริยสาวโก เทวตุโปสถํ 
อุปวสติ, เทวตาหิ สทฺธึ สํวสติ, เทวตา อารพฺภ จิตฺตํ ปสีทติ, ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ, เย จิตฺตสฺส         
อุปกฺกิเลสา, เต ปหียนฺติ. เอวํ โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏฺฐสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ.      
(๓. ง)  

ส โข โส วิสาเข อริยสาวโก อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ: ยาวชีวํ อรหนฺโต ปาณาติปาตํ ปหาย 
ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา นิหิตทณฺฑา นิหิตสตฺถา ลชฺชี ทยาปนฺนา สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี         
วิหรนฺติ, อหมฺปชฺช อิมญฺจ รตฺตึ อิมญฺจ ทิวสํ ปาณาติปาตํ ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต           
นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี วิหรามิ, อิมินาปิ  องฺเคน       13

อรหตํ อนุกโรมิ, อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ. 

ยาวชีวํ อรหนฺโต อทินฺนาทานํ ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา ทินฺนาทายี ทินฺนปาฏิกงฺขี 
อเถเนน สุจิภูเตน อตฺตนา วิหรนฺติ, อหมฺปชฺช อิมญฺจ รตฺตึ อิมญฺจ ทิวสํ อทินฺนาทานํ ปหาย         
อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต ทินฺนาทายี ทินฺนปาฏิกงฺขี อเถเนน สุจิภูเตน อตฺตนา วิหรามิ, อิมินาปิ        
องฺเคน อรหตํ อนุกโรมิ, อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ. 

ยาวชีวํ อรหนฺโต อพฺรหฺมจริยํ ปหาย พฺรหฺมจารี อาราจารี  วิรตา เมถุนา คามธมฺมา, 14

อหมฺปชฺช อิมญฺจ รตฺตึ อิมญฺจ ทิวสํ อพฺรหฺมจริยํ ปหาย พฺรหฺมจารี อาราจารี วิรโต เมถุนา        
คามธมฺมา, อิมินาปิ องฺเคน อรหตํ อนุกโรมิ, อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ. 

 อิ. นาฬิกญฺจ ปฏิจฺจ สณฺฑาสญฺจ12

 สี. อิมินาปหํ 13

 อิ. อนาจารี 14
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ยาวชีวํ อรหนฺโต มุสาวาทํ ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรตา สจฺจวาที สจฺจสนฺธา เถตา        
ปจฺจยิกา อวิสํวาทกา โลกสฺส, อหมฺปชฺช อิมญฺจ รตฺตึ อิมญฺจ ทิวสํ มุสาวาทํ ปหาย มุสาวาทา 
ปฏิวิรโต สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ เถโต ปจฺจยิโก อวิสํวาทโก โลกสฺส, อิมินาปิ องฺเคน อรหตํ อนุกโรมิ, 
อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ. 

ยาวชีวํ อรหนฺโต สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานํ ปหาย สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา            
ปฏิวิรตา, อหมฺปชฺช อิมญฺจ รตฺตึ อิมญฺจ ทิวสํ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานํ ปหาย สุราเมรยมชฺช
ปมาทฏฺฐานา ปฏิวิรโต, อิมินาปิ องฺเคน อรหตํ อนุกโรมิ, อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ. 

ยาวชีวํ อรหนฺโต เอกภตฺติกา รตฺตูปรตา วิรตา วิกาลโภชนา, อหมฺปชฺช อิมญฺจ รตฺตึ 
อิมญฺจ ทิวสํ เอกภตฺติโก รตฺตูปรโต วิรโต วิกาลโภชนา, อิมินาปิ องฺเคน อรหตํ อนุกโรมิ,              
อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ. 

ยาวชีวํ อรหนฺโต นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑน                  
วิภูสนฏฺฐานา ปฏิวิรตา, อหมฺปชฺช อิมญฺจ รตฺตึ อิมญฺจ ทิวสํ นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลา
คนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา ปฏิวิรโต, อิมินาปิ องฺเคน อรหตํ อนุกโรมิ อุโปสโถ จ เม 
อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ. 

ยาวชีวํ อรหนฺโต อุจฺจาสยนมหาสยนํ ปหาย อุจฺจาสยนมหาสยนา ปฏิวิรตา นีจเสยฺยํ 
กปฺเปนฺติ มญฺจเก วา ติณสนฺถารเก วา, อหมฺปชฺช อิมญฺจ รตฺตึ อิมญฺจ ทิวสํ อุจฺจาสยนมหาสยนํ 
ปหาย อุจฺจาสยนมหาสยนา ปฏิวิรโต นีจเสยฺยํ กปฺเปมิ มญฺจเก วา ติณสนฺถารเก วา, อิมินาปิ    
องฺเคน อรหตํ อนุกโรมิ, อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสตีติ. 

เอวํ โข วิสาเข อริยุโปสโถ โหติ. เอวํ อุปวุตฺโถ โข วิสาเข อริยุโปสโถ มหปฺผโล โหติ      
มหานิสํโส มหาชุติโก มหาวิปฺผาโร. 

กีวมหปฺผโล โหติ, กีวมหานิสํโส, กีวมหาชุติโก, กีวมหาวิปฺผาโร ? เสยฺยถาปิ วิสาเข โย 
อิเมสํ โสฬสนฺนํ มหาชนปทานํ ปหูตรตฺตรตนานํ  อิสฺสริ ยาธิปจฺจํ รชฺชํ กาเรยฺย. เสยฺยถีทํ :         15

องฺคานํ มคธานํ กาสีนํ โกสลานํ วชฺชีนํ มลฺลานํ เจตีนํ วํสานํ  กุรูนํ ปญฺจาลานํ มจฺฉานํ           16 17

 ฉ.ม. ปหูตรตฺตรตนานํ 15

 ฉ.ม. วงฺคานํ 16

 ม. มจฺจานํ 17
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สุรเสนานํ อสฺสกานํ อวนฺตีนํ คนฺธารานํ กมฺโพชานํ. อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตสฺส อุโปสถสฺส เอตํ        18

กลํ นาคฺฆติ โสฬสึ. ตํ กิสฺส เหตุ ? กปณํ วิสาเข มานุสกํ รชฺชํ ทิพฺพํ สุขํ อุปนิธาย. 

ยานิ วิสาเข มานุสกานิ ปญฺญาส วสฺสานิ, จาตุมฺมหาราชิกานํ เทวานํ เอโส เอโก        
รตฺตินฺทิโว,  ตาย รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส, เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สํวจฺฉโร, เตน สํวจฺฉเรน 19

ทิพฺพานิ ปญฺจ วสฺสสตานิ จาตุมฺมหาราชิกานํ เทวานํ อายุปฺปมาณํ. ฐานํ โข ปเนตํ วิสาเข วิชฺชติ, 
ยํ อิเธกจฺโจ อิตฺถี วา ปุริโส วา อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตํ อุโปสถํ อุปวสิตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา 
จาตุมฺมหาราชิกานํ เทวานํ สหพฺยตํ อุปปชฺเชยฺย. อิทํ โข ปเนตํ วิสาเข สนฺธาย ภาสิตํ กปณํ       
มานุสกํ รชฺชํ ทิพฺพํ สุขํ อุปนิธาย. 

ยํ วิสาเข มานุสกํ วสฺสสตํ, ตาวตึสานํ เทวานํ เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว, ตาย รตฺติยา         
ตึสรตฺติโย มาโส, เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สํวจฺฉโร, เตน สํวจฺฉเรน ทิพฺพํ วสฺสสหสฺสํ           
ตาวตึสานํ เทวานํ อายุปฺปมาณํ. ฐานํ โข ปเนตํ วิสาเข วิชฺชติ, ยํ อิเธกจฺโจ อิตฺถี วา ปุริโส วา 
อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตํ อุโปสถํ อุปวสิตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ตาวตึสานํ เทวานํ สหพฺยตํ      
อุปปชฺเชยฺย. อิทํ โข ปเนตํ วิสาเข สนฺธาย ภาสิตํ กปณํ มานุสกํ รชฺชํ ทิพฺพํ สุขํ อุปนิธาย. 

ยานิ วิสาเข มานุสกานิ เทฺว วสฺสสตานิ, ยามานํ เทวานํ เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ตาย        
รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส, เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สํวจฺฉโร, เตน สํวจฺฉเรน ทิพฺพานิ เทฺว       
วสฺสสหสฺสานิ ยามานํ เทวานํ อายุปฺปมาณํ. ฐานํ โข ปเนตํ วิสาเข วิชฺชติ, ยํ อิเธกจฺโจ อิตฺถี วา    
ปุริโส วา อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตํ อุโปสถํ อุปวสิตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ยามานํ เทวานํ 
สหพฺยตํ อุปปชฺเชยฺย. อิทํ โข ปเนตํ วิสาเข สนฺธาย ภาสิตํ กปณํ มานุสกํ รชฺชํ ทิพฺพํ สุขํ อุปนิธาย. 

ยานิ วิสาเข มานุสกานิ จตฺตาริ วสฺสสตานิ, ตุสิตานํ เทวานํ เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว, ตาย 
รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส, เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สํวจฺฉโร, เตน สํวจฺฉเรน ทิพฺพานิ จตฺตาริ 
วสฺสสหสฺสานิ ตุสิตานํ เทวานํ อายุปฺปมาณํ. ฐานํ โข ปเนตํ วิสาเข วิชฺชติ, ยํ อิเธกจฺโจ อิตฺถี วา  
ปุริโส วา อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตํ อุโปสถํ อุปวสิตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ตุสิตานํ เทวานํ 
สหพฺยตํ อุปปชฺเชยฺย. อิทํ โข ปเนตํ วิสาเข สนฺธาย ภาสิตํ กปณํ มานุสกํ รชฺชํ ทิพฺพํ สุขํ อุปนิธาย. 

ยานิ วิสาเข มานุสกานิ อฏฺฐ วสฺสสตานิ, นิมฺมานรตีนํ เทวานํ เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว, 
ตาย รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส, เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สํวจฺฉโร, เตน สํวจฺฉเรน ทิพฺพานิ อฏฺฐ 
วสฺสสหสฺสานิ นิมฺมานรตีนํ เทวานํ อายุปฺปมาณํ. ฐานํ โข ปเนตํ วิสาเข วิชฺชติ, ยํ อิเธกจฺโจ อิตฺถี 

 ม. เอกํ 18

 ม. รตฺติทิโว 19
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วา ปุริโส วา อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตํ อุโปสถํ อุปวสิตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา นิมฺมานรตีนํ        
เทวานํ สหพฺยตํ อุปปชฺเชยฺย. อิทํ โข ปเนตํ วิสาเข สนฺธาย ภาสิตํ กปณํ มานุสกํ รชฺชํ ทิพฺพํ สุขํ     
อุปนิธาย. 

ยานิ วิสาเข มานุสกานิ โสฬส วสฺสสตานิ, ปรนิมฺมิตวสวตฺตีนํ เทวานํ เอโส เอโก          
รตฺตินฺทิโว, ตาย รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส, เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สํวจฺฉโร, เตน สํวจฺฉเรน 
ทิพฺพานิ โสฬส วสฺสสหสฺสานิ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีนํ เทวานํ อายุปฺปมาณํ. ฐานํ โข ปเนตํ วิสาเข 
วิชฺชติ, ยํ อิเธกจฺโจ อิตฺถี วา ปุริโส วา อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตํ อุโปสถํ อุปวสิตฺวา กายสฺส เภทา       
ปรมฺมรณา ปรนิมฺมิตวสวตฺตีนํ เทวานํ สหพฺยตํ อุปปชฺเชยฺย. อิทํ โข ปเนตํ วิสาเข สนฺธาย ภาสิตํ 
กปณํ มานุสกํ รชฺชํ ทิพฺพํ สุขํ อุปนิธายาติ. 

ปาณํ น หญฺเญ  น จาทินฺนมาทิเย  20 21

มุสา น ภาเส น จ มชฺชโป สิยา 
อพฺรหฺมจริยา วิรเมยฺย เมถุนา 
รตฺตึ น ภุญฺเชยฺย วิกาลโภชนํ. 
มาลํ น ธาเร น จ คนฺธมาจเร 
มญฺเจ ฉมายํว สเยถ สนฺถเต 
เอตญฺหิ อฏฺฐงฺคิกมาหุโปสถํ 
พุทฺเธน ทุกฺขนฺตคุนา ปกาสิตํ. 
จนฺโท จ สูโร  จ อุโภ สุทสฺสนา 22

โอภาสยนฺตา อนุยนฺติ  ยาวตา 23

ตโมนุทา เต ปน อนฺตลิกฺขคา 
นเภ ปภาสนฺติ ทิสาวิโรจนา. 
เอตมฺหิ  ยํ วิชฺชติ อนฺตเร ธน ํ24

มุตฺตา มณิ เวฬุริยญฺจ ภทฺทกํ 

 สี.อิ. น หาเน, ม. น หเน 20

 ฉ. จทินฺนมาทิเย 21

 ฉ.ม. สุริโย 22

 ฉ.ม. โอภาสยํ อนุปริยนฺติ 23

 ฉ. เอตสฺมึ 24
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สิงฺคิ  สุวณฺณํ อถวาปิ กาญฺจนํ 25

ยํ ชาตรูปํ หฏกนฺติ วุจฺจติ. 
อฏฺฐงฺคุเปตสฺส อุโปสถสฺส 
กลมฺปิ  เต นานุภวนฺติ โสฬสึ 26

จนฺทปฺปภา ตารคณา จ สพฺเพ. 
ตสฺมา หิ นารี จ นโร จ สีลวา 
อฏฺฐงฺคุเปตํ อุปวสฺสุโปสถํ 
ปุญฺญานิ กตฺวาน สุขุทฺรยานิ, 
อนินฺทิตา สคฺคมุเปนฺติ ฐานนฺติ. ทสมํ. 

_____________ 

 ฉ.ม. สิงฺคี 25

 ก. กลฺลมฺปิ 26
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๑๐. อุโปสถสูตร  27

ว่าด้วยอุโบสถ 
[๗๑]  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้  
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา ในบุพพาราม เขตกรุง

สาวัตถี ครั้งนั้น นางวิสาขามิคารมาตาเข้าไปเฝ้าพระผู้มี พระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถนั้น ถวายอภิวาท
แล้วนั่ง ณ ที่สมควร  

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนางวิสาขาดังนี้ว่า วิสาขา เธอมาจากที่ไหนแต่ยังวันเชียว  
นางวิสาขากราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันนี้หม่อมฉันจะรักษาอุโบสถ 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า วิสาขา อุโบสถ ๓ ประการ 
อุโบสถ ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. โคปาลอุโบสถ (อุโบสถที่ปฏิบัติอย่างคนเลี้ยงโค) 
๒.  นิคัณฐอุโบสถ (อุโบสถที่ปฏิบัติอย่างนิครนถ์) 
๓.  อริยอุโบสถ (อุโบสถปฏิบัติอย่างอริยสาวก) 
โคปาลอุโบสถ เป็นอย่างไร  
คือ คนเลี้ยงโคในตอนเย็นมอบโคให้เจ้าของย่อมเห็นประจักษ์อย่างนี้ว่า วันนี้โคทั้งหลายเที่ยวไป

ในที่โน้น ๆ ดื่มน้ำในแหล่งโน้น ๆ พรุ่งนี้ ในตอนนี้ โคทั้งหลายจักเที่ยวไปในที่โน้น ๆ จักดื่มน้ำในแหล่งโน้น ๆ 
ฉันใด คนที่รักษาอุโบสถบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คิดอย่างนี้ว่า “วันนี้ เราเองเคี้ยวกินของเคี้ยว
ชนิดนี้ ๆ บริโภคของกินชนิดนี้ ๆ พรุ่งนี้ ในตอนนี้ เราจักเคี้ยวกินของเคี้ยวชนิดนี้ ๆ จักบริโภคของกินชนิดนี้ 
ๆ” บุคคลนั้นมีใจประกอบด้วยอภิชฌาย่อมให้วันเวลาผ่านไปด้วยโลภะนั้น 

วิสาขา โคปาลอุโบสถเป็นอย่างนี้แล โคปาลอุโบสถที่บุคคลรักษาอย่างนี้แล ย่อมไม่มีผลมาก 
ไม่มีอานิสงส์มาก ไม่มีความรุ่งเรืองมาก ไม่แผ่ไพศาลมาก (๑) 

นิคัณฐอุโบสถ เป็นอย่างไร  
คือ มีสมณะนิกายหนึ่งนามว่านิครนถ์ นิครนถ์เหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ว่า “มาเถิด พ่อคุณ 

ท่านจงลงอาญาในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเลยร้อยโยชน์ไป จงลงอาญาในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวัน
ตกเลยร้อยโยชน์ไป จงลงอาญาในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศเหนือเลยร้อยโยชน์ไป จงลงอาญาในหมู่สัตว์ที่อยู่
ทางทิศใต้เลยร้อยโยชน์ไป” นิครนถ์เหล่านั้นชักชวนเพื่อเอ็นดูอนุเคราะห์สัตว์บางเหล่าไม่ชักชวนเพื่อเอ็นดู
อนุเคราะห์สัตว์บางเหล่าด้วยประการฉะนี้ นิครนถ์เหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ในวันอุโบสถวันนั้นว่า “มา
เถิด พ่อคุณ ท่านจงทิ้งผ้าทุกชิ้น แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า “เราไม่เป็นที่กังวลของใคร ๆ ในที่ไหน ๆ และตัวเราก็
ไม่มีความกังวลในบุคคลและสิ่งของใด ๆ ในที่ไหน ๆ” แต่บิดาและมารดาของเขารู้อยู่ว่า “ผู้นี้เป็นบุตรของ
เรา” แม้เขาก็รู้ว่า “ท่านเหล่านี้เป็นบิดาและมารดาของเรา” อนึ่ง บุตรและภรรยาของเขาก็รู้ว่า “ผู้นี้เป็นสามี
ของเรา” แม้ตัวเขาก็รู้ว่า “ผู้นี้เป็นบุตรและภรรยาของเรา” พวกทาส คนงาน และคนรับใช้ใกล้ชิดก็รู้ว่า “ผู้นี้
เป็นนายของพวกเรา” แม้เขาก็รู้ว่า “คนเหล่านี้เป็นทาส คนงาน และคนรับใช้ใกล้ชิดของเรา” นิครนถ์เหล่า
นั้นชักชวนในการพูดเท็จในเวลาที่ควรชักชวนในการพูดคำสัตย์ด้วยประการฉะนี้ เรากล่าวถึงกรรมนี้ของผู้
นั้นว่าเป็นมุสาวาท พอล่วงราตรีนั้นไป เขาบริโภคโภคะเหล่านั้นที่เจ้าของไม่ได้ให้ เรากล่าวถึงกรรมนี้ของผู้
นั้นว่าเป็นอทินนาทาน 

วิสาขา นิคัณฐอุโบสถเป็นอย่างนี้แล นิคัณฐอุโบสถที่บุคคลรักษาอย่างนี้แล ย่อมไม่มีผลมาก ไม่มี

  พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับ มจร.27
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อานิสงส์มาก ไม่มีความรุ่งเรืองมาก ไม่แผ่ไพศาลมาก (๒) 
อริยอุโบสถ เป็นอย่างไร  
คือ ๑. การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร  
การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงตถาคตว่า “แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มี พระภาคพระองค์นั้น เป็น

พระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถี
ฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มี
พระภาค” เมื่ออริยสาวกระลึกถึงตถาคตอยู่ จิตย่อมผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่ง
จิต เสียได้  28

การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเปรียบเหมือนการทำศีรษะที่เปื้อนให้
สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียร 

การทำศีรษะที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ การทำศีรษะที่เปี้อนให้สะอาดย่อมมีได้เพราะอาศัยตะกรัน  ดินเหนียว น้ำ และอาศัยความ29

พยายามอันเหมาะสมแก่เหตุนั้นของบุคคล การทำศีรษะที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็น
อย่างนี้แล  

การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงตถาคตว่า “แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มี พระภาคพระองค์นั้น ฯลฯ 

เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค” เมื่อเธอระลึกถึงตถาคตอยู่ จิตย่อมผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละ
เครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ อริยสาวกนี้เราเรียกว่า รักษาพรหมอุโบสถ  อยู่ร่วมกับพรหม และเพราะ30

ปรารภพรหม จิตของเธอจึงผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ การทำจิตที่เศร้า
หมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างนี้แล (๓ ก) 

๒.  การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร 
การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงพระธรรมว่า “พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้

ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล  ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อัน31

วิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน” เมื่อเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่ จิตย่อมผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้า
หมองแห่งจิตเสียได้  

การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเปรียบเหมือนการทำกายที่เปื้อนให้
สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียร  

 เครื่องเศร้าหมองแห่งจิต หมายถึงนิวรณ์ ๕ ประการ คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา 28

(องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๗๑/๒๑๗)

 ตะกรัน หมายถึงตะกอนที่จับเกรอะอยู่ก้นภาชนะ ในที่นี้หมายเอาตะกรันมะขามป้อม (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๗๑/๒๑๗)29

 พรหมอุโบสถ หมายถึงอุโบสถที่รักษาโดยระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำว่า “พรหม” ในที่นี้หมายถึงพระสัมมา30

สัมพุทธเจ้า (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๗๑/๒๑๘)

 ไม่ประกอบด้วยกาล หมายถึงให้ผลไม่จำกัดกาล คือไม่ขึ้นกับกาลเวลา ไม่จำกัดด้วยกาล ให้ผลแก่ ผู้ปฏิบัติทุกเวลาทุกโอกาส 31

บรรลุเมื่อใดก็ได้รับผลเมื่อนั้น (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๕๖/๑๕๘, องฺ.ติก.ฏีกา (บาลี) ๒/๕๖/๑๖๑)
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การทำกายที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ การทำกายที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้เพราะอาศัยเชือก ผงอาบน้ำ และอาศัยความพยายาม

อันเหมาะสมแก่เหตุนั้นของบุคคล การทำกายที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างนี้แล  
การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงพระธรรมว่า “พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้

ดีแล้ว ฯลฯ อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน” เมื่อเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่ จิตย่อมผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละ
เครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้  

อริยสาวกนี้เราเรียกว่ารักษาธัมมอุโบสถ  อยู่ร่วมกับธรรม และเพราะปรารภธรรม จิตของเธอจึง32

ผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้
ด้วยความเพียร เป็นอย่างนี้แล (๓ ข) 

๓. การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร  
การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงพระสงฆ์ว่า “พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติ

ดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร ได้แก่ อริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ บุคคล  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี33

พระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขา นำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลี เป็น
นาบุญ อันยอดเย่ียมของโลก” เมื่อเธอระลึกถึงพระสงฆ์อยู่ จิตย่อมผ่องใส เกิดความ ปราโมทย์ ละเครื่อง
เศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ 

การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเปรียบเหมือนการทำผ้าที่เปื้อนให้
สะอาดย่อมมีได้ความเพียร 

การทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ การทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้เพราะอาศัยเกลือ น้ำด่าง โคมัย น้ำและอาศัยความ

พยายามอันเหมาะสมแก่เหตุนั้นของบุคคล การทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างนี้
แล 

การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงพระสงฆ์ว่า “พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี พระภาคเป็นผู้ปฏิบัติ

ดี ฯลฯ เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก” เมื่อเธอระลึกถึงพระสงฆ์อยู่ จิตย่อมผ่องใส เกิดความปราโมทย์ 
ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ อริยสาวกนี้เราเรียกว่ารักษาสังฆอุโบสถ  อยู่ร่วมกับพระสงฆ์ และเพราะ34

ปรารภสงฆ์ จิตของเธอจึงผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ การทำจิตที่เศร้า
หมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างนี้แล (๓ ค) 

๔. การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร 

 ธัมมอุโบสถ หมายถึงอุโบสถที่รักษาปรารภโลกุตตรธรรม ๙ ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ (องฺ.ติก.อ. (บาลี ) 32

๒/๗๑/๒๑๘)

 ๘ บุคคล ได้แก่ (๑) พระผู้บรรลุโสดาปัตติผล (๒) พระผู้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรค (๓) พระผู้บรรลุ สกทาคามิผล (๔) พระผู้33

ดำรงอยู่ในสกทาคามิมรรค (๕) พระผู้บรรลุอนาคามิผล (๖) พระผู้ดำรงอยู่ในอนาคามิมรรค (๗) พระผู้บรรลุอรหัตตผล (๘) พระผู้
ดำรงอยู่ในอรหัตตมรรค (อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๒๐๗/๒๒๙) 

 สังฆอุโบสถ หมายถึงอุโบสถที่รักษาปรารภอริยบุคคล ๘ จำพวก (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๗๑/๒๑๘)34
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การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทแก่ตัว 

ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำ เป็นไป เพ่ือสมาธิ เมื่อเธอระลึกถึงศีลอยู่ จิตย่อมผ่องใส 
เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้  

การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเปรียบเหมือนการทำกระจกเงาที่มัวให้
ใสย่อมมีได้ด้วยความเพียร  

การทำกระจกเงาที่มัวให้ใสย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ การทำกระจกเงาที่มัวให้ใสย่อมมีได้เพราะอาศัยน้ำมัน เถ้า แปรง และอาศัยความพยายาม

อันเหมาะสมแก่เหตุนั้นของบุคคล การทำกระจกเงาที่มัวให้ใสย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างนี้แล  
การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาด ฯลฯ เป็นไปเพ่ือสมาธิ เมื่อเธอระลึกถึงศีล

ของตนอยู่ จิตย่อมผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ อริยสาวกนี้เราเรียกว่า 
รักษาสีลอุโบสถ อยู่ร่วมกับศีล และเพราะปรารภศีล จิตของเธอจึงผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่อง
เศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างนี้แล (๓ ฆ) 

๕. การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร 
การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้ว ย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงเทวดาว่า “เทวดาชั้นจาตุมหาราช ชั้น ดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้น

ดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรหม เทวดาชั้นที่สูงกว่านั้นขึ้นไปมีอยู่ 
เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่น ใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น แม้ตัวเราก็มีศรัทธาเช่นนั้นอยู่
พร้อม เทวดาเหล่านั้น ประกอบด้วยศีลเช่นใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น แม้ตัวเราก็มีศีลเช่นนั้นอยู่พร้อม 
เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น แม้ตัวเราก็มีสุตะ เช่นนั้นอยู่พร้อม 
เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น แม้ตัวเราก็มีจาคะเช่นนั้นอยู่พร้อม 
เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น แม้ตัวเราก็มีปัญญาเช่นนั้นอยู่
พร้อม” เมื่อเธอระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาทั้งของตนและของเทวดาเหล่านั้นอยู่ จิตย่อม
ผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ 

การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเปรียบเหมือนการทำทองที่หมองให้
สุกใสย่อมมีได้ด้วยความเพียร  

การทำทองที่หมองให้สุกใสย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ การทำทองที่หมองให้สุกใสย่อมมีได้เพราะอาศัยเบ้าหลอม เกลือ ยางไม้ คีมและความ

พยายามที่เหมาะสมแก่เหตุนั้นของบุคคล การทำทองที่หมองให้สุกใสย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างนี้
แล 

การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร  
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงเทวดาว่า “เทวดาชั้นจาตุมหาราช ชั้น ดาวดึงส์ ฯลฯ เทวดาที่

นับเนื่องในหมู่พรหม เทวดาชั้นที่สูงกว่านั้นขึ้นไปมีอยู่ เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใด จุติจากภพ
นี้ไปเกิดในภพนั้น แม้ตัวเราก็มีศรัทธาเช่นนั้นอยู่พร้อม เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใด ฯลฯ สุตะ 
ฯลฯ จาคะ ฯลฯ เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใด จุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้น แม้ตัวเราก็มี
ปัญญาเช่นนั้นอยู่พร้อม” เมื่อเธอระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาทั้งของตนและของเทวดาเหล่า
นั้นอยู่ จิตย่อมผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ อริยสาวกนี้เราเรียกว่า รักษา
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เทวตาอุโบสถ อยู่ร่วมกับเทวดา และเพราะปรารภเทวดา จิตของเธอจึงผ่องใส เกิดความปราโมทย์ ละเครื่อง
เศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ ด้วยความเพียร เป็นอย่างนี้แล (๓ ง) 

อริยสาวกนั้นย่อมเห็นประจักษ์ว่า “พระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือวาง     
ทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งประโยชน์เก้ือกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิต แม้
เราก็ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือวางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งประโยชน์
เก้ือกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้ เพราะองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และ
รักษาอุโบสถ 

พระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ คือรับเอาแต่ของที่เขาให้ มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ 
ไม่เป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ ถือเอาแต่ของที่เขาให้ มุ่ง
หวังแต่ของที่เขาให้ ไม่เป็นขโมย เป็น คนสะอาด อยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้ เพราะองค์แม้นี้เรา
ชื่อว่าทำตาม พระอรหันต์และรักษาอุโบสถ 

พระอรหันต์ทั้งหลายละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์  คือประพฤติพรหมจรรย์ เว้นห่าง35

ไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ 
ประพฤติพรหมจรรย์ เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวัน
นี้ เพราะองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถ  

พระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาดจากการพูดเท็จ คือพูดแต่คำสัตย์ ดำรงความ สัตย์ มีถ้อยคำเป็น
หลัก น่าเชื่อถือ ไม่หลอกลวงชาวโลกอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ คือ พูดแต่คำสัตย์ 
ดำรงความสัตย์ มีถ้อยคำเป็นหลัก น่าเชื่อถือ ไม่หลอกลวงชาวโลกอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้ 
เพราะองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถ 

พระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและมรัย อันเป็นเหตุแห่งความ36

ประมาทอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็ละเว้นขาดจากการเสพของมึนเมา คือสุราและมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาทอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้ เพราะองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษา
อุโบสถ 

พระอรหันต์ทั้งหลายฉันมื้อเดียว ไม่ฉันตอนกลางคืน เว้นขาดจากการฉันอาหารในเวลาวิกาลอยู่
ตลอดชีวิต แม้เราก็ปริโภคมื้อเดียว ไม่บริโภคตอนกลางคืน เว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลอยู่
ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้ เพราะองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถ 

พระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี การดู การละเล่นอันเป็น
ข้าศึกแก่กุศล และจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ ของหอม และเครื่องประทินผิวอัน
เป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็เว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี การดูการ
ละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล และจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ ของหอมและเครื่อง
ประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวอยู่ตลอดวันหนึ่งและ คืนหนึ่งนี้ในวันนี้ เพราะองค์แม้นี้เราชื่อว่า
ทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถ 

 พรหมจรรย์ มีความหมายหลายนัย ในที่นี้หมายถึงเมถุนวิรัติ หรือการงดเว้นจากเมถุนธรรม คือกิจ ของคนคู่ การร่วมประเวณี35

หรือการเสพสังวาสกัน (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๘๙/๑๖๐)

 สุราและเมรัย หมายถึงสุรา ๕ อย่าง คือ (๑) สุราแป้ ง (๒) สุ ราขนม (๓) สุราข้าวสุก (๔) สุราใส่เชื้อ (๕) สุราผสมเครื ่องปรุง 36

และเมรัย ๕ อย่าง คือ (๑) เครื่องดองดอกไม้ (๒) เครื่องดองผลไม้ (๓) เครื่องดองน้ำอ้อย (๔) เครื่องดองน้ำผึ้ง (๕) เครื่องดองผสม
เครื่องปรุง (ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๗-๑๘)
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พระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาดจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ นอนบนที่นอนต่ำ คือบนเตียงหรือ
บนที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็ละเว้นขาดจาก ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ นอนบนที่นอน
ต่ำ คือบนเตียงหรือบนที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้ เพราะองค์แม้นี้เราชื่อ
ว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถ 

วิสาขา อริยอุโบสถเป็นอย่างนี้แล อริยอุโบสถที่บุคคลรักษาอย่างนี้แลย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์
มาก มีความรุ่งเรืองมาก แผ่ไพศาลมาก 

อริยอุโบสถมีผลมากเพียงไร มีอานิสงส์มากเพียงไร มีความรุ่งเรืองมาก เพียงไร แผ่ไพศาลมาก
เพียงไร  

คือ เปรียบเหมือนพระราชาพระองค์ใดพึงครองราชย์ เป็นอิสราธิบดี(เป็นผู้ ย่ิงใหญ่เหนือกว่าผู้
อื่น)แห่งชนบทใหญ่ ๑๖ แคว้นที่สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ เหล่านี้คือ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี 
มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ การครองราชย์ของพระ
ราชาพระองค์นั้นยัง มีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะราช
สมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย  

๕๐ ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราช ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ 
เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี ๕๐๐ ปีทิพย์โดย ปีนั้น เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราช 
ก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘ หลังจากตาย
แล้วพึง เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นจาตุมหาราช ข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่า ราชสมบัติ
ของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย  

๑๐๐ ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส์ ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ 
เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี ๑,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงส์ ก็
เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘ หลังจากตาย
แล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงส์ ข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่า ราชสมบัติของ
มนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย  

๒๐๐ ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นยามา ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน 
๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี ๒,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นยามา ก็เรื่องนี้
เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘ หลังจากตายแล้วพึง
เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นยามา ข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่า ราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำ
ไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย  

๔๐๐ ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน 
๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี ๔,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิต ก็เรื่องนี้เป็น
สิ่งที่เป็นไปได้ คือสตรีหรือบุรุษ บางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘ หลังจากตายแล้วพึงเข้า
ถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดุสิต ข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่า ราชสมบัติของ มนุษย์เมื่อนำไป
เปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย 

๘๐๐ ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดี ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ 
เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี ๘,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดี 
ก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘ หลังจากตาย
แล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นนิมมานรดี ข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่า ราชสมบัติของ
มนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย  
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๑,๖๐๐ ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้น 
เป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี ๑๖,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้น  
ปรนิมมิตวสวัตดี ก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ เป็นไปได้ คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วย
องค์ ๘ หลังจากตายแล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ข้อนี้เรากล่าวหมายถึง
เรื่องนี้แลว่า ราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ ถือว่าเป็นของเล็กน้อย 

บุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึงลักทรัพย์  
ไม่พึงพูดเท็จ ไม่พึงดื่มน้ำเมา  
พึงงดเว้นจากเมถุนที่เป็นความประพฤติไม่ประเสริฐ  
ไม่พึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ในเวลากลางคืน  
ไม่พึงทัดทรงดอกไม้ ไม่พึงลูบไล้ของหอม  
และพึงนอนบนเตียง บนพ้ืน หรือบนที่ที่ปูลาดไว้  
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า  
อุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล 
ที่พระพุทธเจ้าผู้ถึงที่สุดทุกข์ทรงประกาศไว้  
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ทั้งสอง 
งดงามส่องสว่างโคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเท่าใด  
ก็ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้น 
กำจัดความมืดไปในอากาศ  
ทำให้ทิศสว่างไสว ส่องแสงอยู่ในอากาศ 
ทั่วสถานที่ประมาณเท่าใด  
ทรัพย์ คือแก้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์  
ทองสิงคีและทองคำ ตลอดถึงทองชื่อว่าหฏกะ 
เท่าที่มีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่านั้น  
และแสงจันทร์ หมู่ดาวทั้งหมด ยังไม่ถึงแม้เสี้ยวที่ ๑๖  
ของอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘  
เพราะฉะนั้นแล สตรีหรือบุรุษผู้มีศีล  
รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘  
ทำบุญที่มีสุขเป็นกำไร ไม่ถูกนินทา ย่อมเข้าถึงสวรรค์  

อุโปสถสูตรท่ี ๑๐ จบ 
___________________ 


