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๗. มหาลิสุตฺต
[๔๗] เอกํ สมยํ ภควา เวสาลิยํ วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลายํ. อถโข มหาลิ ลิจฺฉวิ
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข
มหาลิ ลิจฺฉวิ ภควนฺตํ เอตทโวจ “โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย
ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา”ติ? โลโภ โข มหาลิ เหตุ โลโภ ปจฺจโย ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย
ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา, โทโส โข มหาลิ เหตุ โทโส ปจฺจโย ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส
กมฺมสฺส ปวตฺติยา, โมโห โข มหาลิ เหตุ โมโห ปจฺจโย ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส
กมฺมสฺส ปวตฺติยา, อโยนิโส มนสิกาโร โข มหาลิ เหตุ อโยนิโส มนสิกาโร ปจฺจโย ปาปสฺส
กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา, มิจฺฉาปณิหิตํ โข มหาลิ จิตฺตํ เหตุ มิจฺฉาปณิหิตํ
จิตฺตํ ปจฺจโย ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยาติ. อยํ โข มหาลิ เหตุ อยํ
ปจฺจโย ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยาติ.
โก ปน ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส กิริยาย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยาติ?
อโลโภ โข มหาลิ เหตุ อโลโภ ปจฺจโย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส กิริยาย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา,
อโทโส โข มหาลิ เหตุ อโทโส ปจฺจโย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส กิริยาย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา,
อโมโห โข มหาลิ เหตุ อโมโห ปจฺจโย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส กิริยาย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส
ปวตฺติยา, โยนิโส มนสิกาโร โข มหาลิ เหตุ โยนิโส มนสิกาโร ปจฺจโย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส
กิริยาย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา, สมฺมาปณิหิตํ โข มหาลิ จิตฺตํ เหตุ สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ
ปจฺจโย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส กิริยาย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา. อยํ โข มหาลิ เหตุ อยํ
ปจฺจโย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส กิริยาย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยาติ. อิเม โข1 มหาลิ ทส ธมฺมา
โลเก น สํวิชฺเชยฺยุ, นยิธ ปฺาเยถ “อธมฺมจริยาวิสมจริยา”ติ วา “ธมฺมจริยาสมจริยา”ติ วา.
ยสฺมา จ โข มหาลิ อิเม ทส ธมฺมา โลเก สํวิชฺชนฺติ, ตสฺมา ปฺายติ “อธมฺมจริยาวิสมจริยา”ติ วา
“ธมฺมจริยาสมจริยา”ติ วาติ. สตฺตมํ.
______________________
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๗. ปมสฺเจตนิกสุตฺต
[๒๑๗] นาหํ ภิกฺขเว สฺเจตนิกานํ กมฺมานํ กตานํ อุปจิตานํ อปฺปฏิสํเวทิตฺวา พฺยนฺตีภาวํ
วทามิ. ตฺจ โข ทิฺเว ธมฺเม อุปปชฺเช2 วา อปเร วา ปริยาเย. น เตฺววาหํ ภิกฺขเว สฺเจตนิกานํ
กมฺมานํ กตานํ อุปจิตานํ อปฺปฏิสํเวทิตฺวา ทุกฺขสฺสนฺตกิริยํ วทามิ.
ตตฺร ภิกฺขเว ติวิธา กายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา3
โหติ. จตุพฺพิธา วจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ. ติวิธา
มโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ.
กถฺจ ภิกฺขเว ติวิธา กายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา
โหติ? อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ, ลุทฺโท โลหิตปาณี หตปหเต นิวิฺโ, อทยาปนฺโน
สพฺพปาณภูเตสุ.
อทินฺนาทายี โหติ. ยนฺตํ ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณํ คามคตํ วา อรฺคตํ วา, ตํ อทินฺนํ
เถยฺยสงฺขาตํ อาทาตา โหติ.
กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ, ยา ตา มาตุรกฺขิตา ปตุรกฺขิตา ภาตุรกฺขิตา ภคินิรกฺขิตา าติรกฺขิตา
โคตฺตรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา สสามิกา สปริทณฺฑา อนฺตมโส มาลาคุณปริกฺขิตาป, ตถารูปาสุ จาริตฺตํ
อาปชฺชิตา โหติ. เอวํ โข ภิกฺขเว ติวิธา กายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา
ทุกฺขวิปากา โหติ.
กถฺจ ภิกฺขเว จตุพฺพิธา วจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา
ทุกฺขวิปากา โหติ? อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ มุสาวาที โหติ. สภคฺคโต วา ปริสคฺคโต วา
าติมชฺฌคฺคโต วา ปูคมชฺฌคฺคโต วา ราชกุลมชฺฌคฺคโต วา อภินีโต สกฺขิปฺุโ “เอหิ โภ ปุริส ยํ
ชานาสิ, ตํ วเทหี”ติ, โส อชานํ วา อาห “ชานามี”ติ, ชานํ วา อาห “น ชานามี”ติ, อปสฺสํ วา
อาห “ปสฺสามี”ติ, ปสฺสํ วา อาห “น ปสฺสามี”ติ, อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา
สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ.
ปสุณวาโจ โหติ, อิโต สุตฺวา อมุตฺร อกฺขาตา อิเมสํ เภทาย, อมุตฺร วา สุตฺวา อิเมสํ
อกฺขาตา อมูสํ เภทาย. อิติ สมคฺคานํ วา เภตฺตา ภินฺนานํ วา อนุปฺปทาตา วคฺคาราโม วคฺครโต
วคฺคนนฺที วคฺคกรณึ วาจํ ภาสิตา โหติ.
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ก. อกุสลํ สฺเจตนิกํ ทุกฺขุทฺรยํ ทุกฺขวิปากํ
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ผรุสวาโจ โหติ, ยา สา วาจา อณฺฑกา กกฺกสา ปรกกา ปราภิสชฺชนี โกธสามนฺตา
อสมาธิสํวตฺตนิกา, ตถารูป วาจํ ภาสิตา โหติ.
สมฺผปฺปลาป โหติ, อกาลวาที อภูตวาที อนตฺถวาที อธมฺมวาที อวินยวาที อนิธานวตึ วาจํ
ภาสิตา โหติ, อกาเลน อนปเทสํ อปริยนฺตวตึ อนตฺถสํหิตํ. เอวํ โข ภิกฺขเว จตุพฺพิธา
วจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ.
กถฺจ ภิกฺขเว ติวิธา มโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา
โหติ? อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อภิชฺฌาลุ โหติ. ยนฺตํ ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณํ, ตํ อภิชฺฌิตา โหติ “อโห
วต ยํ ปรสฺส ตํ มม อสฺสา”ติ.
พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ปทฺุมนสงฺกปฺโป “อิเม สตฺตา หฺนฺตุ วา วชฺฌนฺตุ วา อุจฺฉิชฺชนฺตุ วา
วินสฺสนฺตุ วา มา วา อเหสุนฺ”ติ.
มิจฺฉาทิฺิโก โหติ วิปรีตทสฺสโน “นตฺถิ ทินฺนํ, นตฺถิ ยิฺ, นตฺถิ หุตํ, นตฺถิ สุกฏทุกฺกฏานํ
กมฺมานํ ผลํ วิปาโก, นตฺถิ อยํ โลโก, นตฺถิ ปโร โลโก, นตฺถิ มาตา, นตฺถิ ปตา, นตฺถิ สตฺตา
โอปปาติกา, นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา, เย อิมฺจ โลกํ ปรฺจ
โลกํ สยํ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตี”ติ. เอวํ โข ภิกฺขเว ติวิธา มโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ
อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ.
ติวิธ กายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺชนฺติ. จตุพฺพิธา วจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ
อกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ
อุปปชฺชนฺติ. ติวิธา มโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺชนฺติ.
เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปณฺณโก มณิ อุทฺธํ ขิตฺโต เยน เยเนว ปติฺาติ, สุปติฺิตํเยว
ปติฺาติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว ติวิธา กายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา
สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺชนฺติ. จตุพฺพิธา
วจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ
ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺชนฺติ. ติวิธา มโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา
สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺชนฺติ.
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นาหํ ภิกฺขเว สฺเจตนิกานํ กมฺมานํ กตานํ อุปจิตานํ อปฺปฏิสํเวทิตฺวา พฺยนฺตีภาวํ วทามิ,
ตฺจ โข ทิฺเว ธมฺเม อุปปชฺเช วา อปเร วา ปริยาเย. น เตฺววาหํ ภิกฺขเว สฺเจตนิกานํ
กมฺมานํ กตานํ อุปจิตานํ อปฺปฏิสํวิทิตฺวา ทุกฺขสฺสนฺตกิริยํ วทามิ.
ตตฺร ภิกฺขเว ติวิธา กายกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ. จตุพฺพิธา
วจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ ติวิธา มโนกมฺมนฺตสมฺปตฺติ
กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ.
กถฺจ ภิกฺขเว ติวิธา กายกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ?
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตํ ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ
ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป วิหรติ.
อทินฺนาทานํ ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ. ยนฺตํ ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณํ คามคตํ วา
อรฺคตํ วา, น ตํ อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อาทาตา โหติ.
กาเมสุ มิจฺฉาจารํ ปหาย กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ. ยา ตา มาตุรกฺขิตา ปตุรกฺขิตา
ภาตุรกฺขิตา ภคินิรกฺขิตา าติรกฺขิตา โคตฺตรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา สสามิกา สปริทณฺฑา อนฺตมโส
มาลาคุณปริกฺขิตาป, ตถารูปาสุ น จาริตฺตํ อาปชฺชิตา โหติ. เอวํ โข ภิกฺขเว ติวิธา
กายกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ.
กถฺจ ภิกฺขเว จตุพฺพิธา วจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ?
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ มุสาวาทํ ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ. สภคฺคโต วา ปริสคฺคโต วา
าติมชฺฌคฺคโต วา ปูคมชฺฌคฺคโต วา ราชกุลมชฺฌคฺคโต วา อภินีโต สกฺขิปฺุโ “เอหิ โภ ปุริส,
ยํ ชานาสิ, ตํ วเทหี”ติ โส อชานํ วา อาห “น ชานามี”ติ, ชานํ วา อาห “ชานามี”ติ, อปสฺสํ วา
อาห “น ปสฺสามี”ติ, ปสฺสํ วา อาห “ปสฺสามี”ติ, อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา
น สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ.
ปสุณวาจํ ปหาย ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ, น อิโต สุตฺวา อมุตฺร อกฺขาตา อิเมสํ
เภทาย, อมุตฺร วา สุตฺวา น อิเมสํ อกฺขาตา อมูสํ เภทาย. อิติ ภินฺนานํ วา สนฺธาตา สหิตานํ วา
อนุปฺปทาตา, สมคฺคาราโม สมคฺครโต สมคฺคนนฺทึ สมคฺคกรณึ วาจํ ภาสิตา โหติ.
ผรุสวาจํ ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ. ยา สา วาจา เนลา กณฺณสุขา เปมนิยา
หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา พหูชนมนาปา, ตถารูป วาจํ ภาสิตา โหติ.
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สมฺผปฺปลาป ปหาย สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ. กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที
วินยวาที นิธานวตึ วาจํ ภาสิตา โหติ. กาเลน สาปเทสํ ปริยนฺตวตึ อตฺถสฺหิตํ. เอวํ โข ภิกฺขเว
จตุพฺพิธา วจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ.
กถฺจ ภิกฺขเว ติวิธา มโนกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ?
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อนภิชฺฌาลุ โหติ. ยนฺตํ ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณํ, ตํ อนภิชฺฌาตา โหติ “อโห
วต ยํ ปรสฺส, ตํ มม อสฺสา”ติ.
อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ อปฺปทฺุมนสงฺกปฺโป “อิเม สตฺตา อเวรา โหนฺตุ อพฺยาปชฺชา อนีฆา
สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตู”ติ.
สมฺมาทิฺิโก โหติ อวิปรีตทสฺสโน “อตฺถิ ทินฺนํ, อตฺถิ ยิฺ, อตฺถิ หุตํ ฯเปฯ เย อิมฺจ
โลกํ ปรฺจ โลกํ สยํ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตี”ติ. เอวํ โข ภิกขฺ เว ติวิธา มโนกมฺมนฺต
สมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ.
ติวิธา กายกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชนฺติ. จตุพฺพิธา วจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา ภิกฺขเว
สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชนฺติ. ติวิธา มโนกมฺมนฺตสมฺปตฺติ
กุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชนฺติ.
เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปณฺณโก มณิ อุทฺธํขิตฺโต เยน เยเนว ปติฺาติ, สุปติฺิตํเยว
ปติฺาติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว ติวิธา กายกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา สตฺตา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชนฺติ. จตุพฺพิธา วจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา
สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชนฺติ. ติวิธา มโนกมฺมนฺตสมฺปตฺติ
กุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชนฺติ. สตฺตมํ.4
_____________________
[๒๒๔] จตฺตาสาย ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต เอวํ นิรเย. กตเมหิ
จตฺตาสาย? อตฺตนา จ ปาณาติปาตี โหติ, ปรฺจ ปาณาติปาเต สมาทเปติ, ปาณาติปาเต จ
สมนฺุโ โหติ, ปาณาติปาตสฺส จ วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ อทินฺนาทายี โหติ, ปรฺจ
อทินฺนาทาเน สมาทเปติ, อทินฺนาทาเน จ สมนฺุโ โหติ, อทินฺนาทานสฺส จ วณฺณํ ภาสติ.
อตฺตนา จ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ, ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจาเร สมาทเปติ, กาเมสุ มิจฺฉาจาเร จ
4 ฉ.ม. อิโต
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สมนฺุโ โหติ, กาเมสุ มิจฺฉาจารสฺส จ วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ มุสาวาที โหติ, ปรฺจ
มุสาวาเท สมาทเปติ, มุสาวาเท จ สมนฺุโ โหติ, มุสาวาทสฺส จ วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ
ปสุณวาโจ โหติ, ปรฺจ ปสุณาย วาจาย สมาทเปติ, ปสุณาย วาจาย จ สมนฺุโ โหติ,
ปสุณาย จ วาจาย วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ ผรุสวาโจ โหติ, ปรฺจ ผรุสาย วาจาย สมาทเปติ,
ผรุสาย จ วาจาย สมนฺุโ โหติ, ผรุสาย จ วาจาย วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาป
โหติ, ปรฺจ สมฺผปฺปลาเป สมาทเปติ, สมฺผปฺปลาเป จ สมนฺุโ โหติ, สมฺผปฺปลาปสฺส จ
วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ อภิชฺฌาลุ โหติ, ปรฺจ อภิชฺฌาย สมาทเปติ, อภิชฺฌาย จ สมนฺุโ
โหติ, อภิชฺฌาย จ วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ, ปรฺจ พฺยาปาเท สมาทเปติ,
พฺยาปาเท จ สมนฺุโ โหติ, พฺยาปาทสฺส จ วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ มิจฺฉาทิฺิโก โหติ,
ปรฺจ มิจฺฉาทิฺิยา สมาทเปติ, มิจฺฉาทิฺิยา จ สมนฺุโ โหติ, มิจฺฉาทิฺิยา จ วณฺณํ ภาสติ.
อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตฺตาสาย ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต เอวํ นิรเย.
จตฺตาสาย ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต เอวํ สคฺเค. กตเมหิ
จตฺตาสาย? อตฺตนา จ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ, ปรฺจ ปาณาติปาตา เวรมณิยา สมาทเปติ,
ปาณาติปาตา เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ, ปาณาติปาตา เวรมณิยา จ วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ
อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ, ปรฺจ อทินฺนาทานา เวรมณิยา สมาทเปติ, อทินฺนาทานา
เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ, อทินฺนาทานา เวรมณิยา จ วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ กาเมสุ
มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ, ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา สมาทเปติ, กาเมสุ มิจฺฉาจารา
เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ, กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา จ วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ, ปรฺจ มุสาวาทา เวรมณิยา สมาทเปติ, มุสาวาทา เวรมณิยา จ
สมนฺุโ โหติ, มุสาวาทา เวรมณิยา จ วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต
โหติ, ปรฺจ ปสุณาย วาจาย เวรมณิยา สมาทเปติ, ปสุณาย วาจาย เวรมณิยา จ สมนฺุโ
โหติ, ปสุณาย วาจาย เวรมณิยา จ วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ,
ปรฺจ ผรุสาย วาจาย เวรมณิยา จ สมาทเปติ, ผรุสาย วาจาย เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ,
ผรุสาย วาจาย เวรมณิยา จ วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ, ปรฺจ
สมฺผปฺปลาปา เวรมณิยา จ สมาทเปติ, สมฺผปฺปลาปา เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ, สมฺผปฺปลาปา
เวรมณิยา จ วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ อนภิชฺฌาลุ โหติ, ปรฺจ อนภิชฺฌาย สมาทเปติ,
อนภิชฺฌาย จ สมนฺุโ โหติ, อนภิชฺฌาย จ วณฺณํ ภาสติ. อตฺตนา จ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ,
ปรฺจ อพฺยาปาเท สมาทเปติ, อพฺยาปาเท จ สมนฺุโ โหติ, อพฺยาปาทสฺส จ วณฺณํ ภาสติ.
อตฺตนา จ สมฺมาทิฺิโก โหติ, ปรฺจ สมฺมาทิฺิยา สมาทเปติ, สมฺมาทิฺิยา จ สมนฺุโ โหติ,
สมฺมาทิฺิยา จ วณฺณํ ภาสติ. อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตฺตาสาย ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภตํ
นิกฺขิตฺโต เอวํ สคฺเคติ. (๔)
_____________________
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๗. มหาลิสูตร
วาดวยเจาลิจฉวีพระนามวามหาลิ
[๔๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตกรุงเวสาลี ครั้ง
นั้นแล เจาลิจฉวีพระนามวามหาลิเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว
ประทับนั่ง ณ ที่สมควร ไดทูลถามพระผูมีพระภาคดังนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยใหทำกรรมชั่ว และใหกรรมชั่วเปนไป”
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา “มหาลิ โลภะเปนเหตุเปนปจจัยใหทำกรรมชั่ว และใหกรรมชั่ว
เปนไป โทสะเปนเหตุเปนปจจัยใหทำกรรมชั่ว และใหกรรมชั่วเปนไป โมหะเปนเหตุเปนปจจัยให
ทำกรรมชั่ว และใหกรรมชั่วเปนไป อโยนิโสมนสิการ(การมนสิการโดยไมแยบคาย) เปนเหตุเปนปจจัย
ใหทำกรรมชั่ว และใหกรรมชั่วเปนไป มิจฉาปณิหิตจิต(จิตที่ตั้งไวผิด)แล เปนเหตุเปนปจจัยให
ทำกรรมชั่ว และใหกรรมชั่วเปนไป มหาลิ กิเลสมีโลภะเปนตนนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยใหทำกรรมชั่ว
และให กรรมชั่วเปนไป”
เจาลิจฉวีพระนามวามหาลิทูลถามวา “อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหทำกรรมดี และใหกรรมดี
เปนไป พระพุทธเจาขา”
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา มหาลิ อโลภะเปนเหตุเปนปจจัยใหทำกรรมดี และใหกรรมดีเปน
ไป อโทสะเปนเหตุเปนปจจัยใหทำกรรมดี และใหกรรมดีเปนไป อโมหะเปนเหตุเปนปจจัยใหทำกรรม
ดี และใหกรรมดีเปนไป โยนิโสมนสิการ(การมนสิการโดยแยบคาย) เปนเหตุเปนปจจัยใหทำกรรมดี
และใหกรรมดีเปนไป สัมมาปณิหิตจิต(จิตที่ตั้งไวถูก)แล เปนเหตุเปนปจจัยใหทำกรรมดี และใหกรรม
ดีเปนไป
หากธรรม ๑๐ ประการนี้ ไมพึงมีปรากฏอยูในโลก ความประพฤติไมสม่ำเสมอคือความ
ประพฤติอธรรม5 หรือความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรม6 ก็จะไมพึงมีปรากฏอยูใน
โลกนี้
มหาลิ เพราะธรรม ๑๐ ประการนี้ มีปรากฏอยูในโลก ฉะนั้น ความประพฤติไมสม่ำเสมอคือ
ความประพฤติอธรรม หรือความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรม จึงมีปรากฏอยูในโลกนี้
มหาลิสูตรที่ ๗ จบ
___________________

5 อธรรม ในที่นี้หมายถึงอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ (องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๔๗/๓๔๘)
6 ธรรม ในที่นี้หมายถึงกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ (องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๔๗/๓๔๘)
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๗. ปฐมสัญเจตนิกสูตร
วาดวยกรรมที่สัตวเจตนาสั่งสม สูตรที่ ๑
[๒๑๗] ภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูวิบากกรรม จะไมกลาวถึงความสิ้นสุดแหงกรรมที่สัตวเจตนา
ทำขึ้น สั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นเองที่สัตวพึงเสวยในปจจุบันก็มี ในอัตภาพถัดไปก็มี หรือในอัตภาพตอ ๆ
ไปก็มี ภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูวิบากกรรม จะไมกลาวถึงการทำที่สุดแหงทุกขของกรรมที่สัตวเจตนา
ทำขึ้น สั่งสมขึ้น ในขอ นั้นแล วิบัติคือโทษแหงกายกรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล มีทุกขเปนกำไร มีทุกข
เปนวิบาก ๓ ประการ วิบัติคือโทษแหงวจีกรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล มีทุกขเปนกำไร มีทุกขเปนวิบาก
๔ ประการ วิบัติคือโทษแหงมโนกรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล มีทุกขเปนกำไร มีทุกขเปนวิบาก ๓
ประการ
วิบัติคือโทษแหงกายกรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล มีทุกขเปนกำไร มีทุกขเปนวิบาก ๓
ประการ เปนอยางไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้
๑.r เปนผูฆาสัตว หยาบชา มีมือเปอนเลือด ปกใจอยูในการฆาและการทุบตี ไมมี
ความเอ็นดูในสัตวทั้งปวง
๒.r เปนผูลักทรัพย คือ เปนผูถือเอาทรัพยอันเปนอุปกรณเครื่องปลื้มใจของผูอื่น ซึ่ง
อยูในบาน หรืออยูในปาที่เจาของไมไดให ดวยจิตเปนเหตุขโมย
๓.r เปนผูประพฤติผิดในกาม คือ เปนผูประพฤติลวงในสตรีที่อยูในปกครองของ
มารดา ที่อยูในปกครองของบิดา ที่อยูในปกครองของพี่ชายนองชาย ที่อยูใน
ปกครองของพี่สาวนองสาว ที่อยูในปกครองของญาติ ที่ประพฤติธรรม มีสามี
มีกฎหมายคุมครอง โดยที่สุด แมสตรีที่บุรุษสวมดวยพวงมาลัยหมายไว
วิบัติคือโทษแหงกายกรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล มีทุกขเปนกำไร มีทุกขเปน วิบาก ๓ ประการ
เปนอยางนี้แล
วิบัติคือโทษแหงวจีกรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล มีทุกขเปนกำไร มีทุกขเปน วิบาก ๔
ประการ เปนอยางไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้
๑.r เปนผูพูดเท็จ คือ อยูในสภา อยูในบริษัท อยูทามกลางหมูญาติ อยูทามกลาง
หมูทหาร หรืออยูทามกลางราชสำนัก ถูกเขาอางเปนพยานซักถามวา “ทานรูสิ่ง
ใดจงกลาวสิ่งนั้น” บุคคลนั้นไมรูก็กลาววา “รู” หรือรูก็กลาววา “ไมรู” ไมเห็นก็
กลาววา “เห็น” หรือเห็นก็กลาววา “ไมเห็น” กลาวเท็จทั้งที่รูเพราะตนเปนเหตุ
บาง เพราะบุคคลอื่นเปนเหตุบาง เพราะเหตุคือเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง
๒.r เปนผูพูดสอเสียด คือ ฟงความฝายนี้แลวไปบอกฝายโนนเพื่อทำลายฝายนี้
หรือฟงความฝายโนนแลวมาบอกฝายนี้เพื่อทำลายฝายโนน ยุยงคนที่สามัคคี
กัน สงเสริมคนที่แตกแยกกัน ชื่นชมยินดีเพลิดเพลินตอผูที่แตกแยกกัน พูดแต
ถอยคำที่กอความแตกแยกกัน
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๓.r

เปนผูพูดคำหยาบ คือ กลาวแตคำที่หยาบคาย กลาแข็ง เผ็ดรอน หยาบคาย
รายกาจแกผูอื่น กระทบกระทั่งผูอื่น ใกลตอความโกรธ ไมเปนไปเพื่อสมาธิ
๔.r เปนผูพูดเพอเจอ คือ พูดไมถูกเวลา พูดคำไมจริง พูดไมอิงประโยชน พูดไมอิง
ธรรม พูดไมอิงวินัย พูดคำที่ไมมีหลักฐาน ไมมีที่อางอิง ไมมีที่กำหนด ไม
ประกอบดวยประโยชน
วิบัติคือโทษแหงวจีกรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล มีทุกขเปนกำไร มีทุกขเปนวิบาก ๔ ประการ เปน
อยางนี้แล
วิบัติคือโทษแหงมโนกรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล มีทุกขเปนกำไร มีทุกขเปนวิบาก ๓
ประการ เปนอยางไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้
๑.r เปนผูเพงเล็งอยากไดของเขา คือ เพงเล็งอยากไดทรัพยอันเปนอุปกรณเครื่อง
ปลื้มใจของผูอื่นวา “ทำอยางไร ทรัพยอันเปนอุปกรณเครื่องปลื้มใจของผูอื่นจะ
พึงเปนของเรา”
๒.r เปนผูมีจิตพยาบาท คือ มีจิตคิดรายวา “ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆา จงถูกทำลาย
จงขาดสูญ จงพินาศไป หรืออยาไดมี”
๓.r เปนมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นวิปริตวา “ทานที่ใหแลวไมมีผล ยัญที่บูชาแลวไมมี
ผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่ทำดีและชั่วก็ไมมี โลกนี้ไมมี โลก
หนาไมมี มารดาไมมีคุณ บิดาไมมีคุณ โอปปาติกสัตว ไมมี สมณพราหมณผู
ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทำใหแจงโลกนี้และโลกหนาดวยปญญาอันยิ่งเองแลว
สอนผูอื่นใหรูแจงก็ไมมีในโลก”
วิบัติคือโทษแหงมโนกรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล มีทุกขเปนกำไร มีทุกขเปน วิบาก ๓ ประการ
เปนอยางนี้แล
เพราะวิบัติคือโทษแหงกายกรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล ๓ ประการ เพราะวิบัติคือโทษแหงวจี
กรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล ๔ ประการ หรือเพราะวิบัติคือโทษแหงมโนกรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล ๓
ประการ สัตวทั้งหลายหลังจากตายแลวจึงไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ภิกษุทั้งหลาย เพราะวิบัติคือโทษแหงกายกรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล ๓ ประการ เพราะวิบัติคือ
โทษแหงวจีกรรมที่มีเจตนาเปนอกุศล ๔ ประการ หรือเพราะวิบัติคือโทษแหงมโนกรรมที่มีเจตนาเปน
อกุศล ๓ ประการ สัตวทั้งหลายหลังจากตายแลว จึงไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เปรียบเหมือน
แกวมณีหกเหลี่ยมถูกโยนขึ้นสูงก็กลับลงมาตั้งอยูดวยดีตามปกติ ฉะนั้น
ภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูวิบากกรรม จะไมกลาวถึงความสิ้นสุดแหงกรรมที่สัตวเจตนาทำขึ้น
สั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นเองที่สัตวพึงเสวยในปจจุบันก็มี ในอัตภาพ ถัดไปก็มี หรือในอัตภาพตอ ๆ ไปก็มี
ภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูวิบากกรรม จะไมกลาวถึงการทำที่สุดแหงทุกขของกรรมที่สัตวเจตนาทำขึ้น
สั่งสมขึ้น ในขอนั้นแล สมบัติแหงกายกรรมที่มีเจตนาเปนกุศล มีสุขเปนกำไร มีสุขเปนวิบาก ๓
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ประการ สมบัติแหงวจีกรรมที่มีเจตนาเปนกุศล มีสุขเปนกำไร มีสุขเปนวิบาก ๔ ประการ สมบัติแหง
มโนกรรมที่มีเจตนาเปนกุศล มีสุขเปนกำไร มีสุขเปนวิบาก ๓ ประการ
สมบัติแหงกายกรรมที่มีเจตนาเปนกุศล มีสุขเปนกำไร มีสุขเปนวิบาก ๓ ประการ เปน
อยางไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้
๑.r เปนผูละเวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความละอาย
มีความเอ็นดู มุงหวังประโยชนเกื้อกูลตอสรรพสัตวอยู
๒.r เปนผูละเวนขาดจากการลักทรัพย คือ ไมถือเอาทรัพยอันเปนอุปกรณเครื่อง
ปลื้มใจของผูอื่น ซึ่งอยูในบานหรืออยูในปาที่เจาของไมไดให ดวยจิตเปนเหตุ
ขโมย
๓.r เปนผูละเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม คือ ไมเปนผูประพฤติลวงในสตรี
ทั้งหลายที่อยูในปกครองของมารดา ที่อยูในปกครองของบิดา ที่อยูในปกครอง
ของพี่ชายนองชาย ที่อยูในปกครองของพี่สาวนองสาว ที่อยูในปกครองของ
ญาติ ที่ประพฤติธรรม มีสามี มีกฎหมายคุมครอง โดยที่สุดแมแตสตรีที่บุรุษ
สวมดวยพวงมาลัยหมายไว
สมบัติแหงกายกรรมที่มีเจตนาเปนกุศล มีสุขเปนกำไร มีสุขเปนวิบาก ๓ ประการ เปนอยางนี้
แล
สมบัติแหงวจีกรรมที่มีเจตนาเปนกุศล มีสุขเปนกำไร มีสุขเปนวิบาก ๔ ประการ เปน
อยางไร
คือ บุคคลบางคนในโลก
๑.r เปนผูละเวนขาดจากการพูดเท็จ คืออยูในสภา อยูในบริษัท อยูทามกลางหมู
ญาติ อยูทามกลางหมูทหาร หรืออยูทามกลางราชสำนัก ถูกเขาอางเปนพยาน
ซักถามวา “ทานรูสิ่งใดจงกลาวสิ่งนั้น” บุคคลนั้นไมรูก็กลาววา “ไมรู” หรือรูก็
กลาววา “รู” ไมเห็นกลาววา “ไมเห็น” หรือเห็นก็กลาววา “เห็น” ไมกลาวเท็จทั้ง
ที่รูเพราะตนเปนเหตุบาง เพราะบุคคลอื่นเปนเหตุบาง เพราะเหตุคือเห็นแก
อามิสเล็กนอยบาง
๒.r เปนผูละเวนขาดจากการพูดสอเสียด คือ ฟงความฝายนี้แลวไมไปบอกฝาย
โนนเพื่อทำลายฝายนี้ หรือฟงความฝายโนนแลวไมมาบอกฝายนี้เพื่อทำลาย
ฝายโนน สมานคนที่แตกแยกกัน สงเสริมคนที่ปรองดองกัน ชื่นชมยินดี
เพลิดเพลินตอผูที่สามัคคีกัน พูดแตถอยคำที่สรางสรรคความสามัคคี
๓.r เปนผูละเวนขาดจากการพูดคำหยาบ คือกลาวแตคำที่ไมมีโทษ ไพเราะ นารัก
จับใจ เปนคำของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ
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๔.r

เปนผูละเวนขาดจากการพูดเพอเจอ คือ พูดถูกเวลา พูดคำจริง พูดอิง
ประโยชน พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดคำที่มีหลักฐาน มีที่อางอิง มีที่กำหนด
ประกอบดวยประโยชน
สมบัติแหงวจีกรรมที่มีเจตนาเปนกุศล มีสุขเปนกำไร มีสุขเปนวิบาก ๔ ประการ เปนอยางนี้แล
สมบัติแหงมโนกรรมที่มีเจตนาเปนกุศล มีสุขเปนกำไร มีสุขเปนวิบาก ๓ ประการ เปน
อยางไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้
๑.r เปนผูไมเพงเล็งอยากไดของเขา คือ ไมเพงเล็งอยากไดทรัพยอันเปนอุปกรณ
เครื่องปลื้มใจของผูอื่นวา “ทำอยางไร ทรัพยอันเปนอุปกรณเครื่องปลื้มใจของผู
อื่นจะพึงเปนของเรา”
๒.r เปนผูมีจิตไมพยาบาท คือ ไมมีจิตคิดรายวา “ขอสัตวเหลานี้จงเปนผูไมมีเวร
ไมมีจิตพยาบาท ไมมีทุกข มีสุข รักษาตนเถิด”
๓.r เปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นไมวิปริตวา “ทานที่ใหแลวมีผล ยัญที่บูชาแลว มีผล
การเซนสรวงมีผล ฯลฯ สมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทำใหแจงโลกนี้
และโลกหนาดวยปญญาอันยิ่งเองแลวสอนผูอื่นใหรูแจง มีอยูในโลก”
สมบัติแหงมโนกรรมที่มีเจตนาเปนกุศล มีสุขเปนกำไร มีสุขเปนวิบาก ๓ ประการ เปนอยางนี้
แล
เพราะสมบัติแหงกายกรรมที่มีเจตนาเปนกุศล ๓ ประการ เพราะสมบัติแหง วจีกรรมที่มี
เจตนาเปนกุศล ๔ ประการ หรือเพราะสมบัติแหงมโนกรรมที่มีเจตนา เปนกุศล ๓ ประการ สัตวทั้ง
หลาย หลังจากตายแลวจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค
ภิกษุทั้งหลาย เพราะสมบัติแหงกายกรรมที่มีเจตนาเปนกุศล ๓ ประการ เพราะสมบัติแหงวจี
กรรมที่มีเจตนาเปนกุศล ๔ ประการ หรือเพราะสมบัติแหง มโนกรรมที่มีเจตนาเปนกุศล ๓ ประการ
สัตวทั้งหลายหลังจากตายแลวจึงไปเกิดใน สุคติโลกสวรรค เปรียบเหมือนแกวมณี ๔ เหลี่ยมที่บุคคล
โยนขึ้นขางบน ตกลงมา ทางเหลี่ยมใด ๆ ก็ตั้งอยูไดตามเหลี่ยมที่ตกลงนั้น ๆ
ปฐมสัญเจตนิกสูตรที่ ๗ จบ
_____________________

12

ธรรมที่ใหสัตวเกิดในนรก ๔๐ ประการ
[๒๒๔] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ ยอมดำรงอยูในนรก เหมือนถูก
นำไปฝงไว
ธรรม ๔๐ ประการ อะไรบาง คือ
๑.r ตนเองเปนผูฆาสัตว
๒.r ชักชวนผูอื่นใหฆาสัตว
๓.r เปนผูพอใจการฆาสัตว
๔.r สรรเสริญการฆาสัตว
๕.r ตนเองเปนผูลักทรัพย
๖.r ชักชวนผูอื่นใหลักทรัพย
๗.r เปนผูพอใจการลักทรัพย
๘.r สรรเสริญการลักทรัพย
๙.r ตนเองเปนผูประพฤติผิดในกาม
๑๐.r ชักชวนผูอื่นใหประพฤติผิดในกาม
๑๑.r เปนผูพอใจการประพฤติผิดในกาม
๑๒.r สรรเสริญการประพฤติผิดในกาม
๑๓.r ตนเองเปนผูพูดเท็จ
๑๔.r ชักชวนผูอื่นใหพูดเท็จ
๑๕.r เปนผูพอใจการพูดเท็จ
๑๖.r สรรเสริญการพูดเท็จ
๑๗.r ตนเองเปนผูพูดสอเสียด
๑๘.r ชักชวนผูอื่นใหพูดสอเสียด
๑๙.r เปนผูพอใจการพูดสอเสียด
๒๐.r สรรเสริญการพูดสอเสียด
๒๑.r ตนเองเปนผูพูดคำหยาบ
๒๒.r ชักชวนผูอื่นใหพูดคำหยาบ
๒๓.r เปนผูพอใจการพูดคำหยาบ
๒๔.r สรรเสริญการพูดคำหยาบ
๒๕.r ตนเองเปนผูพูดเพอเจอ
๒๖.r ชักชวนผูอื่นใหพูดเพอเจอ
๒๗.r เปนผูพอใจการพูดเพอเจอ
๒๘.r สรรเสริญการพูดเพอเจอ
๒๙.r ตนเองเปนผูเพงเล็งอยากไดของเขา
๓๐.r ชักชวนผูอื่นใหเพงเล็งอยากไดของเขา
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๓๑.r เปนผูพอใจความเพงเล็งอยากไดของเขา
๓๒.r สรรเสริญความเพงเล็งอยากไดของเขา
๓๓.r ตนเองเปนผูมีจิตพยาบาท
๓๔.r ชักชวนผูอื่นใหมีจิตพยาบาท
๓๕.r เปนผูพอใจความมีจิตพยาบาท
๓๖.r สรรเสริญความมีจิตพยาบาท
๓๗.r ตนเองเปนมิจฉาทิฏฐิ
๓๘.r ชักชวนผูอื่นใหเปนมิจฉาทิฏฐิ
๓๙.r เปนผูพอใจความเปนมิจฉาทิฏฐิ
๔๐.r สรรเสริญความเปนมิจฉาทิฏฐิ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล ยอมดำรงอยูในนรกเหมือนถูกนำไป
ฝงไว
ธรรมที่ใหสัตวเกิดในสวรรค ๔๐ ประการ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ ยอมดำรงอยูในสวรรค เหมือนไดรับ
อัญเชิญไปประดิษฐานไว
ธรรม ๔๐ ประการ อะไรบาง คือ
๑.r ตนเองเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว
๒.r ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการฆาสัตว
๓.r เปนผูพอใจการงดเวนจากการฆาสัตว
๔.r สรรเสริญการงดเวนจากการฆาสัตว
๕.r ตนเองเปนผูเวนขาดจากการลักทรัพย
๖.r ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการลักทรัพย
๗.r เปนผูพอใจการงดเวนจากการลักทรัพย
๘.r สรรเสริญการงดเวนจากการลักทรัพย
๙.r ตนเองเปนผูเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม
๑๐.r ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม
๑๑.r เปนผูพอใจการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม
๑๒.r สรรเสริญการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม
๑๓.r ตนเองเปนผูเวนขาดจากการพูดเท็จ
๑๔.r ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการพูดเท็จ
๑๕.r เปนผูพอใจการงดเวนจากการพูดเท็จ
๑๖.r สรรเสริญการงดเวนจากการพูดเท็จ
๑๗.r ตนเองเปนผูเวนขาดจากการพูดสอเสียด
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๑๘.r ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการพูดสอเสียด
๑๙.r เปนผูพอใจในการงดเวนจากการพูดสอเสียด
๒๐.r สรรเสริญการงดเวนจากการพูดสอเสียด
๒๑.r ตนเองเปนผูเวนขาดจากการพูดคำหยาบ
๒๒.r ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการพูดคำหยาบ
๒๓.r เปนผูพอใจการงดเวนจากการพูดคำหยาบ
๒๔.r สรรเสริญการงดเวนจากการพูดคำหยาบ
๒๕.r ตนเองเปนผูเวนขาดจากการพูดเพอเจอ
๒๖.r ชักชวนผูอื่นใหงดเวนจากการพูดเพอเจอ
๒๗.r เปนผูพอใจการงดเวนจากการพูดเพอเจอ
๒๘.r สรรเสริญการงดเวนจากการพูดเพอเจอ
๒๙.r ตนเองเปนผูไมเพงเล็งอยากไดของเขา
๓๐.r ชักชวนผูอื่นใหไมเพงเล็งอยากไดของเขา
๓๑.r เปนผูพอใจความไมเพงเล็งอยากไดของเขา
๓๒.r สรรเสริญความไมเพงเล็งอยากไดของเขา
๓๓.r ตนเองเปนผูมีจิตไมพยาบาท
๓๔.r ชักชวนผูอื่นใหมีจิตไมพยาบาท
๓๕.r เปนผูพอใจความมีจิตไมพยาบาท
๓๖.r สรรเสริญความมีจิตไมพยาบาท
๓๗.r ตนเองเปนสัมมาทิฏฐิ
๓๘.r ชักชวนผูอื่นใหเปนสัมมาทิฏฐิ
๓๙.r เปนผูพอใจความเปนสัมมาทิฏฐิ
๔๐.r สรรเสริญความเปนสัมมาทิฏฐิ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล ยอมดำรงอยูใน สวรรค เหมือนได
รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว (๔)
_________________________

