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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
๑. มัคคสังยุต
อวิชชาวรรคที่ ๑
อวิชชาสูตร
วาดวยอวิชชา และวิชชาเปนหัวหนาแหงอกุศลและกุศล
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก*เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคได
ตรัสพระพุทธพจนนี้วา.
[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อวิชชาเปนหัวหนาในการยังอกุศลธรรมใหถึงพรอม เกิดรวม
กับความไมละอายบาป ความไมสะดุงกลัวบาป ความเห็นผิดยอมเกิดมีแกผูไมรูแจง ประกอบ
ดวยอวิชชา ความดําริผิดยอมเกิดมีแกผูมีความเห็นผิด เจรจาผิดยอมเกิดมีแกผูมีความดําริผิด
การงานผิดยอมเกิดมีแกผเู จรจาผิด การเลีย้ งชีพผิดยอมเกิดมีแกผูทําการงานผิด พยายามผิดยอมเกิด
มีแกผูเลีย้ งชีพผิด ระลึกผิดยอมเกิดมีแกผูพยายามผิด ตั้งใจผิดยอมเกิดมีแกผูระลึกผิด.
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนวิชชา เปนหัวหนาในการยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เกิด
รวมกับความละอายบาป ความสะดุงกลัวบาป ความเห็นชอบยอมเกิดมีแกผูรูแจง ประกอบดวย
วิชชา ความดําริชอบยอมเกิดมีแกผูมีความเห็นชอบ เจรจาชอบยอมเกิดมีแกผูมีความดําริชอบ
การงานชอบยอมเกิดมีแกผเู จรจาชอบ การเลี้ยงชีพชอบยอมเกิดมีแกผูทําการงานชอบ พยายาม
ชอบยอมเกิดมีแกผูเลีย้ งชีพชอบ ระลึกชอบยอมเกิดมีแกผูพยายามชอบ ตั้งใจชอบยอมเกิด
มีแกผูระลึกชอบ แล.
จบ สูตรที่ ๑
อุปฑฒสูตร
ความเปนผูมมี ิตรดี เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น
[๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวศักยะชือ่ สักระ ในแควน
สักกะของชาวศากยะทั้งหลาย ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ความเปนผูมมี ิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนกึ่งหนึ่งแหงพรหมจรรย
เทียวนะ พระเจาขา.

[๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธออยาไดกลาวอยางนั้น เธออยางได
กลาวอยางนั้น ก็ความเปนผูม มี ิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นทีเดียว ดูกร
อานนท อันภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบ
ดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.
[๖] ดูกรอานนท ก็ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบ
ดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรอานนท ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ... สัมมาวาจา ... สัมมากัมมันตะ ... สัมมาอาชีวะ ... สัมมาวายามะ ...
สัมมาสติ ... สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกร
อานนท ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอม
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
[๗] ดูกรอานนท ขอวา ความเปนผูมมี ิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เปนพรหมจรรย
ทั้งสิ้นทีเดียวนัน้ พึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดวยวาเหลาสัตวผมู ีชาติเปนธรรมดา ยอมพนไปจาก
ชาติ ผูมีชราเปนธรรมดา ยอมพนไปจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพนไปจากมรณะ ผูมี
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เปนธรรมดา ยอมพนไปจากโสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาส เพราะอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร ดูกรอานนท ขอวา ความเปนผูมี
มิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นทีเดียวนัน้ พึงทราบโดยปริยายนี้แล.
จบ สูตรที่ ๒
สารีปุตตสูตร
ความเปนผูมมี ิตรดีเปนพรหมจรรยทั้งสิ้น
[๘] สาวัตถีนิทาน ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ความเปนผูมมี ิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น
เทียวนะ พระเจาขา.
[๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ถูกละ ถูกละ สารีบุตร ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี
มีเพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น ดูกรสารีบุตร ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวัง
ขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.
[๑๐] ดูกรสารีบุตร ก็ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกร
สารีบุตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ดูกรสารีบุตร ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

[๑๑] ดูกรสารีบุตร ขอวา ความเปนผูมมี ิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหม*จรรยทั้งสิ้น นั้นพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดวยวาเหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ยอมพนไปจาก
ชาติ ผูมีชราเปนธรรมดา ยอมพนไปจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพนไปจากมรณะ ผูมี
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสเปนธรรมดา ยอมพนไปจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุปายาส เพราะอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร ดูกรสารีบุตร ขอวา ความเปนผูมมี ิตรดี
มีสหายดี มีเพื่อนดี เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นนัน้ พึงทราบโดยปริยายนี้แล.
จบ สูตรที่ ๓
พราหมณสูตร
อริยมรรคเรียกชือ่ ได ๓ อยาง
[๑๒] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ไดเห็นชาณุสโสณีพราหมณออกจากพระนครสาวัตถี ดวยรถ
เทียมดวยมาขาวลวน ไดยินวา มาที่เทียมเปนมาขาว เครื่องประดับขาว ตัวรถขาว ประทุนรถ
ขาว เชือกขาว ดามประตักขาว รมขาว ผาโพกขาว ผานุงขาว รองเทาขาว พัดวาลวิชนีที่
ดามพัดก็ขาว ชนเห็นทานผูนแี้ ลว พูดอยางนีว้ า ทานผูเจริญทั้งหลาย ยานประเสริฐหนอ รูป
ของยานประเสริฐหนอ ดังนี้.
[๑๓] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต
กลับจากบิณฑบาต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ของประทาน
พระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี
ขาพระองคเห็นชาณุสโสณีพราหมณออกจากพระนครสาวัตถี ดวยรถมาขาวลวน ไดยินวา มาที่
เทียมเปนมาขาว เครื่องประดับขาว ตัวรถขาว ประทุนรถขาว เชือกขาว ดามประตักขาว รมขาว
ผาโพกขาว ผานุงขาว รองเทาขาว พัดวาลวิชนีที่ดามก็ขาว ชนเห็นทานผูนี้แลว พูดอยางนี้วา
ทานผูเจริญทั้งหลาย ยานประเสริฐหนอ รูปของยานประเสริฐหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ
พระองคอาจทรงบัญญัติยานอันประเสริฐในธรรมวินัยนี้ไดไหมหนอ?
[๑๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท อาจบัญญัติได คําวายานอันประเสริฐ
เปนชื่อของอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้เอง เรียกกันวา พรหมยานบาง ธรรมยานบาง รถ
พิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบาง.
[๑๕] ดูกรอานนท สัมมาทิฏฐิบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัดราคะ
เปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัดโมหะเปนทีส่ ุด.
[๑๖] ดูกรอานนท สัมมาสังกัปปะที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัด
ราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.
[๑๗] ดูกรอานนท สัมมาวาจาที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัด
ราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.

[๑๘] ดูกรอานนท สัมมากัมมันตะที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัด
ราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.
[๑๙] ดูกรอานนท สัมมาอาชีวะที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัด
ราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.
[๒๐] ดูกรอานนท สัมมาวายามะที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัด
ราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.
[๒๑] ดูกรอานนท สัมมาสติที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัดราคะ
เปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัดโมหะเปนทีส่ ุด.
[๒๒] ดูกรอานนท สัมมาสมาธิที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัด
ราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.
[๒๓] ดูกรอานนท ขอวา ยานอันประเสริฐ เปนชื่อของอริยมรรคประกอบดวย
องค ๘ นี้เอง เรียกกันวา พรหมยานบาง ธรรมยานบาง รถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบาง นั้น
พึงทราบโดยปริยายนี้แล.
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
[๒๔] อริยมรรคญาณนั้นมีธรรม คือ ศรัทธากับปญญาเปนเอก มีศรัทธา
เปนทูบ มีหิริเปนงอน มีใจเปนเชือกชัก มีสติเปนสารถีผูควบคุม
รถนี้มีศีลเปนเครื่องประดับ มีญาณเปนเพลา มีความเพียรเปนลอ
มีอุเบกขากับสมาธิเปนทูบ ความไมอยากไดเปนประทุน กุลบุตร
ใดมีความไมพยาบาท ความไมเบียดเบียน และวิเวกเปนอาวุธ
มีความอดทนเปนเกราะหนัง กุลบุตรนั้นยอมเปนไปเพื่อความเกษม
จากโยคะ พรหมยานอันยอดเยี่ยมนี้ เกิดแลวในตนของบุคคล
เหลาใด บุคคลเหลานั้นเปนนักปราชญ ยอมออกไปจากโลกโดย
ความแนใจวา มีชัยชนะโดยแท.
จบ สูตรที่ ๔
กิมัตถิยสูตร
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อกําหนดรูทุกข
[๒๕] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้นแล ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส พวกอัญญเดียรถียปริพาชก ถามพวกขาพระองค
อยางนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานอยูป ระพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเพื่อประโยชน
อะไร? พวกขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว จึงพยากรณแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น
อยางนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พวกเราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนด

รูทุกข พวกขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พยากรณอยางนี้ ชื่อวากลาวตามพระดํารัสที่พระผูมี
พระภาคตรัสไวแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง พยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้ง
การคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนไดละหรือ.
[๒๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางเถิด พวกเธอถูกถามอยางนั้น
แลว พยากรณอยางนั้น ชื่อวากลาวตามคําที่เรากลาวไวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง พยากรณ
ธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนได
เพราะพวกเธออยูประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อกําหนดรูทุกข.
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถามพวกเธออยางนี้วา
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็หนทางมีอยูหรือ ปฏิปทาเพื่อกําหนดรูทุกขนั้นมีอยูห รือ? พวกเธอถูกถาม
อยางนี้แลว พึงพยากรณแกพวกอัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
หนทางมีอยู ปฏิปทาเพื่อกําหนดรูทุกขนั้นมีอยู.
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็หนทางเปนไฉน ปฏิปทาเพื่อกําหนดรูทุกขเปนไฉน.
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เปนหนทาง นี้เปน
ปฏิปทาเพื่อกําหนดรูทุกขนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอถูกถามอยางนั้นแลว พึงพยากรณแก
พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้.
จบ สูตรที่ ๕
ภิกขุสูตรที่ ๑
วาดวยพรหมจรรยและที่สุดพรหมจรรย
[๒๙] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวาพรหมจรรยๆ ดังนี้ ก็พรหมจรรยเปนไฉน ที่สุดแหง
พรหมจรรยเปนไฉน?
[๓๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมา
ทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปนพรหมจรรย ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ
นี้เปนที่สุดแหงพรหมจรรย.
จบ สูตรที่ ๖
ภิกขุสูตรที่ ๒
ความกําจัดราคะ เปนชื่อนิพพานธาตุ
[๓๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา ความกําจัดราคะ ความกําจัดโทสะ ความกําจัดโมหะ ดังนี้ คําวา
ความกําจัดราคะ ความกําจัดโทสะ ความกําจัดโมหะ นี้เปนชื่อแหงอะไรหนอ? พระผูมีพระภาค
ตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ คําวา ความกําจัดราคะ ความกําจัดโทสะ ความกําจัดโมหะ นี้เปนชื่อ

แหงนิพพานธาตุ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวาธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ.
ความสิ้นราคะ ชื่อวาอมตะ
[๓๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุนั้นไดทูลถามพระผูมพี ระภาควา ขา
แตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา อมตะๆ ดังนี้ อมตะเปนไฉน? ทางที่จะใหถึงอมตะเปนไฉน?
พ. ดูกรภิกษุ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวาอมตะ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเรียกวาทางที่จะใหถึง
อมตะ.
จบ สูตรที่ ๗
วิภังคสูตร
อริยมรรค ๘
[๓๓] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดง จักจําแนกอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง
อริยมรรคนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุพวกนั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? คือ
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาทิฏฐิเปนไฉน? ความรูในทุกข ในทุกขสมุทัย
ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ.
[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสังกัปปะเปนไฉน? ความดําริในการออกจากกาม
ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน นี้เรียกวาสัมมาสังกัปปะ.
[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาเปนไหน? เจตนาเครื่องงดเวนจากพูดเท็จ
พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ นี้เรียกวา สัมมาวาจา.
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน? เจตนาเครื่องงดเวนจากปาณา*ติบาต อทินนาทาน จากอพรหมจรรย นี้เรียกวา สัสมากัมมันตะ.
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละการ
เลี้ยงชีพที่ผดิ เสีย สําเร็จชีวิตอยูดวยการเลีย้ งชีพที่ชอบ นี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ.
[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาวายามะเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะ
ใหเกิด พยายาม ปรารถนาความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อมิใหอกุศลธรรมอันลามก
ที่ยังไมเกิดบังเกิดขึ้น เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึน้ แลว เพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด
บังเกิดขึ้น พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน
เพิ่มพูน ไพบูลย เจริญ บริบูรณ แหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว นี้เรียกวา สัมมาวายามะ.
[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสติเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึง

กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
เนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย นี้
เรียกวา สัมมาสติ.
[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสมาธิเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอบรรลุทุติย*ฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวจิ าร เพราะวิตก
วิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย
นามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมี
อุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอบรรลุจตุตถฌาณ ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข
และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ.
จบ สูตรที่ ๘
สุภสูตร
มรรคภาวนาที่ตั้งไวผิดและตั้งไวถกู
[๔๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเดือยขาวสาลี หรือเดือยขาว
ยวะที่บุคคลตั้งไวผิด มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือวาจักใหหอเลือด
ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะเดือยบุคคลตั้งไวผิด ฉันใดก็ดี ภิกษุนั้นแล
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกิด จักทํานิพพานใหแจง ดวยความเห็น
ที่ตั้งไวผิด ดวยการเจริญมรรคที่ตั้งไวผิด ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ขอนัน้ เพราะเหตุไร? เพราะ
ความเห็นตั้งไวผิด.
[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเดือยขาวสาลี หรือเดือยขาวยวะที่บุคคลตั้ง
ไวถูก มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือวาจักใหหอเลือด ขอนี้เปนฐานะที่มี
ได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเดือยบุคคลตั้งไวถูก ฉันใดก็ดี ภิกษุนั้นแล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
จักทําลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกิด จักทํานิพพานใหแจง ดวยความเห็นที่ตั้งไวถูก ดวยการ
เจริญมรรคที่ตั้งไวถูก ขอนี้เปนฐานะที่มีได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะความเห็นตั้งไวถูก.
[๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุจักทําลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกิด จักทํานิพพาน
ใหแจง ดวยความเห็นที่ตั้งไวถูก ดวยการเจริญมรรคที่ตั้งไวถูกอยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอม
เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุจักทําลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกิด จักทํานิพพานใหแจง ดวยความเห็นที่ตั้งไว
ถูก ดวยการเจริญมรรคที่ตั้งไวถูก อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๙
นันทิยสูตร

ธรรม ๘ ประการ เปนเหตุใหถึงพระนิพพาน
[๔๕] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้นแล นันทิยปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเ จริญ ธรรมเทาไรหนอแล
ที่บุคคลเจริญแลวกระทําใหมากแลว เปนเหตุใหถึงนิพพาน มีนิพพานเปนเบื้องหนา มีนิพพาน
เปนที่สุด?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนันทิยะ ธรรม ๘ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว เปนเหตุใหถึงนิพพาน มีนิพพานเปนเบื้องหนา มีนิพพานเปนที่สุด ธรรม ๘ ประการ
เปนไฉน? คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ดูกรนันทิยะ ธรรม ๘ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว เปนเหตุใหถึงนิพพาน มีนิพพานเปนเบื้องหนา มีนิพพานเปนที่สุด.
[๔๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นันทิยปริพาชกไดกราบทูล พระผูมี
พระภาควา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวใน
ที่มืด ดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาพระองคขอถึงทานพระโคดม กับทั้งพระธรรม
และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกถึงสรณะ
จนตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ อวิชชาวรรค
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อวิชชาสูตร ๒. อุปฑฒสูตร ๓. สาริปุตตสูตร ๔. พราหมณสูตร ๕. กิมัต*ถิยสูตร ๖. ภิกขุสูตรที่ ๑ ๗. ภิกขุสูตรที่ ๒ ๘. วิภังคสูตร ๙. สุภสูตร ๑๐. นันทิยสูตร
----------วิหารวรรคที่ ๒
วิหารสูตรที่ ๑
วาดวยปจจัยแหงเวทนา
[๔๗] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราปรารถนาจะหลีกเรนอยูตลอดกึ่งเดือน ใครๆ ไมพึงเขาไปหาเรา นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาต
ไปใหรูปเดียว ภิกษุทั้งหลายรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ในกึ่งเดือนนี้ไมมีใครเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาค นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตไปถวายรูปเดียว.
[๔๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงออกจากที่หลีกเรนโดยลวงไปกึ่งเดือนนั้นแลว
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราแรกตรัสรู ยอมอยูดวยวิหารธรรม

อันใด เราอยูแลวโดยสวนแหงวิหารธรรมอันนั้น เรารูชัดอยางนี้วา เวทนายอมมี เพราะความ
เห็นผิดเปนปจจัยบาง เพราะความเห็นชอบเปนปจจัยบาง เพราะความดําริผดิ เปนปจจัยบาง เพราะ
ความดําริชอบเปนปจจัยบาง เพราะเจรจาผิดเปนปจจัยบาง เพราะเจรจาชอบเปนปจจัยบาง เพราะ
การงานผิดเปนปจจัยบาง เพราะการงานชอบเปนปจจัยบาง เพราะเลี้ยงชีพผิดเปนปจจัยบาง เพราะ
เลี้ยงชีพชอบเปนปจจัยบาง เพราะพยายามผิดเปนปจจัยบาง เพราะพยายามชอบเปนปจจัยบาง
เพราะความระลึกผิดเปนปจจัยบาง เพราะความระลึกชอบเปนปจจัยบาง เพราะความตั้งใจผิดเปน
ปจจัยบาง เพราะความตั้งใจชอบเปนปจจัยบาง เพราะฉันทะเปนปจจัยบาง เพราะวิตกเปนปจจัย
บาง เพราะสัญญาเปนปจจัยบาง เพราะฉันทวิตกและสัญญายังไมสงบเปนปจจัยบาง เพราะฉันท*วิตกและสัญญาสงบเปนปจจัยบาง เพราะมีความพยายามเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง และเมื่อถึงฐานะ
นั้นแลวเปนปจจัยบาง.
จบ สูตรที่ ๑
วิหารสูตรที่ ๒
วาดวยปจจัยแหงเวทนา
[๔๙] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา เราปรารถนาจะหลีกเรน
อยูตลอด ๓ เดือน ใครๆ ไมพึงเขาไปหาเรา นอกจากภิกษุผูนาํ บิณฑบาตไปใหรูปเดียว ภิกษุ
ทั้งหลายรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลวใน ๓ เดือนนี้ ไมมีใครเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตไปถวายรูปเดียว.
[๕๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงออกจากที่หลีกเรนโดยลวงไป ๓ เดือนนั้นแลว
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราแรกตรัสรู ยอมอยูดวยวิหารธรรม
อันใด เราอยูแลวโดยสวนแหงวิหารธรรมอันนั้น เรารูชัดอยางนี้วา เวทนายอมมีเพราะความเห็น
ผิดเปนปจจัยบาง เพราะความเห็นผิดสงบเปนปจจัยบาง เพราะความเห็นชอบเปนปจจัยบาง
เพราะความเห็นสงบชอบเปนปจจัยบาง ฯลฯ เพราะความตั้งใจผิดเปนปจจัยบาง เพราะความ
ตั้งใจผิดสงบเปนปจจัยบาง เพราะความตั้งใจชอบเปนปจจัยบาง เพราะความตั้งใจชอบสงบเปน
ปจจัยบาง เพราะฉันทะเปนปจจัยบาง เพราะฉันทะสงบเปนปจจัยบาง เพราะวิตกเปนปจจัยบาง
เพราะวิตกสงบเปนปจจัยบาง เพราะสัญญาเปนปจจัยบาง เพราะสัญญาสงบเปนปจจัยบาง เพราะ
ฉันทวิตกและสัญญายังไมสงบเปนปจจัยบาง เพราะฉันทวิตกและสัญญาสงบเปนปจจัยบาง เพราะ
มีความพยายามเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง และเมื่อถึงฐานะนั้นแลวเปนปจจัยบาง.
จบ สูตรที่ ๒
เสขสูตร
องคคุณ ๘ ของพระเสขะ
[๕๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา พระเสขะๆ ดังนี้
ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ? จึงจะชื่อวาเปนพระเสขะ พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ภิกษุ

ในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิอันเปนของพระเสขะ ฯลฯ ประกอบดวยสัมมาสมาธิอัน
เปนของพระเสขะ ดูกรภิกษุ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล จึงจะชือ่ วาเปนพระเสขะ.
จบ สูตรที่ ๓
อุปปาทสูตรที่ ๑
ธรรม ๘ ประการ ยอมมีเพราะการปรากฏแหงพระตถาคต
[๕๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น ไมเกิดขึน้ นอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจา ธรรม ๘ ประการเปนไฉน? คือสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๘ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึน้ ไมเกิด
ขึ้นนอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
จบ สูตรที่ ๔
อุปปาทสูตรที่ ๒
ธรรม ๘ ประการ ยอมมีเพราะพระวินัยของพระสุคต
[๕๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น ไมเกิดขึน้ นอกจากวินัยของพระสุคต ธรรม ๘ ประการ
เปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้แล อัน
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น ไมเกิดขึน้ นอกจากวินัยของพระสุคต.
จบ สูตรที่ ๕
ปริสุทธิสูตรที่ ๑
ธรรม ๘ ประการ ยอมเกิดเพราะความปรากฏแหงพระตถาคต
[๕๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมี
กิเลสเครื่องยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส ทีย่ ังไมเกิดยอมเกิดขึน้ ไมเกิดขึน้ นอกจากความปรากฏ
แหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ธรรม ๘ ประการเปนไฉน? คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้แล บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกเิ ลสเครื่องยั่วยวน
ปราศจากอุปกิเลส ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจา.
จบ สูตรที่ ๖
ปริสุทธิสูตรที่ ๒
ธรรม ๘ ประการ ยอมบริสุทธิ์เพราะวินัยของพระสุคต
[๕๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมี
กิเลสเครื่องยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส ทีย่ ังไมเกิดยอมเกิดขึน้ ไมเกิดขึน้ นอกจากวินัยของ
พระสุคต ธรรม ๘ ประการเปนไฉน? คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๘ ประการนี้แล บริสุทธิ์ผุดผองไมมีกเิ ลสเครื่องยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส ที่ยังไมเกิด

ยอมเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้นนอกจากวินัยของพระสุคต.
จบ สูตรที่ ๗
กุกกุฏารามสูตรที่ ๑
มิจฉามรรค วาดวยอพรหมจรรย
[๕๖] ขาพเจาไดสดับแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทและทานพระภัททะอยู ณ กุกกุฏาราม ใกลนครปาฏลีบุตร
ครั้งนั้น ทานพระภัททะออกจากที่เรนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระอานนท ไดปราศรัยกับทาน
พระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดถามทานพระอานนทวา ทานอานนท ที่เรียกวา อพรหมจรรยๆ ดังนี้ อพรหมจรรยเปนไฉน
หนอ? ทานพระอานนทตอบวา ดีละๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชางหลักแหลม ชางไตถาม
ก็ทานถามอยางนี้หรือวา ทานอานนท ที่เรียกวา อพรหมจรรยๆ ดังนี้ อพรหมจรรยเปนไฉนหนอ?
ภ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ?
อา. มิจฉามรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาสมาธิ นี้แล
เปนอพรหมจรรย.
จบ สูตรที่ ๘
กุกกุฏารามสูตรที่ ๒
วาดวยพรหมจรรย
[๕๗] ปาฏลิปุตตนิทาน. ภ. ทานอานนท ที่เรียกวาพรหมจรรยๆ ดังนี้ พรหมจรรย
เปนไฉนหนอ? ที่สุดของพรหมจรรยเปนไฉน?
อา. ดีละๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชางหลักแหลม ชางไตถาม ก็ทานถามอยางนี้
หรือวา ทานอานนท ที่เรียกวา พรหมจรรยๆ ดังนี้ พรหมจรรยเปนไฉนหนอ? ที่สุดของ
พรหมจรรยเปนไฉน?
ภ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ.
อา. อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปน
พรหมจรรย ความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ นี้เปนที่สุดของพรหมจรรย.
จบ สูตรที่ ๙
กุกกุฏารามสูตรที่ ๓
วาดวยพรหมจรรยและพรหมจารี
[๕๘] ปาฏลิปุตตนิทาน. ภ. ทานอานนท ที่เรียกวา พรหมจรรยๆ ดังนี้ พรหมจรรย
เปนไฉนหนอ? พรหมจารีเปนไฉน? ที่สุดของพรหมจรรยเปนไฉน?
อา. ดีละๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชางหลักแหลม ชางไตถาม ก็ทานถามอยางนี้
หรือวา ทานอานนท ที่เรียกวา พรหมจรรยๆ ดังนี้ พรหมจรรยเปนไฉนหนอ? พรหมจารี
เปนไฉน? ที่สุดของพรหมจรรยเปนไฉน?

ภ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ
อา. อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แล
เปนพรหมจรรย บุคคลผูประกอบดวยอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้เรียกวาเปนพรหมจารี
ความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ นี้เปนที่สุดของพรหมจรรย.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ วิหารวรรคที่ ๒
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิหารสูตรที่ ๑ ๒. วิหารสูตรที่ ๒ ๓. เสขสูตร ๔. อุปปาทสูตรที่ ๑
๕. อุปปาทสูตรที่ ๒ ๖. ปริสุทธิสูตรที่ ๑ ๗. ปริสุทธิสูตรที่ ๒ ๘. กุกกุฏารามสูตรที่ ๑
๙. กุกกุฏารามสูตรที่ ๒ ๑๐. กุกกุฏารามสูตรที่ ๓
------------------มิจฉัตตวรรคที่ ๓
มิจฉัตตสูตร
ความเห็นผิด-ความเห็นถูก
[๕๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงมิจฉัตตะ (ความผิด) และ
สัมมัตตะ (ความถูก) แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มจิ ฉัตตะเปนไฉน? ความเห็นผิด ฯลฯ ความตั้งใจผิด
นี้เรียกวา มิจฉัตตะ.
[๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมัตตะเปนไฉน? ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้ง
ใจชอบ นี้เรียกวา สัมมัตตะ.
จบ สูตรที่ ๑
อกุศลธรรมสูตร
อกุศลธรรม-กุศลธรรม
[๖๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอกุศลธรรมและกุศลธรรมแก
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อกุศลธรรมเปนไฉน? ความเห็นผิด ฯลฯ ความตั้งใจ
ผิด นี้เรียกวา อกุศลธรรม.
[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กศุ ลธรรมเปนไฉน? ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจ
ชอบ นี้เรียกวา กุศลธรรม.
จบ สูตรที่ ๒
ปฏิปทาสูตรที่ ๑
มิจฉาปฏิปทา-สัมมาปฏิปทา
[๖๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทา

แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มจิ ฉาปฏิปทาเปนไฉน? ความเห็นผิด ฯลฯ ความ
ตั้งใจผิด นี้เรียกวา มิจฉาปฏิปทา.
[๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาปฏิปทาเปนไฉน? ความเห็นชอบ ฯลฯ ความ
ตั้งใจชอบ นี้เรียกวา สัมมาปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๓
ปฏิปทาสูตรที่ ๒
วาดวยญายธรรม
[๖๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมสรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของคฤหัสถ
หรือบรรพชิต คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแลว ยอมไมฟงญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จ
เพราะความปฏิบัติผิดเปนตัวเหตุ ก็มิจฉาปฏิปทาเปนไฉน? ความเห็นผิด ฯลฯ ความตั้งใจผิด
นี้เรียกวา มิจฉาปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมสรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของคฤหัสตหรือบรรพชิต
คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแลว ยอมไมยังญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จ เพราะความปฏิบัติ
ผิดเปนตัวเหตุ.
[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของคฤหัสถหรือบรรพชิต คฤหัสถ
หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแลว ยอมยังญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จ เพราะความปฏิบัติชอบเปน
ตัวเหตุ ก็สัมมาปฏิปทาเปนไฉน? ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียกวา สัมมา
ปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของคฤหัสถหรือบรรพชิต คฤหัสถหรือ
บรรพชิตปฏิบัติชอบแลว ยอมยังญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จ เพราะความปฏิบัติชอบเปน
ตัวเหตุ.
จบ สูตรที่ ๔
อสัปปุริสสูตรที่ ๑
วาดวยอสัตบุรุษ-สัตบุรุษ
[๗๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัตบุรุษและสัตบุรุษแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัตบุรุษเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมีความ
เห็นผิด ดําริผดิ เจรจาผิด ทําการงานผิด เลีย้ งชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด
บุคคลนี้เรียกวา อสัตบุรุษ.
[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัตบุรุษเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมี
ความเห็นชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ ทําการงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ
ตั้งใจชอบ บุคคลนี้เรียกวา สัตบุรุษ.
จบ สูตรที่ ๕
อสัปปุริสสูตรที่ ๒

วาดวยอสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกวา
[๗๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัตบุรุษและอสัตบุรุษที่ยิ่งกวา
อสัตบุรุษ แกเธอทั้งหลาย จักแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษผูยิ่งกวาสัตบุรุษ แกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัตบุรุษเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมี
ความเห็นผิด ฯลฯ ตั้งใจผิด บุคคลเหลานี้เรียกวา อสัตบุรุษ.
[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสัตบุรุษผูยิ่งกวาอสัตบุรุษเปนไฉน? บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูมคี วามเห็นผิด ฯลฯ ตั้งใจผิด รูผิด พนผิด บุคคลนี้เรียกวา อสัตบุรุษผูยิ่งกวา
อสัตบุรุษ.
[๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัตบุรุษเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูม ีความ
เห็นชอบ ฯลฯ ตั้งใจชอบ บุคคลนี้เรียกวา สัตบุรุษ.
[๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัตบุรุษผูยิ่งกวาสัตบุรุษเปนไฉน? บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูมคี วามเห็นชอบ ฯลฯ ตั้งใจชอบ รูชอบ พนชอบ บุคคลนี้เรียกวา สัตบุรุษผูยิ่ง
กวาสัตบุรุษ.
จบ สูตรที่ ๖
กุมภสูตร
ธรรมเครื่องรองรับจิต
[๗๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมอที่ไมมเี ครื่องรองรับ ยอม
กลิ้งไปไดงาย ที่มีเครื่องรองรับ ยอมกลิ้งไปไดยาก ฉันใด จิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมมีเครื่อง
รองรับ ยอมกลิ้งไปไดงาย ทีม่ ีเครื่องรองรับ ยอมกลิ้งไปไดยาก.
[๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเปนเครื่องรองรับจิต อริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เปนเครื่องรองรับจิต.
[๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมอที่ไมมเี ครื่องรองรับ ยอมกลิ้งไปไดงาย
ที่มีเครื่องรองรับ ยอมกลิ้งไปไดยาก ฉันใด จิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมมีเครื่องรองรับ ยอม
กลิ้งไปไดงาย ที่มีเครื่องรองรับ ยอมกลิ้งไปไดยาก.
จบ สูตรที่ ๗
สมาธิสูตร
วาดวยสัมมาสมาธิอันประเสริฐ
[๘๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัมมาสมาธิอันประเสริฐ พรอม
ทั้งเหตุ พรอมทั้งเครื่องประกอบแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสมาธิอันประเสริฐ พรอมทั้งเหตุ พรอมทั้งเครื่อง
ประกอบเปนไฉน? คือความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ.
[๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความที่จิตมีอารมณเปนอันเดียว ความที่จิตมีเครื่องประกอบ

ดวยองค ๗ ประการเหลานี้นั้น เรียกวาสัมมาสมาธิอันประเสริฐ พรอมทั้งเหตุบาง พรอมทั้ง
เครื่องประกอบบาง.
จบ สูตรที่ ๘
เวทนาสูตร
เจริญอริยมรรคเพื่อกําหนดรูเวทนา
[๘๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน?
คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ เวทนา ๓ ประการนี้แล.
[๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ บุคคลพึงเจริญ เพื่อ
กําหนดรูเวทนา ๓ ประการนี้ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? คือ ความเห็นชอบ
ฯลฯ ความตั้งใจชอบ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ บุคคลพึงเจริญ เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓
ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๙
อุตติยสูตร
เจริญอริยมรรคเพื่อละกามคุณ ๕
[๘๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระอุตติยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขา
พระองคหลีกออกเรนอยูในที่ลบั ไดเกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา กามคุณ ๕ พระผูมีพระภาค
ตรัสไวแลว กามคุณ ๕ ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวแลวเปนไฉนหนอ?
[๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ อุตติยะ กามคุณ ๕ เหลานี้ เรากลาวไวแลว
กามคุณ ๕ เปนไฉน? คือ รูปที่จะพึงรูแจงไดดวยจักษุ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่
นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียงที่พึงรูแจงดวยหู ... กลิ่นที่พึงรูแจงดวยจมูก ... รสที่พึงรูแจง
ดวยลิ้น ... โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่นารัก ยั่วยวน
ชวนใหกําหนัด ดูกรอุตติยะ กามคุณ ๕ เหลานี้แล เรากลาวไวแลว.
[๘๘] ดูกรอุตติยะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ บุคคลพึงเจริญ เพื่อละกามคุณ
๕ เหลานี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจ
ชอบ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ บุคคลพึงเจริญ เพื่อละกามคุณ ๕ เหลานี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ มิจฉัตตวรรคที่ ๓
--------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มิจฉัตตสูตร ๒. อกุศลธรรมสูตร ๓. ปฏิปทาสูตรที่ ๑ ๔. ปฏิปทาสูตรที่ ๒
๕. อสัปปุริสสูตรที่ ๑ ๖. อสัปปุริสสูตรที่ ๒ ๗. กุมภสูตร ๘. สมาธิสูตร
๙. เวทนาสูตร ๑๐. อุตติยสูตร.

-------------ปฏิปตติวรรคที่ ๔
ปฏิปตติสูตร
วาดวยมิจฉาปฏิบัติ-สัมมาปฏิบัติ
[๘๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมิจฉาปฏิบัติ และสัมมาปฏิบัติ
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มจิ ฉาปฏิบัติเปนไฉน? คือ ความเห็นผิด ฯลฯ ความ
ตั้งใจผิด นี้เรียกวา มิจฉาปฏิบัติ.
[๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาปฏิบัติเปนไฉน? คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความ
ตั้งใจชอบ นี้เรียกวา สัมมาปฏิบัติ.
จบ สูตรที่ ๑
ปฏิปนนสูตร
วาดวยบุคคลผูปฏิบัติผิด-ปฏิบัติชอบ
[๙๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงบุคคลผูปฏิบัติผิด และบุคคล
ผูปฏิบัติชอบ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูปฏิบัติผิดเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน
ผูมีความเห็นผิด ฯลฯ มีความตั้งใจผิด บุคคลนี้เรียกวา ผูปฏิบัติผิด.
[๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูปฏิบัติชอบเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูมีความเห็นชอบ ฯลฯ มีความตั้งใจชอบ บุคคลนี้เรียกวา ผูปฏิบัติชอบ.
จบ สูตรที่ ๒
วิรัทธสูตร
ผลของผูพลาดและผูปรารภอริยมรรค
[๙๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อันบุคคล
เหลาใดเหลาหนึ่งพลาดแลว อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น ยอมไมใหถึง
ความสิ้นทุกขโดยชอบ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น ยอมใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
[๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? คือ ความ
เห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง
พลาดแลว อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น ยอมไมใหถึงความสิ้นทุกข
โดยชอบ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น ยอมใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
จบ สูตรที่ ๓
ปารสูตร

ธรรมเปนเครื่องใหถึงฝง (นิพพาน)
[๙๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝง (นิพพาน) จากที่มิใชฝง (วัฏฏะ) ธรรม ๘ ประการ
เปนไฉน? คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ ธรรม ๘ ประการนี้แล ที่บุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง.
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ
ตอไปอีกวา
[๙๘] ในพวกมนุษย ชนที่ถึงฝงมีจํานวนนอย แตหมูสัตวนอกนี้ ยอม
วิ่งไปตามฝงนั่นเอง สวนชนเหลาใดประพฤติตามในธรรมที่พระผูมี
พระภาคตรัสดีแลว ชนเหลานั้นขามบวงมฤตยูซึ่งแสนยากที่จะขามไปถึง
ฝงได บัณฑิตพึงละธรรมฝายดําเสียเจริญธรรมฝายขาว ออกจากความ
อาลัย อาศัยธรรมอันไมมคี วามอาลัยแลว พึงละกามเสีย เปนผูไมมี
กิเลสเปนเครื่องกังวล ปรารถนาความยินดีในวิเวก ที่สัตวยินดีไดยาก
บัณฑิตพึงยังตนใหผองแผว จากเครื่องเศราหมองจิต ชนเหลาใดอบรม
จิตดีแลวโดยชอบในองคเปนเหตุใหตรัสรู ไมถือมั่น ยินดีแลวในความ
สละคืนความถือมั่น ชนเหลานั้นเปนผูสนิ้ อาสวะ มีความรุงเรือง
ปรินิพพานแลวในโลกนี้.
จบ สูตรที่ ๔
สามัญญสูตรที่ ๑
วาดวยสามัญญะและสามัญญผล
[๙๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสามัญญะ (ความเปนสมณะ)
และสามัญญผล (ผลแหงความเปนสมณะ) แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๑๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สามัญญะเปนไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียกวา สามัญญะ.
[๑๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สามัญญผลเปนไฉน? คือ โสดาปตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล อรหัตตผล นี้เรียกวา สามัญญผล.
จบ สูตรที่ ๕
สามัญญสูตรที่ ๒
วาดวยสามัญญะและประโยชนแหงสามัญญะ
[๑๐๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสามัญญะ และประโยชนแหง
สามัญญะแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สามัญญะเปนไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียกวา สามัญญะ.

[๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ประโยชนแหงสามัญญะเปนไฉน? ความสิ้นราคะ ความ
สิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา ประโยชนแหงสามัญญะ.
จบ สูตรที่ ๖
พรหมัญญสูตรที่ ๑
ความเปนพรหมและเปนพรหมมัญญผล
[๑๐๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพรหมัญญะ (ความเปนพรหม)
และพรหมัญญผล (ผลแหงความเปนพรหม) แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๑๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมัญญะเปนไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียกวา พรหมัญญะ.
[๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมัญญผลเปนไฉน? คือ โสดาปตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล อรหัตตผล นี้เรียกวา พรหมัญญผล.
จบ สูตรที่ ๗
พรหมัญญสูตรที่ ๒
ความเปนพรหมและประโยชนแหงความเปนพรหม
[๑๐๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพรหมัญญะ และประโยชน
แหงพรหมัญญะแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมัญญะเปนไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียกวา พรหมัญญะ.
[๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ประโยชนแหงพรหมัญญะเปนไฉน? ความสิ้นราคะ
ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา ประโยชนแหงพรหมัญญะ.
จบ สูตรที่ ๘
พรหมจริยสูตรที่ ๑
พรหมจรรยและผลแหงพรหมจรรย
[๑๑๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพรหมจรรย และผลแหงพรหม
จรรย แกเธอทัง้ หลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๑๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมจรรยเปนไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียกวา พรหมจรรย.
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผลแหงพรหมจรรยเปนไฉน? คือ โสดาปตติผล
สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล นี้เรียกวา ผลแหงพรหมจรรย.
จบ สูตรที่ ๙
พรหมจริยสูตรที่ ๒
พรหมจรรยและประโยชนแหงพรหมจรรย
[๑๑๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพรหมจรรย และประโยชน

แหงพรหมจรรย แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมจรรยเปนไฉน. อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียกวา พรหมจรรย.
[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ประโยชนแหงพรหมจรรยเปนไฉน? ความสิ้นราคะ
ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา ประโยชนแหงพรหมจรรย.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ ปฏิปตติวรรคที่ ๔
----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฏิปตติสูตร ๒. ปฏิปนนสูตร ๓. วิรัทธสูตร ๔. ปารสูตร
๕. สามัญญสูตรที่ ๑ ๖. สามัญญสูตรที่ ๒ ๗. พรหมัญญสูตรที่ ๑ ๘. พรหมัญญ
สูตรที่ ๒ ๙. พรหมจริยสูตรที่ ๑ ๑๐. พรหมจริยสูตรที่ ๒
---------อัญญติตถิยวรรคที่ ๕
วิราคสูตร
ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะ
[๑๑๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถามเธอ
ทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรย ในพระสมณโคดม
เพื่อประโยชนอะไร? เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชก
เหลานั้นอยางนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราทัง้ หลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพื่อ
สํารอกราคะ.
[๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถามเธอทั้งหลายอยาง
นี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทางมีอยูหรือ? ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะมีอยูหรือ? เธอทั้งหลาย
ถูกถามอยางนี้แลว พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น อยางนี้วา ดูกรผูมีอายุ
ทั้งหลาย ทางมีอยู ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะมีอยู.
[๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางเปนไฉน? ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะ เปนไฉน?
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เปนทาง นี้
เปนขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายถูกถามอยางนีแ้ ลว พึงชี้แจงแก
พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น อยางนี้.
จบ สูตรที่ ๑
สังโยชนสูตร
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อละสังโยชน
[๑๒๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถาม

เธอทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรผูม ีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยูประพฤติ พรหมจรรยในพระสมณ*โคดมเพื่อประโยชนอะไร? เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถียป ริพาชก
เหลานั้นอยางนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราทัง้ หลายอยูประพฤติพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาค
เพื่อละสังโยชน.
จบ สูตรที่ ๒
อนุสยสูตร
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อถอนอนุสัย
[๑๒๑] ... ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค
เพื่อถอนอนุสัย ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๓
อัทธานสูตร
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อกําหนดรูสังสารวัฏ
[๑๒๒] ... ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค
เพื่อกําหนดรูสังสารวัฏอันยืดยาว ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔
อาสวสูตร
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อสิ้นอาสวะ
[๑๒๓] ... ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค
เพื่อความสิ้นอาสวะ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕
วิชชาวิมุตติสูตร
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําใหแจงซึ่งวิชชาและวิมุตติผล
[๑๒๔] ... ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งผลแหงวิชชา และวิมุตติผล ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๖
ญาณทัสสนสูตร
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อญาณทัสสนะ
[๑๒๕] ... ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค
เพื่อญาณทัสสนะ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๗
อนุปาทาปรินิพพานสูตร
ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน
[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถามเธอทั้งหลายอยางนี้

วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ทานทัง้ หลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม เพื่อประโยชน
อะไร เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน.
[๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามเธอทั้งหลายอยางนี้
วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็ทางมีอยูหรือ? ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพานมีอยูหรือ? เธอ
ทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกรผูมีอายุ
ทั้งหลาย ทางมีอยู ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพานมีอยู.
[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางเปนไฉน? ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพานเปน
ไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ
นี้เปนขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึง
ชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้.
จบ สูตรที่ ๘
จบ อัญญติตถิยวรรคที่ ๕
----------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิราคสูตร ๒. สังโยชนสูตร ๓. อนุสยสูตร ๔. อัทธานสูตร ๕. อาสวสูตร
๖. วิชชาวิมุตติสูตร ๗. ญาณทัสสนสูตร ๘. อนุปาทาปรินิพพานสูตร
----------------สุริยเปยยาลที่ ๖
กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑
มิตรดีเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๒๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้นสิ่งที่ขึ้นกอน สิ่ง
ที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งทีเ่ ปนเบื้องตนเปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิด
แหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความเปนผูมีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
จักทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการ
สละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําให
มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑

สีลสัมปทาสูตรที่ ๑
สีลสัมปทาเปนนิมติ แหงอริยมรรค
[๑๓๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้นสิ่งที่ขึ้นกอน สิ่งที่
เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เปนเบื้องตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิด
แหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพรอมแหงศีล ฉันนั้นเหมือนกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผถู ึงพรอมดวยศีล พึงหวังขอนี้ได ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๒
ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑
ฉันทสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๓๒] ... คือ ความถึงพรอมแหงฉันทะ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๓
อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑
อัตตสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๓๓] ... คือ ความถึงพรอมแหงตน (ความถึงพรอมแหงจิต) ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔
ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑
ทิฏฐิสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๓๔] ... คือ ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕
อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑
ความไมประมาทเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๓๕] ... คือ ความถึงพรอมแหงความไมประมาท ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๖
โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑
โยนิโสมนสิการเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๓๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น สิ่งที่ขึ้นกอน
สิ่งที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เปนเบื้องตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความ
บังเกิดแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจ
โดยแยบคาย ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจ
โดยแยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยาง

ไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป
ในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๗
กัลยาณมิตรสูตรที่ ๒
มิตรดีเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๓๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้นสิ่งที่ขึ้นกอน สิ่งที่
เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เปนเบื้องตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิด
แหงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความเปนผูม ีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จัก
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.
[๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนทีส่ ุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนทีส่ ุด มีอันกําจัดโทสะเปนทีส่ ุด มีอันกําจัดโมหะเปน
ที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําให
มากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๘
สีลสัมปทาสูตรที่ ๒
สีลสัมปทาเปนนิมติ แหงอริยมรรค
[๑๔๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น สิ่งที่ขึ้นกอน สิ่ง
ที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งทีเ่ ปนเบื้องตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความเกิด
แหงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพรอมดวยศีล ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙
ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒
ฉันทสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๔๑] ... คือ ความถึงพรอมแหงฉันทะ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๐
อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒
อัตตสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๔๒] ... คือ ความถึงพรอมแหงตน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๑

ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒
ทิฏฐิสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๔๓] ... คือ ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๒
อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒
ความไมประมาทเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๔๔] ... คือ ความถึงพรอมแหงความไมประมาท ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๓
โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒
โยนิโสมนสิการเปนนิมิตแหงอริยมรรค
[๑๔๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้นสิ่งที่ขึ้นกอน สิ่งที่
ขึ้นกอน สิ่งที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เปนเบื้องตน เปนนิมิตมากอน
เพื่อความเกิดแหงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพรอมแหงการกระทําไว
ในใจโดยแยบคาย ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมแหงการกระทําไว
ในใจโดยแยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม
เจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไร
เลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิมีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโทสะเปน
ที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สดุ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอนั
กําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนทีส่ ุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทํา
ไวในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๔
จบ สุริยเปยยาลที่ ๖
-------------รวมพระสูตรที่มีในเปยยาลนี้
๑. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑
๒. สีลสัมปทาสูตรที่ ๑
๓. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑
๔. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑
๕. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑
๖. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑
๗. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑ ๘. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒
๙. สีลสัมปทาสูตรที่ ๒
๑๐. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒
๑๑. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒
๑๒. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒

๑๓. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๔. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒
---------------เอกธัมมเปยยาลที่ ๗
กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑
กัลยาณมิตรมีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๔๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพือ่ ความ
เกิดขึ้นแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ ความเปนผูมมี ติ รดี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผมู ีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการ
สละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมติ รดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๑
สีลสัมปทาสูตรที่ ๑
สีลสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๔๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพือ่ ความเกิด
ขึ้นแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ ความถึงพรอมแหงศีล ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๒
ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑
ฉันทสัมปทามีอุปการมากแกอริยมรรค
[๑๕๐] ... คือ ความถึงพรอมแหงฉันทะ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๓
อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑
อัตตสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๑] ... คือ ความถึงพรอมแหงตน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔
ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑
ทิฏฐิสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๒] ... คือ ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕

อัปปมาทสูตรที่ ๑
ความไมประมาทมีอปุ การะมากแกอริยมรรค
[๑๕๓] ... คือ ความถึงพรอมแหงความไมประมาท ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๖
โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑
โยนิโสมนสิการมีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพือ่ ความเกิด
ขึ้นแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ ความถึงพรอมแหงการ
กระทําไวในใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดย
แยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยาง
ไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดย
แยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมาก ซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๗
กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒
กัลยาณมิตรมีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพือ่ ความ
เกิดขึ้นแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ ความเปนผูมมี ติ รดี
พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมาก ซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘.
[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปน
ที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอนั
กําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๘
สีลสัมปทาสูตรที่ ๒

สีลสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพือ่ ความเกิด
ขึ้นแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ ความถึงพรอมแหงศีล ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙
ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒
ฉันทสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๕๙] ... คือ ความถึงพรอมแหงฉันทะ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๐
อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒
อัตตสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๖๐] ... คือ ความถึงพรอมแหงตน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๑
ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒
ทิฏฐิสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๖๑] ... คือ ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๒
อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒
ความไมประมาทมีอปุ การะมากแกอริยมรรค
[๑๖๒] ... คือ ความถึงพรอมแหงความไมประมาท ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๓
โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒
โยนิโสมนสิการมีอุปการะมากแกอริยมรรค
[๑๖๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพือ่ ความ
เกิดขึ้นแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ ความถึงพรอมแหงการ
กระทําไวในใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดย
แยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหแจงซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมาก ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปน
ที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอนั
กําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘

ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๔
จบ เอกธัมมเปยยาลที่ ๗
-----------รวมพระสูตรที่มีในเปยยาลนี้ คือ
๑. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑
๒. สีลสัมปทาสูตรที่ ๑
๓. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑
๔. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑
๕. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑
๖. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑
๗. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑
๘. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒
๙. สีลสัมปทาสูตรที่ ๒
๑๐. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒
๑๑. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒
๑๒. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒
๑๓. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒
๑๔. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒
-----------นาหันตเอกธัมมเปยยาลที่ ๘
กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑
กัลยาณมิตรเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๖๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอื่นแมสักอยาง
หนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้น
แลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เหมือนความเปนมิตรดีเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผมู ีมิตรดี
พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘.
[๑๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการ
สละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑
สีลสัมปทาสูตรที่ ๑
สีลสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๖๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอื่นแมสักอยาง
หนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้น
แลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เหมือนความถึงพรอมแหงศีลเลย ฯลฯ

จบ สูตรที่ ๒
ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑
ฉันทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๖๘] ... เหมือนความถึงพรอมแหงฉันทะเลย ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๓
อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑
อัตตสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๖๙] ... เหมือนความถึงพรอมแหงตนเลย ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔
ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑
ทิฏฐิสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๐] ... เหมือนความถึงพรอมแหงทิฏฐิเลย ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕
อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑
อัปปมาทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๑] ... เหมือนความถึงพรอมแหงความไมประมาทเลย ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๖
โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑
โยนิโสมนสิการเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอื่นแมสักอยาง
หนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึน้ แลว
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เหมือนความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวใน
ใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๗
กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒

กัลยาณมิตรเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอื่นแมสักอยาง
หนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้น
แลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เหมือนความเปนผูมมี ิตรดีเลย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันภิกษุผูมี
มิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘.
[๑๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีอัน
กําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะ
เปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๘
สีลสัมปทาสูตรที่ ๒
สีลสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอื่นแมสักอยาง
หนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้น
แลว ยอมถึงความบริบูรณ เหมือนความถึงพรอมแหงศีลเลย ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙
ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒
ฉันทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๗] ... เหมือนความถึงพรอมแหงฉันทะเลย ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๐
อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒
อัตตสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๘] ... เหมือนความถึงพรอมแหงตนเลย ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๑
ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒
ทิฏฐิสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๗๙] ... เหมือนความถึงพรอมแหงทิฏฐิเลย ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๒
อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒
อัปปมาทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค

[๑๘๐] ... เหมือนความถึงพรอมแหงความไมประมาทเลย ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๓
โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒
โยนิโสมนสิการเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค
[๑๘๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอื่นแมสักอยาง
หนึ่ง ซึ่งจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ทีย่ ังไมเกิดยอมเกิดขึ้น
หรือที่เกิดขึ้นแลว ยอมถึงความบริบูรณ เหมือนความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจ
โดยแยบคายเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย พึง
หวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘.
[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยาง
ไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด
มีอันกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีอนั กําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะ
เปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สดุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึง
พรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอม
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๑๔
จบ นาหันตเอกธัมมเปยยาลที่ ๘
----------รวมพระสูตรที่มีในเปยยาลนี้ คือ
๑. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑
๒. สีลสัมปทาสูตรที่ ๑
๓. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑
๔. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑
๕. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑
๖. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑
๗. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑
๘. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒
๙. สีลสัมปทาสูตรที่ ๒
๑๐. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒
๑๑. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒
๑๒. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒
๑๓. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒
๑๔. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒
----------คังคาเปยยาลที่ ๙
คังคาปาจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรคเปนผูนอมไปสูน ิพพาน
เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน

[๑๘๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสู
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูน อมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอ มไปสูนิพพาน โนม
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึง
เปนผูนอมไปสูน ิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯ
จบ สูตรที่ ๑
ยมุนาปาจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน
[๑๘๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไป
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๒
อจีรวตีปาจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน
[๑๘๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไป
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๓
สรภูปาจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน
[๑๘๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสู
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉัน
นั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔
มหีปาจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน
[๑๘๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสู

ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉัน
นั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕
มหานทีปาจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรคเปนผูนอมไปสูน ิพพาน
เหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูทิศปราจีน
[๑๘๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหนึ่งนี้ คือ
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหีทั้งหมดนั้นไหลไปสูทิศปราจีน
หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูน ิพพาน โนมไปสู
นิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอ มไปสูนิพพาน โนม
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสัมมาทิฏฐิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ โนมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปน
ผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๖
คังคาสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร
[๑๙๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสูสมุทร
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริย*มรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอ มไปสูนิพพาน โนม
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสัมมาทิฏฐิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปน
ผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๗

ยมุนาสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร
[๑๙๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสู
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๘
อจิรวดีสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร
[๑๙๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสู
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙
สรภูสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร
[๑๙๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสูสมุทร
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๐
มหีสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร
[๑๙๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสูสมุทร
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย ๘ ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๑
มหานทีสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพานเหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูสมุทร
[๑๙๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญๆ สายใด สายหนึ่งนี้ คือ
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี ทั้งหมดนั้นไหลไปสูสมุทร
หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูน อมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอ มไปสูนิพพาน โนม
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน

อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
วาระแหงคังคาเปยยาลที่เขียนไวโดยยอ พึงใหพิสดารในเปยยาล.
หมวดที่ ๑ วาดวยการอาศัยวิเวก (เปนตน) รวมเปน ๑๒ สูตร ๖ สูตรแรกอุปมา
ดวยแมน้ําไหลไปสูทิศปราจีน ๖ สูตรหลังอุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูสมุทร.
คังคาปาจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน
[๑๙๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสู
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูน อมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอ มไปสูนิพพาน โนม
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอนั กําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนทีส่ ุด ฯลฯ ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนทีส่ ุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอ มไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
นิพพาน.
จบ สูตรที่ ๑
ยมุนาปาจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๐๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไป
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๒
อจิรวดีปราจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๐๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไป
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๓

สรภูปาจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๐๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสู
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉัน
นั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔
มหีปาจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๐๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสู
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉัน
นั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕
มหานทีปาจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรคยอมนอมไปสูนิพพาน เหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๐๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหนึ่งนี้ คือ
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี ทั้งหมดนั้นไหลไปสูทิศปราจีน
หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๖
คังคาสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร
[๒๐๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสู
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําให
มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนพิ พาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงจะเปนผูนอมไปสูนิพพาน
โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิ พาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมา
ทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีอันจํากัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอม
เจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอ มไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
นิพพาน.

จบ สูตรที่ ๗
ยมุนาสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร
[๒๐๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสู
สมุทร บาไปสูสมุทรแมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๘
อจิรวตีสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร
[๒๐๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสู
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙
สรภูสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร
[๒๑๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสูสมุทร
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้นเหมือนกัน
ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๐
มหีสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร
[๒๑๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสูสมุทร
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๑
มหานทีสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพานเหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูสมุทร
[๒๑๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหนึ่งนี้ คือ
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี ทั้งหมดนั้นไหลไปสูสมุทร
หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูน อมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอ มไปสูนิพพาน โนม

ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอนั กําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนทีส่ ุด ฯลฯ ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนทีส่ ุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอ มไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๑๒
หมวดที่ ๒ วาดวยการกําจัดราคะ (เปนตน) รวมเปน ๑๒ สูตร ๖ สูตร แรกอุปมา
ดวยแมน้ําไหลไปสูทิศปราจีน ๖ สูตรหลังอุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูสมุทร.
คังคาปาจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๑๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไป
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูน อมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทํา
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวย ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสู
อมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สดุ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนเบือ้ งหนา มีอมตะเปนที่สดุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เมือ่ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ ล จึงเปนผูนอมไปสู
นิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๑
ยมุนาปราจีนนินสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๑๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไป
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๒
อจิรวดีปาจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๑๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน หลั่ง
ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ

จบ สูตรที่ ๓
สรภูปราจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๑๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไป
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔
[๒๑๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสู
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉัน
นั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕
มหีปราจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๒๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหนึ่งนี้ คือ
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหีทั้งหมดไหลไปสูทิศปราจีน หลั่ง
ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๖
คังคาสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร
[๒๒๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสูสมุทร
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอ มไปสูนิพพาน โนม
ไปสูนิพพาน โอนไปสูพระนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมา*ทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ
อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๗
ยมุนาสมุทนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร
[๒๒๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสู
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๘
อจิรวตีสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร
[๒๒๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสู
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙
สรภูสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร
[๒๒๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสู
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๐
มหีสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร
[๒๒๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสูสมุทร
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๑
มหานทีสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนมหานทีไหลไปสูสมุทร
[๒๒๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหนึ่งนี้ คือ
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี ทั้งหมดนั้นไหลไปสูสมุทร
หลั่งไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูน อมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึงเปนผูน อมไปสูนิพพาน โนมไป
สูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิอัน
หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบือ้ งหนา มีอมตะเปนที่สดุ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่ง

ลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล เปนผู
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๑๒
หมวดที่ ๓ วาดวยการหยั่งลงสูอมตะ รวมเปน ๑๒ สูตร ๖ สูตรแรกอุปมาดวยแมน้ํา
ไหลไปสูทิศปราจีน ๖ สูตรหลังอุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูสมุทร.
คังคาปราจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๒๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งลง
ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนพิ พาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอ มไปสูนิพพาน โนม
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันนอมไปสูนพิ พาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๑
ยมุนาปราจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๓๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไป
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๒
อจิรวตีปราจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๓๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน หลั่ง
ลงไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๓
สรภูปราจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๓๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไป
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔
มหีปราจีนนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๓๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสู
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕
มหานทีปราจีนนินนสูตร
มหานทีไหลไปสูทิศปราจีนเหมือนผูเ จริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพาน
[๒๓๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหนึ่งนี้ คือ
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี ทั้งหมดนั้นไหลไปสูทิศปราจีน
หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็นอ มไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอ มไปสูนิพพาน โนม
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันนอมไปสูนพิ พาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอม
ไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
นิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอน
ไปสูนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๖
คังคาสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร
[๒๓๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสู
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําให
มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนพิ พาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึงเปนผูน อมไปสูนิพพาน โนม
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันนอมไปสูนพิ พาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูพระนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยาง
นี้แล จึงเปนผูน อมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๗
ยมุนาสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร
[๒๓๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสู
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือน
กัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๘
อจิรวดีสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร
[๒๔๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสู
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙
สรภูสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร
[๒๔๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสู
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือน
กัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๐
มหีสมุทนินนสูตร
ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร
[๒๔๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร หลั่งไปสู
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๑
มหานทีปราจีนนินนสูตร

ผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพานเหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูทิศปราจีน
[๒๔๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหนึ่งนี้ คือ
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหีทั้งหมดนั้นไหลไปสูสมุทร หลั่ง
ไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระ
ทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอน
ไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อ
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึงเปนผูน อมไปสูนิพพาน โนม
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันนอมไปสูนพิ พาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ
อันนอมไปสูนพิ พาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯ
จบ สูตรที่ ๑๒
หมวดที่ ๔ วาดวยการนอมไปสูนิพพาน รวมเปน ๑๒ สูตร ๖ สูตร แรกอุปมาดวย
แมน้ําไหลไปสูทิศปราจีน ๖ สูตรหลังอุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูสมุทร ฯ
----------อัปปมาทวรรคที่ ๑๐
ตถาคตสูตรที่ ๑
ผูเจริญอริยมรรคนอมไปในการสละ
[๒๔๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายที่ไมมีเทาก็ดี มี ๒ เทาก็ดี
มี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี มีรูปก็ดี ไมมีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไมมีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็มิใช
ไมมีสัญญาก็มใิ ชก็ดี มีประมาณเทาใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววาเปน
ผูเลิศกวาสัตวเหลานั้น ฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาทเปน
มูล รวมลงในความไมประมาท ความไมประมาท บัณฑิตกลาววาเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น
ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูไมประมาทแลว พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอม
เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ สูตรที่ ๑
(อีก ๓ สูตรขางหนา พึงใหพิสดารอยางนี้)
ตถาคตสูตรที่ ๒
ผูเจริญอริยมรรคมีการกําจัดราคะเปนที่สุด
[๒๔๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายที่ไมมีเทาก็ดี มี ๒ เทาก็ดี
มี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี ... อันภิกษุผูไมประมาท พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโมหะเปน
ที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีอนั กําจัด
โมหะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๒
ตถาคตสูตรที่ ๓
ผูเจริญอริยมรรคอันหยั่งลงสูอมตะ
[๒๔๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายที่ไมมีเทาก็ดี มี ๒ เทาก็ดี
มี ๔ เทาก็ดี ... อันภิกษุผูไมประมาท พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๒๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ยอม
เจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่งลงสูอ มตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สดุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๓
ตถาคตสูตรที่ ๔
ความไมประมาทเลิศกวากุศลธรรม
[๒๕๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายที่ไมมีเทาก็ดี มี ๒ เทาก็ดี
มี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี มีรูปก็ดี ไมมีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไมมีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็มิใช
ไมมีสัญญาก็มใิ ชก็ดี มีประมาณเทาใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววาเปน
ผูเลิศกวาสัตวเหลานั้น ฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้นมีความไมประมาทเปนมูล
รวมลงในความไมประมาท ความไมประมาท บัณฑิตกลาววาเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น ฉันนั้น

เหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูไมประมาท พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
[๒๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอม
เจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๔
ปทสูตร
กุศลธรรมทั้งปวงมีความไมประมาทเปนมูล
[๒๕๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รอยเทาของสัตวทั้งหลาย ผูสญ
ั จรไปบน
แผนดิน ชนิดใดชนิดหนึ่ง ทั้งหมดนั้นยอมถึงความประชุมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชาง บัณฑิต
กลาววาเลิศกวารอยเทาเหลานั้น เพราะเปนรอยใหญ แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง
ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาทเปนมูลรวมลงในความไมประมาท ความไมประมาท บัณฑิตกลาว
วาเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูไมประมาท พึง
หวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘.
[๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอม
เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๕
กูฏสูตร
วาดวยเรือนยอด
[๒๕๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กลอนแหงเรือนยอดอยางใดอยางหนึ่ง
ทั้งหมดนั้นไปสูยอด นอมไปสูยอด ประชุมเขาที่ยอด ยอดแหงเรือนยอดนัน้ บัณฑิตกลาววา
เลิศกวากลอนเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาท
เปนมูล ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๖
มูลคันธสูตร

วาดวยกลิ่นที่ราก
[๒๕๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมมีกลิ่นที่รากชนิดใดชนิดหนึ่ง ไมกลัม*พัก บัณฑิตกลาววาเลิศกวาไมมีกลิ่นที่รากเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง
ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาทเปนมูล ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๗
สารคันธสูตร
วาดวยกลิ่นที่แกน
[๒๕๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมมีกลิ่นที่แกนชนิดใดชนิดหนึ่ง จันทน
แดง บัณฑิตกลาววาเลิศกวาไมมีกลิ่นที่แกนเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง
ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาทเปนมูล ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๘
ปุปผคันธสูตร
วาดวยกลิ่นที่ดอก
[๒๕๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมมีกลิ่นทีด่ อกชนิดใดชนิดหนึ่ง มลิ
บัณฑิตกลาววาเลิศกวาไมมกี ลิ่นที่ดอกเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมด
นั้น มีความไมประมาทเปนมูล ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙
กุฏฐราชาสูตร
วาดวยพระราชาผูเลิศ
[๒๕๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาผูนอย (ชั้นต่ํา) เหลาใดเหลาหนึ่ง
ทั้งหมดนั้น ยอมเปนผูตามเสด็จพระเจาจักรพรรดิ พระเจาจักรพรรดิบัณฑิตกลาววาเลิศกวาพระ*ราชาผูนอยเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาท
เปนมูล ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๐
จันทิมสูตร
วาดวยพระจันทร
[๒๖๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แสงสวางแหงดวงดาวชนิดใดชนิดหนึ่ง
ทั้งหมดนั้น ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แสงสวางของพระจันทร แสงสวางของพระจันทร บัณฑิต
กลาววาเลิศกวาแสงสวางของดวงดาวเหลานัน้ แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมด
นั้น มีความไมประมาทเปนมูล ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๑
สุริยสูตร
วาดวยพระอาทิตย

[๒๖๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสรทสมัยทองฟาบริสุทธิ์ ปราศจากเมฆ
พระอาทิตยขึ้นไปสูทองฟา ยอมสองแสงและแผดแสงไพโรจน กําจัดความมืดอันมีอยูในอากาศ
ทั่วไป แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาทเปนมูล ... ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๒
วัตถสูตร
วาดวยผา
[๒๖๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผาที่ทอดวยดายชนิดใดชนิดหนึ่ง ผาของ
ชาวกาสี บัณฑิตกลาววาเลิศกวาผาที่ทอดวยดายเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง
ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาทเปนมูล รวมลงในความไมประมาท ความไมประมาท บัณฑิต
กลาววาเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูไมประมาท
พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘.
[๒๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอม
เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๓
จบ อัปปมาทวรรค
----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ตถาคตสูตรที่ ๑ ๒. ตถาคตสูตรที่ ๒ ๓. ตถาคตสูตรที่ ๓ ๔. ตถาคตสูตร
ที่ ๔ ๕. ปทสูตร ๖. กูฏสูตร ๗. มูลคันธสูตร ๘. สารคันธสูตร ๙. ปุปผคันธสูตร
๑๐. กุฏฐราชาสูตร ๑๑. จันทิมสูตร ๑๒. สุริยสูตร ๑๓. วัตถสูตร
----------พลกรณียวรรคที่ ๑๑
พลกรณียสูตรที่ ๑
อาศัยศีลเจริญอริยมรรคนอมไปในการสละ
[๒๖๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทําดวยกําลังอยางใดอยาง
หนึ่ง อันบุคคลทําอยู ทั้งหมดนั้น อันบุคคลอาศัยแผนดิน ดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําได การ
งานที่จะพึงทําดวยกําลังเหลานี้ อันบุคคลยอมกระทําไดดวยอาการอยางนี้ แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล

ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม
ไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑
พลกรณียสูตรที่ ๒
อาศัยศีลเจริญอริยมรรคมีการกําจัดราคะ
[๒๖๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทําดวยกําลังอยางใดอยาง
หนึ่ง อันบุคคลทําอยู ทั้งหมดนั้น อันบุคคลอาศัยแผนดิน ดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําได การ
งานที่จะพึงทําดวยกําลังเหลานี้ อันบุคคลยอมกระทําไดดวยอาการอยางนี้ แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล
ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโทสะ
เปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มี
อันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูใน
ศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๒
พลกรณีสูตรที่ ๓
อาศัยศีลเจริญอริยมรรคอันหยั่งลงสูอมตะ
[๒๖๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทําดวยกําลังอยางใดอยาง
หนึ่ง อันบุคคลทําอยู ทั้งหมดนั้น อันบุคคลอาศัยแผนดิน ดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําได การ
งานที่จะพึงทําดวยกําลังเหลานี้ อันบุคคลยอมกระทําไดดวยอาการอยางนี้ แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล
ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้ง-

*หลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะ
เปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิอันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๓
พลกรณีสูตรที่ ๔
อาศัยศีลเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพาน
[๒๗๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทําดวยกําลังอยางใดอยาง
หนึ่ง อันบุคคลทําอยู ทั้งหมดนั้น อันบุคคลอาศัยแผนดิน ดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําได การ
งานที่พึงทําดวยกําลังเหลานี้ อันบุคคลยอมกระทําไดดวยอาการอยางนี้ แมฉนั ใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้ง
อยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอน
ไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
นิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๔
พีชสูตร
พืชอาศัยแผนดินผูอาศัยศีลเจริญอริยมรรค
[๒๗๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืชคามและภูตคามชนิดใดชนิดหนึ่งนี้
ยอมถึงความเจริญงอกงามใหญโต พืชคามและภูตคาม ทั้งหมดนั้น อาศัยแผนดิน ตั้งอยูในแผนดิน
จึงถึงความเจริญงอกงามใหญโต พืชคามและภูตคามเหลานี้ ยอมถึงความเจริญงอกงามใหญโต
ดวยอาการอยางนี้ แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยใน
ธรรมทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลย ในธรรมทั้งหลาย? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล
ตั้งอยูในศีลแลว เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ

ดวยองค ๘ อยางนี้แล ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๕
นาคสูตร
นาคอาศัยขุนเขาผูอาศัยศีลเจริญอริยมรรค
[๒๗๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนาคอาศัยขุนเขาชื่อหิมวันต มีกาย
เติบโต มีกําลัง ครั้นมีกายเติบโต มีกําลังที่ขุนเขานั้นแลว ยอมลงสูบึงนอย ครั้นลงสูบึงนอย
แลว ยอมลงสูบ ึงใหญ ครั้นลงสูบึงใหญแลว ยอมลงสูแมน้ํานอย ครั้นลงสูแมน้ํานอยแลว
ยอมลงสูแมน้ําใหญ ครั้นลงสูแมน้ําใหญแลว ยอมลงสูมหาสมุทรสาคร นาคพวกนั้นยอมถึง
ความโตใหญทางกายในมหาสมุทรสาครนั้น แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมถึงความ
เปนใหญไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ยอมถึงความ
เปนใหญไพบูลยในธรรมทั้งหลาย? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล
ตั้งอยูในศีลแลว เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางนี้แล ยอมถึงความเปนใหญไพบูลยในธรรมทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๖
รุกขสูตร
ตนไมลมลงทางที่โอน ผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพาน
[๒๗๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมนอมไปสูท ิศปราจีน โนมไปสูทิศ
ปราจีน โอนไปสูทิศปราจีน ตนไมนั้นเมื่อถูกตัดรากเสียแลว จักลมลงทางทิศที่มันนอม โนม
โอนไป แมฉันใด ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้น
เหมือนกัน.
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําให
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสู
นิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล ยอมเปนผู
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน.

จบ สูตรที่ ๗
กุมภสูตร
ผูเจริญอริยมรรคยอมระบายอกุศลธรรม
[๒๗๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมอที่คว่ํายอมทําใหน้ําไหลออกอยางเดียว
ไมทําใหกลับไหลเขา แมฉันใด ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมระบายอกุศลธรรมอันลามกออกอยางเดียว ไมใหกลับคืนมา
ได ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ยอมระบายอกุศลธรรมอันลามกออกอยางเดียว ไม
ใหกลับคืนมาได? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล ยอมระบายอกุศลธรรมอัน
ลามกอยางเดียว ไมใหกลับคืนมาได.
จบ สูตรที่ ๘
สุกกสูตร
ทิฏฐิที่ตั้งไวชอบยอมทําลายอวิชชา
[๒๘๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เดือยขาวสาลีหรือเดือยขาวยวะ ตั้งไว
เหมาะ มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือวาจักใหหอเลือด ขอนี้เปนฐานะที่
มีได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเดือยตั้งไวเหมาะ แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทํา
ลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกิด จักกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน เพราะทิฏฐิที่ตั้งไวชอบ เพราะมรรค*ภาวนาตั้งไวชอบ ขอนี้เปนฐานะที่มีได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะทิฏฐิที่ตั้งไวชอบ.
[๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมทําลายอวิชชา ยอมยังวิชชาใหเกิด ยอมทํา
นิพพานใหแจง เพราะทิฏฐิที่ตั้งไวชอบ เพราะมรรคภาวนาที่ตั้งไวชอบอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการ
สละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมทําลายอวิชชา ยอมยังวิชชาใหเกิด ยอมทํานิพพานใหแจง
เพราะทิฏฐิที่ตั้งไวชอบ เพราะมรรคภาวนาที่ตั้งไวชอบ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๙
อากาสสูตร
ผูเจริญอริยมรรคยอมทําสติปฏฐานใหบริบูรณ
[๒๘๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลมหลายชนิดพัดไปในอากาศ คือ ลม
ตะวันออกบาง ลมตะวันตกบาง ลมเหนือบาง ลมใตบาง ลมมีธุลีบาง ลมไมมีธุลีบาง ลม

หนาวบาง ลมรอนบาง ลมพัดเบาๆ บาง ลมพัดแรงบาง แมฉันใด เมือ่ ภิกษุเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ สติปฏฐาน ๔ ยอม
ถึงความเจริญบริบูรณบาง สัมมัปปธาน ๔ ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง อิทธิบาท ๔ ยอมถึงความ
เจริญบริบูรณบาง อินทรีย ๕ ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง พละ ๕ ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
บาง โพชฌงค ๗ ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทํา
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา สติปฏฐาน ๔ จึงถึงความเจริญบริบูรณบาง
สัมมัปปทาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ จึงถึงความเจริญบริบูรณ
บาง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ ล สติปฏฐาน ๔ ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณบาง สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ยอมถึง
ความบริบูรณบาง.
จบ สูตรที่ ๑๐
เมฆสูตรที่ ๑
ผูเจริญอริยมรรคทําอกุศลธรรมใหสงบโดยพลัน
[๒๘๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝุนละอองอันตั้งขึ้นในเดือนทายแหงฤดู
รอน เมฆกอนใหญที่เกิดในสมัยมิใชกาล ยอมยังฝุนละอองนัน้ ใหหายราบไปไดโดยพลัน แม
ฉันใด ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ ยอมยังอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว ใหหายสงบไปไดโดยพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทํา
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึงใหอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึน้ แลว
หายสงบไปไดโดยพลัน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงใหอกุศล
ธรรมอันลามกที่เกิดขึน้ แลว หายสงบไปไดโดยพลัน.
จบ สูตรที่ ๑๑
เมฆสูตรที่ ๒
ผูเจริญอริยมรรคทําอกุศลธรรมใหสงบในระหวางโดยพลัน
[๒๘๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลมแรงยอมยังมหาเมฆอันเกิดขึน้ แลวให
หายหมดไปไดในระหวางนั่นเอง แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘

กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมยังอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว ให
หายสงบไปในระหวางไดโดยพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทํา
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึงใหอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึน้ แลว
หายสงบไปในระหวางได? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงใหอกุศลธรรมอัน
ลามกที่เกิดขึ้นแลว หายสงบไปในระหวางไดโดยพลัน.
จบ สูตรที่ ๑๒
นาวาสูตร
ผูเจริญอริยมรรคทําใหสังโยชนสงบหมดไป
[๒๘๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกดวยเครื่องผูก คือ
หวาย แชอยูในน้ําตลอด ๖ เดือน เขายกขึ้นบกในฤดูหนาว เครื่องผูกตองลมและแดดแลว
อันฝนตกรดแลว ยอมจะเสียไป ผุไป โดยไมยากเลย แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ สังโยชนทั้งหลายยอมสงบ
หมดไป โดยไมยากเลย ฉันนัน้ เหมือนกัน.
[๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําให
มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา สังโยชนทั้งหลาย จึงจะสงบหมดไป โดย
ไมยากเลย? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล สังโยชนทั้งหลายจึง
สงบหมดไปโดยไมยากเลย.
จบ สูตรที่ ๑๓
อาคันตุกาคารสูตร
วาดวยธรรมที่ควรกําหนดรู ควรละ ควรทําใหแจง ควรทําใหเจริญ
[๒๙๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผูมาจากทิศบูรพาก็ดี จากทิศปจจิมก็ดี
จากทิศอุดรก็ดี จากทิศทักษิณก็ดี ยอมพักอยูท ี่เรือนสําหรับรับแขก ถึงกษัตริย พราหมณ แพศย
ศูทรก็ดี ที่มาแลวก็ยอมพักอยูท ี่เรือนสําหรับรับแขกนั้น แมฉันใด ภิกษุเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกําหนดรูธรรมที่ควร
กําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ยอมละธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง ยอมกระทําใหแจงซึ่งธรรมที่
ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ยอมเจริญธรรมที่ควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน? คือ
ธรรมที่เรียกวา อุปาทานขันธ ๕ อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณู*ปาทานขันธ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง.
[๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง เปนไฉน? คือ อวิชชา
และภวตัณหา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ควรละดวยปญญาอันยิ่ง.
[๒๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน? คือ
วิชชาและวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง.
[๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน? คือ
สมถะและวิปสสนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง.
[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําให
มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึงกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญา
อันยิ่ง ฯลฯ จึงเจริญธรรมที่ควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอม
เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
อยางนี้แล จึงกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ฯลฯ จึงเจริญธรรมที่ควรใหเจริญดวย
ปญญาอันยิ่ง.
จบ สูตรที่ ๑๔
นทีสูตร
ไมมีผูสามารถใหผูเจริญอริยมรรคกลับเปนคนเลวได
[๒๙๖] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน ครั้งนั้น หมูมหาชนพา
กันถือเอาจอบและตะกรามาดวยประสงควา พวกเราจักทําการทดแมน้ําคงคานี้ใหไหลกลับ ให
หลั่งกลับ ใหบากลับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน หมูมหาชน
นั้นจะพึงทําการทดแมน้ําคงคาใหไหลกลับ ใหหลั่งกลับ ใหบากลับ ไดละหรือ?
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ไมได พระเจาขา.
พ. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร.
ภิ. เพราะแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน
การที่จะทําการทดแมน้ําคงคาใหไหลกลับ ใหหลั่งกลับ ใหบากลับ มิใชกระทําไดงาย แตเปน
การแนนอนวา หมูมหาชนพึงเปนผูมีสวนแหงความลําบากยากแคน แมฉันใด.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา มิตร สหาย หรือญาติ
สาโลหิต จะพึงเชื้อเชิญภิกษุผูเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ผูกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ดวยโภคะทั้งหลาย เพื่อนําไปตามใจวา ดูกรบุรุษผูเจริญ เชิญทานมาเถิด

ทานจะนุงหมผากาสายะเหลานี้ทําไม? ทานจะเปนคนโลนถือกระเบื้องเที่ยวไปทําไม? ทานจงสึก
มาบริโภคโภคะและกระทําบุญเถิด ภิกษุผูเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ผูกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นั้น จักลาสิกขาสึกออกเปนคฤหัสถ ขอนี้มิใชฐานะที่จะมี
ได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะวาจิตที่นอมไปในวิเวก โนมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก
ตลอดกาลนานนั้น จักสึกออกมาเปนคฤหัสถ ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได.
[๒๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอม
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๕
จบ พลกรณียวรรค
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. พลกรณียสูตรที่ ๑ ๒. พลกรณียสูตรที่ ๒ ๓. พลกรณียสูตรที่ ๓
๔. พลกรณียสูตรที่ ๔ ๕. พีชสูตร ๖. นาคสูตร ๗. รุกขสูตร ๘. กุมภสูตร
๙. สุกกสูตร ๑๐. อากาสสูตร ๑๑. เมฆสูตรที่ ๑ ๑๒. เมฆสูตรที่ ๒ ๑๓. นาวาสูตร
๑๔. อาคันตุกาคารสูตร ๑๕. นทีสูตร
---------เอสนาวรรคที่ ๑๒
เอสนาสูตรที่ ๑
การแสวงหา ๓
[๒๙๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปน
ไฉน? คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อความ
รูยิ่งซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการ
สละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่งดวยการ
แสวงหา ๓ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑

เอสนาสูตรที่ ๒
การแสวงหา ๓
[๓๐๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?
คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
แสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๓๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
ซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนทีส่ ุด
มีอันกําจัดโมหะเปนที่สดุ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอนั กําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัด
โทสะเปนทีส่ ุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สดุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่งซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล
จบ สูตรที่ ๒
เอสนาสูตรที่ ๓
การแสวงหา ๓
[๓๐๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?
คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
แสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๓๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
ซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะ
เปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่งซึ่งการแสวงหา ๓
อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๓
เอสนาสูตรที่ ๔
การแสวงหา ๓
[๓๐๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปน
ไฉน? คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
ซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสู
นิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่งซึ่งการแสวงหา ๓
อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๔
เอสนาสูตรที่ ๕
การแสวงหา ๓
[๓๐๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?
คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
แสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อ
กําหนดรูซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อกําหนดรูซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๕
เอสนาสูตรที่ ๖
การแสวงหา ๓
[๓๐๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?
คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
แสวงหา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๖
เอสนาสูตรที่ ๗
การแสวงหา ๓
[๓๐๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?
คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๓๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อความ
สิ้นไปแหงการแสวงหา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อความสิ้นไปแหงการแสวงหา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๗
เอสนาสูตรที่ ๘
การแสวงหา ๓
[๓๑๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?
คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
แสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๓๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อละการ

แสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อละการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๘
วิธาสูตร
การถือตัว ๓
[๓๑๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การถือตัว ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?
คือ การถือตัววา เราประเสริฐกวาเขา ๑ เราเสมอเขา ๑ เราเลวกวาเขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การถือตัว ๓ อยางนี้แล.
[๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละการถือตัว ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละการถือตัว ๓ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๙
อาสวสูตร
อาสวะ ๓
[๓๑๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?
คือ กามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ อยางนี้แล.
[๓๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอาสวะ ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๐
ภวสูตร
ภพ ๓
[๓๑๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภพ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน? คือ
กามภพ ๑ รูปภพ ๑ อรูปภพ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภพ ๓ อยางนี้แล.
[๓๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละภพ ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๑

ทุกขตาสูตร
ความเปนทุกข ๓
[๓๑๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนทุกข ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปน
ไฉน? คือ ความเปนทุกขเกิดจากความไมสบายกาย ๑ ความเปนทุกขเกิดจากสังขาร ๑ ความ
เปนทุกขเกิดจากความแปรปรวน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนทุกข ๓ อยางนี้แล.
[๓๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละความเปนทุกข ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริย*มรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๒
ขีลสูตร
เสาเขื่อน ๓
[๓๒๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสาเขื่อน ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?
ไดแกเสาเขื่อนคือราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสาเขื่อน ๓ อยางนี้แล.
[๓๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละเสาเขื่อน ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๓
มลสูตร
มลทิน ๓
[๓๒๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย มลทิน ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?
ไดแกมลทิน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มลทิน ๓ อยางนี้แล.
[๓๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละมลทิน ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๔
นิฆสูตร
ทุกข ๓
[๓๒๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกข ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน? ได
แกทุกข คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกข ๓ อยางนี้แล.
[๓๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละทุกข ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๕

เวทนาสูตร
เวทนา ๓
[๓๒๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?
คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ อยางนี้แล.
[๓๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละเวทนา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๖
ตัณหาสูตรที่ ๑
ตัณหา ๓
[๓๒๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?
คือ กามตัณหา ๑ ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ อยางนี้แล.
[๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละตัณหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
นี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละตัณหา ๓ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๗
ตัณหาสูตรที่ ๒
ตัณหา ๓
[๓๓๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ อยางนี้ ฯลฯ
[๓๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละตัณหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘
เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนที่
สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สดุ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอนั
กําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมา*ทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ
อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอม
ไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไปสู
นิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละตัณหา ๓ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๘

จบ เอสนาวรรค
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เอสนาสูตรที่ ๑ ๒. เอสนาสูตรที่ ๒ ๓. เอสนาสูตรที่ ๓ ๔. เอสนาสูตรที่ ๔
๕. เอสนาสูตรที่ ๕ ๖. เอสนาสูตรที่ ๖ ๗. เอสนาสูตรที่ ๗ ๘. เอสนาสูตรที่ ๘
๙. วิธาสูตร ๑๐. อาสวสูตร ๑๑. ภวสูตร ๑๒. ทุกขตาสูตร ๑๓. ขีลสูตร ๑๔. มลสูตร
๑๕. นิฆสูตร ๑๖. เวทนาสูตร ๑๗. ตัณหาสูตรที่ ๑ ๑๘. ตัณหาสูตรที่ ๒
-----------โอฆวรรคที่ ๑๓
โอฆสูตร
โอฆะ ๔
[๓๓๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย โอฆะ ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน? ได
แกโอฆะคือกาม ๑ โอฆะคือภพ ๑ โอฆะคือทิฏฐิ ๑ โอฆะคืออวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โอฆะ ๔ อยางนี้แล.
[๓๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละโอฆะ ๔ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑
โยคสูตร
โยคะ ๔
[๓๓๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย โยคะ ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน? ได
แกโยคะคือกาม ๑ โยคะคือภพ ๑ โยคะคือทิฏฐิ ๑ โยคะคืออวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โยคะ ๔ อยางนี้แล.
[๓๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละโยคะ ๔ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๒
อุปาทานสูตร
อุปาทาน ๔
[๓๓๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทาน ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน?
ไดแกอุปาทานคือกาม ๑ อุปาทานคือทิฏฐิ ๑ อุปาทานคือศีลและพรต ๑ อุปาทานคืออัตตวาทะ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทาน ๔ อยางนี้แล.
[๓๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง

เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอุปาทาน ๔ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๓
คันถสูตร
คันถะ ๔
[๓๓๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คันถะ ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน?
ไดแกกายคันถะคืออภิชฌา ๑ กายคันถะคือพยาบาท ๑ กายคันถะคือสีลัพพตปรามาส ๑ กาย
คันถะคืออิทังสัจจา ๑- ภินิเวส ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คันถะ ๔ อยางนี้แล.
[๓๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละคันถะ ๔ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔
อนุสยสูตร
อนุสัย ๗
[๓๔๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุสัย ๗ อยางนี้ ๗ อยางเปนไฉน?
ไดแกอนุสัยคือกามราคะ ๑ อนุสัยคือปฏิฆะ ๑ อนุสัยคือทิฏฐิ ๑ อนุสัยคือวิจิกิจฉา ๑ อนุสัย
คือมานะ ๑ อนุสัยคือภวราคะ ๑ อนุสัยคืออวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุสัย ๗ อยางนี้แล.
[๓๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอนุสัย ๗ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕
@๑. ความยึดมั่นวาสิ่งนี้จริง
กามคุณสูตร
กามคุณ ๕
[๓๔๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อยางนี้ ๕ อยางเปนไฉน? คือ
รูปที่พึงรูไดดวยตา อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด เสียง
ที่พึงรูดวยหู ... กลิ่นที่พึงรูดวยจมูก ... รสที่พึงรูดวยลิ้น ... โผฏฐัพพะที่พึงรูดวยกาย อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕
อยางนี้แล.
[๓๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละกามคุณ ๕ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๖

นิวรณสูตร
นิวรณ ๕
[๓๔๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิวรณ ๕ อยางนี้ ๕ อยางเปนไฉน? คือ
กามฉันทนิวรณ ๑ พยาบาทนิวรณ ๑ ถีนมิทธนิวรณ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑ วิจิกิจฉานิวรณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิวรณ ๕ อยางนี้แล.
[๓๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละนิวรณ ๕ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๗
อุปาทานขันธสูตร
อุปาทานขันธ ๕
[๓๔๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ ๕ อยางนี้ ๕ อยางเปนไฉน?
ไดแกอุปาทานขันธคือรูป ๑ อุปาทานขันธคือเวทนา ๑ อุปาทานขันธคือสัญญา ๑ อุปาทานขันธ
คือสังขาร ๑ อุปาทานขันธคือวิญญาณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ ๕ อยางนี้แล.
[๓๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอุปาทานขันธ ๕ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๘
โอรัมภาคิยสูตร
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕
[๓๔๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ อยางนี้
๕ อยางเปนไฉน? คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอนั เปนสวนเบื้องต่ํา ๕ อยางนี้แล.
[๓๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุ
ควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙
อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๑
อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕
[๓๕๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้
๕ อยางเปนไฉน? คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล.
[๓๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง

เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชน
อันเปนสวนเบือ้ งสูง ๕ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๐
อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๒
วาดวยวิธีกําจัดอุทธัมภาคิยสังโยชน ๕
[๓๕๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้
๕ อยางเปนไฉน? คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล.
[๓๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอนั กําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนทีส่ ุด ฯลฯ ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนทีส่ ุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ยอม
เจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่งลงสูอ มตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สดุ ฯลฯ ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ
อันนอมไปสูนพิ พาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชน
อันเปนสวนเบือ้ งสูง ๕ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๑
จบ โอฆวรรคที่ ๑๓
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โอฆสูตร ๒. โยคสูตร ๓. อุปาทานสูตร ๔. คันถสูตร ๕. อนุสยสูตร
๖. กามคุณสูตร ๗. นิวรณสูตร ๘. อุปาทานขันธสูตร ๙. โอรัมภาคิยสูตร ๑๐. อุทธัมภาคิย*สูตรที่ ๑ ๑๑. อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๒
--------------๒. โพชฌงคสังยุต
ปพพตวรรค ที่ ๑

หิมวันตสูตร
ผูเจริญโพชฌงคถึงความเปนใหญในธรรมทั้งหลาย
[๓๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนาคอาศัยขุนเขาชื่อหิมวันต มีกายเติบโต มีกําลัง
ครั้นกายเติบโต มีกําลังที่ขุนเขานั้นแลว ยอมลงสูบึงนอย ครั้นลงสูบึงนอยแลว ยอมลงสูบึง
ใหญ ครั้นลงสูบึงใหญแลว ยอมลงสูแมน้ํานอย ครั้นลงสูแมน้ํานอยแลว ยอมลงสูแมน้ําใหญ
ครั้นลงสูแมน้ําใหญแลว ยอมลงสูมหาสมุทรสาคร นาคพวกนั้น ยอมถึงความโตใหญทางกาย
ในมหาสมุทรสาครนั้น แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญโพชฌงค ๗ กระทําให
มากซึ่งโพชฌงค ๗ ยอมถึงความเปนใหญไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๓๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญโพชฌงค ๗
กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไร จึงถึงความเปนใหญไพบูลยในธรรมทั้งหลาย? ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสมั โพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ... วิริยสัมโพชฌงค ... ปติสัมโพชฌงค ...
ปสสัทธิสัมโพชฌงค ... สมาธิสัมโพชฌงค ... อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญ
โพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล จึงถึงความเปนใหญไพบูลยในธรรม
ทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๑
กายสูตร
อาหารของนิวรณ ๕
[๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได แมฉันใด นิวรณ ๕ ก็มีอาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๓๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหาร ใหกามฉันทที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศุภนิมิตมีอยู การกระทําใหมากซึ่ง
อโยนิโสมนสิการในศุภนิมิตนั้น นี้เปนอาหารใหกามฉันททยี่ งั ไมเกิด เกิดขึน้ หรือที่เกิดแลว
ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๓๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหพยาบาทที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือ
ที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิฆนิมิตมีอยู การกระทําใหมากซึ่ง
อโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิตนั้น นี้เปนอาหารใหพยาบาทที่ยังไมเกิด เกิดขึน้ หรือที่เกิดขึน้ แลว
ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๓๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหถิ่นมิทธะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไมยินดี ความเกียจคราน ความ
บิดขี้เกียจ ความเมาอาหาร ความที่ใจหดหู มีอยู การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในสิ่ง

เหลานั้น นี้เปนอาหารใหถีนมิทธะทีย่ ังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๓๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไมสงบใจมีอยู การกระทําใหมาก
ซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไมสงบใจนั้น นี้เปนอาหารใหอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๓๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือ
ที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงวิจิกิจฉามีอยู
การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหวิจิกิจฉาทีย่ ังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๓๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได แมฉันใด นิวรณ ๕ เหลานี้ ก็มีอาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูไดเพราะ
อาศัยอาหาร ไมมีอาหารดํารงอยูไมได ฉันนัน้ เหมือนกัน.
อาหารของโพชฌงค ๗
[๓๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได แมฉันใด โพชฌงค ๗ ก็มีอาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๓๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหสติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงสติสัม*โพชฌงค มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหสติสัม*โพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.
[๓๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหธรรมวิจยสัมโพชฌงคทยี่ ังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลและ
อกุศลที่มีโทษ และไมมโี ทษ ที่เลวและประณีต ที่เปนฝายดําและฝายขาว มีอยู การกระทําใหมาก
ซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหธรรมวิจยสัมโพชฌงคทยี่ ังไมเกิด เกิดขึน้
หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.
[๓๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหวิริยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความริเริ่ม ความพยายาม ความบากบั่น
มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในสิ่งเหลานี้ นี้เปนอาหารใหวิริยสัมโพชฌงคที่ยงั ไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.
[๓๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงปติสัมโพชฌงค
มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคที่ยัง
ไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.

[๓๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคที่ยงั ไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสงบกาย ความสงบจิต
มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบนั้น นี้เปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงค
ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.
[๓๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธินิมิต อัพยัคคนิมิต มีอยู
การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในนิมิตนั้น นี้เปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.
[๓๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคทยี่ ังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหง
อุเบกขาสัมโพชฌงค มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหาร
ใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.
[๓๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได แมฉันใด โพชฌงค ๗ เหลานี้ ก็มีอาหารเปนที่ตั้ง ดํารงอยูไดเพราะ
อาศัยอาหาร ไมมีอาหารดํารงอยูไมได ฉันนัน้ เหมือนกัน.
จบ สูตรที่ ๒
สีลสูตร
การหลีกออก ๒ วิธี
[๓๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดเปนผูถึงพรอมดวยศีล เปนผูถึงพรอมดวย
สมาธิ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา เปนผูถึงพรอมดวยวิมุติ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ
การไดเห็นภิกษุเหลานั้นก็ดี การไดฟงภิกษุเหลานั้นก็ดี การเขาไปหาภิกษุเหลานั้นก็ดี การเขาไป
นั่งใกลภิกษุเหลานั้นก็ดี การระลึกถึงภิกษุเหลานั้นก็ดี การบวชตามภิกษุเหลานั้นก็ดี แตละอยางๆ
เรากลาววามีอปุ การะมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะวาผูทไี่ ดฟงธรรมของภิกษุเห็นปานนั้นแลว
ยอมหลีกออกอยูดวย ๒ วิธี คือ หลีกออกดวยกาย ๑ หลีกออกดวยจิต ๑ เธอหลีกออกอยู
อยางนั้นแลว ยอมระลึกถึง ยอมตรึกถึงธรรมนั้น.
[๓๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุหลีกออกอยูอยางนั้นแลว ยอมระลึกถึง
ยอมตรึกถึงธรรมนั้น สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมชื่อวาเจริญ
สติสัมโพชฌงค สติสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญบริบูรณ เธอมีสติอยูอยางนั้น ยอม
เลือกเฟน ตรวจตรา ถึงความพินิจพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา.
[๓๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุมสี ติอยูอยางนั้น ยอมเลือกเฟน ตรวจตรา
ถึงความพินิจพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา สมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงค เปนอันภิกษุปรารภ
แลว ภิกษุยอมชื่อวาเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญ
บริบูรณ เมื่อภิกษุเลือกเฟน ตรวจตรา พินิจพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา ความเพียรอันไมยอ

หยอนเปนอันภิกษุปรารภแลว.
@๑ หมายถึงนิมิตแหงจิตที่มีอารมณไมฟุงซาน
[๓๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เมื่อภิกษุเลือกเฟน ตรวจตรา พินิจพิจารณา
ธรรมนั้นดวยปญญา ความเพียรอันไมยอหยอน อันภิกษุปรารภแลว สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงค
เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมชื่อวาเจริญวิริยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงคของภิกษุยอ มถึง
ความเจริญบริบูรณ ปติที่ไมมีอามิสยอมเกิดแกภิกษุผูปรารภความเพียร.
[๓๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ปติที่ไมมีอามิสยอมเกิดแกภิกษุผูปรารภความ
เพียร สมัยนั้น ปติสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมชื่อวาเจริญปติสัมโพชฌงค
ปติสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญบริบูรณ กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผูมีใจกอปรดวยปติ
ยอมสงบระงับ.
[๓๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผูมีใจกอปรดวยปติ
ยอมสงบระงับ สมัยนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมชื่อวาเจริญ
ปสสัทธิสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญบริบูรณ จิตของภิกษุผูมี
กายสงบแลว มีความสุข ยอมตัง้ มั่น.
[๓๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายสงบแลว มีความสุข ยอม
ตั้งมั่น สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมชื่อวาเจริญสมาธิสัมโพชฌงค
สมาธิสัมโพชฌงคของภิกษุยอ มถึงความเจริญบริบูรณ เธอยอมเปนผูเพงดูจิตที่ตั้งมั่นแลวอยางนั้น
ดวยดี.
[๓๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุยอมเปนผูเ พงดูจติ ที่ตั้งมั่นแลว อยางนั้น
ดวยดี สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมชื่อวาเจริญอุเบกขา
สัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงคของภิกษุยอ มถึงความเจริญบริบูรณ.
อานิสงสการเจริญโพชฌงค
[๓๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมาก
แลวอยางนี้ ผลานิสงส ๗ ประการ อันเธอพึงหวังได ผลานิสงส ๗ ประการเปนไฉน?
[๓๘๒] คือ (๑) ในปจจุบัน จะไดบรรลุอรหัตผลโดยพลัน (๒) ในปจจุบันไมได
บรรลุ ทีนั้นจะไดบรรลุในเวลาใกลตาย (๓) ถาในปจจุบันก็ไมไดบรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมได
บรรลุ ทีนั้นจะไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป (๔)
ถาในปจจุบันก็ไมไดบรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ และไมไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปริ*นิพพายี เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป ทีนั้น จะไดเปนพระอนาคามีผูอปุ หัจจปรินิพพายี
เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป (๕) ถาในปจจุบันก็ไมไดบรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ
ไมไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี และไมไดเปนพระอานาคามีผูอปุ หัจจปรินิพพายี ทีนั้น
จะไดเปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป (๖) ถาในปจจุบัน
ก็ไมไดบรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ ไมไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ไมไดเปน

พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี และไมไดเปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี ทีนั้น จะไดเปน
พระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป (๗) ถาในปจจุบันก็ไมได
บรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ ไมไดเปนพระอนาคามีผอู ันตราปรินิพพายี ไมไดเปนพระ*อนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี ไมไดเปนพระอนาคามีผอู สังขารปรินิพพายี และไมไดเปนพระอนาคา
มีผูอสังขารปรินิพพายี ทีนั้นจะไดเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา
๕ สิ้นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้
ผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้ อันเธอพึงหวังได.
จบ สูตรที่ ๓
วัตตสูตร
การอยูดวยโพชฌงค ๗
[๓๘๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรผูมีอายุ
ทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ ๗ ประการเปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ๑ ธัมมวิจยสัม*โพชฌงค ๑ วิริยสัมโพชฌงค ๑ ปติสัมโพชฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑ สมาธิสัมโพชฌงค ๑
อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้แล.
[๓๘๔] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย บรรดาโพชฌงค ๗ ประการนี้ เราประสงคจะอยูด วย
โพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเชา ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ เราประสงคจะอยูด ว ยโพชฌงคขอใดๆ
ในเวลาเทีย่ ง ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ เราประสงคจะอยูด ว ยโพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเย็น
ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ.
[๓๘๕] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ถาสติสัมโพชฌงคมีอยูแกเรา ดังพรรณนามานี้ เราก็รู
วาสติสัมโพชฌงคของเราหาประมาณมิได อันเราปรารภดีแลว สติสัมโพชฌงคเมื่อยังตั้งอยู เรา
ก็รูวาตั้งอยู ถาแมสติสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป เราก็รูวา เคลื่อนไป เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย ฯลฯ
[๓๘๖] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยูแ กเรา ดังพรรณนามานี้
เราก็รูวาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราหาประมาณมิได อันเราปรารภดีแลว อุเบกขาสัมโพชฌงค
เมื่อยังตั้งอยู เราก็รูวาตั้งอยู ถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป เราก็รูวาเคลื่อนไป
เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย.
[๓๘๗] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย หีบผาของพระราชาหรือของราชมหาอํามาตย เต็มดวย
ผาสีตางๆ พระราชาหรือราชมหาอํามาตย ประสงคจะนุงหมผาชุดใดๆ ในเวลาเชา ก็นุงหมผา
ชุดนั้นๆ ได ประสงคจะนุงหมผาชุดใดๆ ในเวลาเที่ยง ก็นุงหมผาชุดนั้นๆ ได ประสงคจะ
นุงหมผาชุดใดๆ ในเวลาเย็น ก็นุงหมผาชุดนัน้ ๆ ได แมฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน บรรดา
โพชฌงคทั้ง ๗ นี้ ประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเชา ก็อยูด วยโพชฌงคขอนั้นๆ
ประสงคอยูดวยโพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเทีย่ ง ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ ประสงคจะอยูด ว ย

โพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเย็น ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ.
[๓๘๘] ถาสติสัมโพชฌงคมีอยูแกเรา ดังพรรณนามานี้ เราก็รูวาสติสัมโพชฌงค
ของเราหาประมาณมิได อันเราปรารภดีแลว สติสัมโพชฌงคเมื่อยังตั้งอยู เราก็รูวาตั้งอยู ถาแม
สติสัมโพชฌงคของเราเคลือ่ นไป เราก็รูวาเคลื่อนไป เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย ฯลฯ
[๓๘๙] ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยูแกเรา ดังพรรณนามานี้ เราก็รูวาอุเบกขาสัม*โพชฌงคของเราหาประมาณมิได อันเราปรารภดีแลว อุเบกขาสัมโพชฌงคเมื่อยังตั้งอยู เราก็รูวา
ตั้งอยู ถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลือ่ นไป เราก็รูวาเคลื่อนไป เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย.
จบ สูตรที่ ๔
ภิกขุสูตร
ที่เรียกวาโพชฌงคเพราะเปนไปเพื่อตรัสรู
[๓๙๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวาโพชฌงคๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียง
เทาไรหนอ จึงจะเรียกวา โพชฌงค? พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ที่เรียกวาโพชฌงค
เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู.
[๓๙๑] ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
[๓๙๒] ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
[๓๙๓] เมื่อภิกษุนั้นเจริญโพชฌงค ๗ ประการนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ
ภวาสวะ อวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว ยอมรูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมี
ดูกรภิกษุ ที่เรียกวาโพชฌงค เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู ฉะนี้แล.
จบ สูตรที่ ๕
กุณฑลิยสูตร
ตถาคตมีวิชชาและวิมุติเปนผลานิสงส
[๓๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอัญชนมฤคทายวัน ใกลเมือง
สาเกต ครั้งนั้นแล กุณฑลิยปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผู
มีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจาเทีย่ วไปในอาราม เขาไปสูบริษัท
เมื่อขาพเจาบริโภคอาหารเชาแลว ในเวลาปจฉาภัต ขาพเจาเดินไปเนืองๆ เที่ยวไปเนืองๆ สู
อารามจากอาราม สูอุทยานจากอุทยาน ณ ทีน่ ั้น ขาพเจาเห็นสมณพราหมณพวกหนึ่ง กําลังกลาว
ถอยคํามีวาทะและการเปลือ้ งวาทะวาดังนีเ้ ปนอานิสงส และมีความขุนเคืองเปนอานิสงส สวน
ทานพระโคดมมีอะไรเปนอานิสงสอยูเลา? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกุณฑลิยะ ตถาคต

มีวิชชาและวิมตุ ิเปนผลานิสงสอยู.
[๓๙๕] ก. ขาแตทานพระโคดมผูเ จริญ ก็ธรรมเหลาไหนที่บุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ?
พ. ดูกรกุณฑลิยะ โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง
วิชชาและวิมุตใิ หบริบูรณ.
ก. ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ก็ธรรมเหลาไหนที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ?
พ. ดูกรกุณฑลิยะ สติปฏฐาน ๔ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง
โพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ.
ก. ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ก็ธรรมเหลาไหนที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ?
พ. ดูกรกุณฑลิยะ สุจริต ๓ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสติ*ปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ.
ก. ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ก็ธรรมเหลาไหนที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ?
[๓๙๖] พ. ดูกรกุณฑลิยะ อินทรียสังวรอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ อินทรียสังวรอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอม
ยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ? ดูกรกุณฑลิยะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปที่ชอบใจดวยจักษุแลว
ยอมไมยินดี ไมขึ้งเคียด ไมยงั ความกําหนัดใหเกิด และกายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่ มั่นคงดี
ในภายใน หลุดพนดีแลว อนึ่ง เธอเห็นรูปที่ไมชอบใจดวยจักษุแลว ก็ไมเกอ ไมมีจิตตั้งอยู
ดวยอํานาจกิเลส ไมเสียใจ มีจติ ไมพยาบาท และกายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่ มั่นคงดี ใน
ภายใน หลุดพนดีแลว.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฟงเสียงดวยหู ฯลฯ ดมกลิ่นดวยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสดวยลิ้น ฯลฯ
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ฯลฯ รูธรรมารมณที่ชอบใจ ดวยใจแลว ยอมไมยนิ ดี ไมขึ้งเคียด
ไมยังความกําหนัดใหเกิด และกายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่ มั่นคงดีในภายใน หลุดพนดีแลว
อนึ่ง เธอรูธรรมารมณ ที่ไมชอบใจดวยใจแลว ไมเกอ ไมมีจติ ตั้งอยูดวยอํานาจกิเลส ไมเสียใจ
มีจิตไมพยาบาท และกายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่ มั่นคงดีในภายใน หลุดพนดีแลว.
ดูกรกุณฑลิยะ เพราะเหตุทภี่ ิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูคงที่ ไมเสียใจ มีจิตไม
พยาบาท เพราะรูปทั้งที่ชอบใจและไมชอบใจ กายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่ มั่นคงดีในภายใน
หลุดพนดีแลว ภิกษุฟงเสียงดวยหู ฯลฯ ดมกลิ่นดวยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสดวยลิ้น ฯลฯ ถูกตองโผฏ*ฐัพพะดวยกาย ฯลฯ รูธรรมารมณ ดวยใจแลว เปนผูคงที่ ไมเสียใจ มีจิตไมพยาบาท เพราะ
ธรรมารมณ ที่ชอบใจและไมชอบใจ และกายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่ มั่นคงดีในภายใน หลุด
พนดีแลว ดูกรกุณฑลิยะ อินทรียสังวรอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว อยางนี้แล

ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ.
[๓๙๗] ดูกรกุณฑลิยะ ก็สจุ ริตเหลานั้นอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางไร ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริต
เจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริต เจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริต สุจริต ๓ อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ.
[๓๙๘] ดูกรกุณฑลิยะ สติปฏฐาน ๔ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร
ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็นจิตเนืองๆ อยู ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมเนืองๆ อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียได ดูกรกุณฑลิยะ สติปฏฐาน ๔ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล
ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ.
[๓๙๙] ดูกรกุณฑลิยะ โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร
ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรกุณฑลิยะ โพชฌงค ๗ อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมยังวิชชาและวิมุตใิ หสมบูรณ.
[๔๐๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว กุณฑลิยปริพาชกไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเ จริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวา
ผูมีจักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ
วาเปนสรณะ ขอทานพระโคดม จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต
จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
จบ สูตรที่ ๖
กูฏสูตร
ผูเจริญโพชฌงคยอมนอมไปสูนิพพาน
[๔๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กลอนเรือนยอดทั้งหมดนอมไปสูยอด โนมไปสูย อด
โอนไปสูยอด แมฉันใด ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ ยอมเปนผูนอ มไป
สูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๔๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗
อยางไร ยอมเปนผูนอมไปสูน ิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ

ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอม
ไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๗
อุปวาณสูตร
โพชฌงค ๗ ที่ปรารภดีแลวยอมอยูผ าสุก
[๔๐๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอุปวาณะและทานพระสารีบุตรอยู ณ โฆสิตาราม ใกล
เมืองโกสัมพี ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรออกจากที่พักผอนในเวลาเย็นแลว เขาไปหาทานพระ*อุปวาณะถึงทีอ่ ยู ไดปราศรัยกับทานพระอุปวาณะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระอุปวาณะวา ทานอุปวาณะผูมอี ายุ ภิกษุจะ
พึงรูหรือไมวา โพชฌงค ๗ อันเราปรารภดีแลวอยางนี้ ดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคายเฉพาะ
ตน ยอมเปนไปเพื่อความอยูเ ปนผาสุก ทานพระอุปวาณะตอบวา ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ ภิกษุ
พึงรูไดวา โพชฌงค ๗ อันเราปรารภดีแลวอยางนี้ ดวยการกระทําไวในใจ โดยแยบคายเฉพาะตน
ยอมเปนไปเพื่อความอยูเ ปนผาสุก.
[๔๐๔] สา. ดูกรผูมีอายุ ภิกษุปรารภสติสัมโพชฌงค ยอมรูไดหรือวา จิตของเรา
หลุดพนดีแลว ถีนมิทธะเราถอนเสียแลว อุทธัจจกุกกุจจะเรากําจัดไดแลว ความเพียรเราปรารภ
แลว เรากระทําไวในใจอยางจริงจัง มิไดยอหยอน ฯลฯ.
[๔๐๕] ดูกรผูมีอายุ ภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมรูไดหรือวา จิตของเราหลุด
พนดีแลว ถีนมิทธะเราถอนเสียแลว อุทธัจจกุกกุจจะเรากําจัดไดแลว ความเพียรเราปรารภแลว
เรากระทําไวในใจอยางจริงจัง มิไดยอหยอน.
[๔๐๖] อุ. ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ ภิกษุพึงรูไดอยางนี้แลวา โพชฌงคอันเราปรารภ
ดีแลวอยางนี้ ดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคายเฉพาะตน ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนผาสุก.
จบ สูตรที่ ๘
อุปาทสูตรที่ ๑
โพชฌงค ๗ ไมเกิดนอกจากการปรากฏแหงตถาคต
[๔๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น นอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
แลว โพชฌงค ๗ ประการนี้ ยอมไมเกิดขึ้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ
อุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไม
เกิด ยอมเกิดขึน้ นอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว โพชฌงค ๗
ประการนี้ ยอมไมเกิดขึ้น.
จบ สูตรที่ ๙
อุปาทสูตรที่ ๒

โพชฌงค ๗ ไมเกิดนอกวินัยของพระสุคต
[๔๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น ยอมไมเกิดขึ้น นอกวินัยของพระสุคต โพชฌงค ๗ เปนไฉน?
คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น ยอมไมเกิดขึ้น นอกวินัยของพระสุคต.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ ปพพตวรรคที่ ๑
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. หิมวันตสูตร
๒. กายสูตร
๓. สีลสูตร
๔. วัตตสูตร
๕. ภิกขุสูตร
๖. กุณฑลิยสูตร
๗. กูฏสูตร
๘. อุปวาณสูตร
๙. อุปาทสูตรที่ ๑
๑๐. อุปาทสูตรที่ ๒
-------------คิลานวรรคที่ ๒
ปาณูปมสูตร
อาศัยศีลเจริญโพชฌงค ๗
[๔๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งสําเร็จอิริยาบถ ๔ คือ บางคราวก็เดิน
บางคราวก็ยืน บางคราวก็นั่ง บางคราวก็นอน สัตวเหลานั้นทั้งหมด อาศัยแผนดิน ดํารงอยูบ น
แผนดิน จึงสําเร็จอิริยาบถ ๔ นั้น อยางนั้นแหละ แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว
ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๔๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมเจริญโพชฌงค ๗
ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
สติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค
๗ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑
สุริยูปมสูตรที่ ๑
อาศัยกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค ๗
[๔๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น สิ่งที่ขึ้นกอน สิ่งที่เปนนิมิตมากอน
คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งที่เปนเบื้องตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิดขึ้นแหง

โพชฌงค ๗ แกภิกษุ คือ ความเปนผูมมี ิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุ
ผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.
[๔๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําให
มากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัม*โพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขา*สัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๒
สุริยูปมสูตรที่ ๒
โยนิโสมนสิการเปนเบื้องแรกแหงโพชฌงค
[๔๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นกอน สิ่งที่เปนนิมิต
มากอน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งที่เปนเบื้องตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิด
แหงโพชฌงค ๗ แกภิกษุ คือ การกระทําไวในใจโดยแยบคาย ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญ
โพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.
[๔๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม
เจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน
การสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม
ไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญ
โพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๓
คิลานสูตรที่ ๑
พระมหากัสสปหายอาพาธดวยโพชฌงค ๗
[๔๑๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาป*สถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้น ทานพระมหากัสสปอาพาธไมสบาย เปนไขหนัก อยู
ที่ปปผลิคูหา.
[๔๑๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระ*มหากัสสปถึงที่อยู แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้นแลวไดตรัสถามทานพระมหากัสสป
วา ดูกรกัสสป เธอพออดทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาคลายลง ไม
กําเริบขึ้นแลหรือ ความทุเลายอมปรากฏ ความกําเริบขึ้นไมปรากฏแลหรือ? ทานพระมหากัสสป
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกเวทนา
ของพระองคกําเริบหนัก ยังไมคลายไป ความกําเริบขึ้นยอมปรากฏ ความทุเลาไมปรากฏ.

[๔๑๗] พ. ดูกรกัสสป โพชฌงค ๗ เหลานี้ เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โพชฌงค ๗
เปนไฉน?
[๔๑๘] ดูกรกัสสป สติสัมโพชฌงค เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯลฯ อุเบกขา*สัมโพชฌงค เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ดูกรกัสสป โพชฌงค ๗ เหลานี้แล เรากลาวไวชอบ
แลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อ
นิพพาน.
[๔๑๙] ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค โพชฌงคดีนัก ขาแต
พระสุคต โพชฌงคดีนัก พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว ทานพระมหากัสสป
ปลื้มใจ ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาค ทานพระมหากัสสปหายจากอาพาธนั้นแลว และอาพาธ
นั้น อันทานพระมหากัสสปละไดแลว ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สูตรที่ ๔
คิลานสูตรที่ ๒
พระมหาโมคคัลลานะหายอาพาธดวยโพชฌงค ๗
[๔๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาป*สถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะอาพาธ ไมสบาย เปนไขหนัก
อยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ.
[๔๒๑] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระ*มหาโมคคัลลานะถึงที่อยู แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้นแลว ไดตรัสถามทานพระ
มหาโมคคัลลานะวา ดูกรโมคคัลลานะ เธอพออดพอทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดแลหรือ
ทุกขเวทนาคลายลงไมกําเริบขึ้นแลหรือ ความทุเลายอมปรากฏ ความกําเริบขึ้นไมปรากฏแลหรือ?
ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได ยังอัตภาพให
เปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพระองคยอมกําเริบหนัก ยังไมคลายลง ความกําเริบยอมปรากฏ
ความทุเลาไมปรากฏ.
[๔๒๒] พ. ดูกรโมคคัลลานะ โพชฌงค ๗ เหลานี้ เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โพชฌงค
๗ เปนไฉน?
[๔๒๓] ดูกรโมคคัลลานะ สติสัมโพชฌงค เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯลฯ อุเบกขา
สัมโพชฌงค เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ดูกรโมคคัลลานะ โพชฌงค ๗ เหลานี้แล เรากลาวไว

ชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน.
[๔๒๔] ทานพระโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค โพชฌงคดีนัก ขา
แตพระสุคต โพชฌงคดีนัก พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว ทานพระมหา*โมคคัลลานะปลื้มใจ ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาค ทานพระมหาโมคคัลลานะหายจากอาพาธ
นั้นแลว และอาพาธนั้นอันทานพระมหาโมคคัลลานะละไดแลว ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สูตรที่ ๕
คิลานสูตรที่ ๓
พระผูมีพระภาคหายประชวรดวยโพชฌงค ๗
[๔๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน
ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคทรงประชวร ไมสบาย เปนไขหนัก.
[๔๒๖] ครั้งนั้น ทานพระมหาจุนทะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระจุนทะวา
ดูกรจุนทะ โพชฌงคจงแจมแจงกะเธอ.
จ. ขาแตพระองคผเู จริญ โพชฌงค ๗ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสไวชอบแลว อัน
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยงิ่ เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
โพชฌงค ๗ เปนไฉน?
[๔๒๗] ขาแตพระองคผูเจริญ สติสัมโพชฌงค พระผูมีพระภาคตรัสไวชอบแลว
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค พระผูมีพระภาคไดตรัสไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ขาแตพระองคผูเจริญ
โพชฌงค ๗ เหลานี้แล พระผูมพี ระภาคตรัสไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน.
[๔๒๘] ดูกรจุนทะ โพชฌงคดีนัก ดูกรจุนทะ โพชฌงคดีนัก ทานพระมหาจุนทะ
ไดกลาวไวยากรณภาษิตนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย พระผูมีพระภาคทรงหายจากประชวรนั้น
และอาพาธนั้น อันพระผูมีพระภาคทรงละแลว ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สูตรที่ ๖
ปารคามีสูตร
เจริญโพชฌงค ๗ ยอมเปนไปเพื่อถึงฝง
[๔๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ
อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง.

[๔๓๐] ในหมูมนุษย คนที่ไปถึงฝงมีจํานวนนอย แตหมูสัตวนอกนี้ยอม
วิ่งไปตามฝงนั่นเอง สวนชนเหลาใดประพฤติตามธรรม ในธรรมที่พระผูมี
พระภาคตรัสดีแลว ชนเหลานั้นจักขามบวงมฤตยูซึ่งแสนยากที่จะขามได
บัณฑิตพึงละธรรมฝายดําเสีย เจริญธรรมฝายขาว ออกจากความอาลัย
อาศัยความไมมีอาลัยแลว พึงละกามเสีย เปนผูไมมีกเิ ลสเปนเครื่องกังวล
ปรารถนาความยินดีในวิเวก ที่สัตวยินดีไดยาก บัณฑิต พึงชําระตนให
ผองแผว จากเครื่องเศราหมองจิต ชนเหลาใดอบรมจิตดีแลวโดยชอบใน
องคเปนเหตุตรัสรู ไมถือมั่น ยินดีแลวในความสละคืน ซึ่งความยึดถือ
ชนเหลานั้นเปนผูสิ้นอาสวะ มีความรุงเรือง ปรินิพพานแลวในโลก.
จบ สูตรที่ ๗
วิรัทธสูตร
โพชฌงค ๗ ที่ปรารภผิดปรารภถูก
[๔๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภผิดแลว
อริยมรรคอันยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภผิดแลว โพชฌงค
๗ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภถูกแลว อริยมรรคอันยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ
เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภถูกแลว โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือสติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขา*สัมโพชฌงค.
[๔๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภ
ผิดแลว อริยมรรคอันยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภผิดแลว
โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภถูกแลว อริยมรรคอันยังสัตวใหถึงความ
สิ้นทุกขโดยชอบ เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภถูกแลว.
จบ สูตรที่ ๘
อริยสูตร
เจริญโพชฌงค ๗ ยอมนําตนออกจากทุกข
[๔๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ใหเปนอริยธรรม นําตนออกจากทุกข ยอมนําไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ แกผูกระทํา
ซึ่งโพชฌงค ๗ นั้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ใหเปน
อริยธรรม นําตนออกจากทุกข ยอมนําไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ แกผูกระทําซึ่งโพชฌงค ๗
นั้น.
จบ สูตรที่ ๙
นิพพานสูตร
เจริญโพชฌงค ๗ ยอมเปนไปเพื่อความหนาย

[๔๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ
ระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค
ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความ
ดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ คิลานวรรคที่ ๒
----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปาณูปมสูตร
๒. สุริยูสมสูตรที่ ๑
๓. สุริยูปมสูตรที่ ๒
๔. คิลานสูตรที่ ๑
๕. คิลานสูตรที่ ๒
๖. คิลานสูตรที่ ๓
๗. ปารคามีสูตร
๘. วิรัทธสูตร
๙. อริยสูตร
๑๐. นิพพานสูตร
----------อุทายิวรรคที่ ๓
โพธนสูตร
ที่เรียกวาโพชฌงคเพราะเปนไปเพื่อตรัสรู
[๔๓๕] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ที่เรียกวา โพชฌงค โพชฌงค ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงเรียกวา โพชฌงค? พระผู
มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ที่เรียกวา โพชฌงค เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู.
[๔๓๖] ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุ ที่เรียกวาโพชฌงค เพราะเปน
ไปเพื่อตรัสรู ฉะนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑
เทสนาสูตร
โพชฌงค ๗
[๔๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงโพชฌงค ๗ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง
ฟงเรื่องนั้น ก็โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล.

จบ สูตรที่ ๒
ฐานิยสูตร
นิวรณ ๕ เกิดเพราะมนสิการถึงธรรมเปนที่ตั้งแหงนิวรณ
[๔๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามฉันทที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึน้ แลว
ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงกามราคะ.
[๔๓๙] พยาบาทที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอมเปนไปเพื่อความ
เจริญไพบูลยยิ่ง เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงพยาบาท.
[๔๔๐] ถีนมิทธะทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความ
เจริญไพบูลยยิ่ง เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงถีนมิทธะ.
[๔๔๑] อุทธัจจกุกกุจจะทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไป
เพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุทธัจจกุกกุจจะ.
[๔๔๒] วิจิกิจฉาทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความ
เจริญไพบูลยยิ่ง เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงวิจิกิจฉา.
[๔๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึน้
แลว ยอมถึงความเจริญไพบูลย เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงสติสัมโพชฌงค
ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึน้ แลว ยอมถึงความเจริญไพบูลย
เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนทีต่ ั้งแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค.
จบ สูตรที่ ๓
อโยนิโสสูตร
นิวรณ ๕ เกิดเพราะมนสิการโดยไมแยบคาย
[๔๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการโดยไมแยบคาย กามฉันทะทีย่ ังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง พยาบาท ... ถีนมิทธะ ...
อุทธัจจกุกกุจจะ ... วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความ
เจริญไพบูลยยิ่ง.
[๔๔๕] สติสัมโพชฌงคที่ยงั ไมเกิด ยอมไมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึ้นแลวยอมดับไป ฯลฯ
อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึน้ และที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไป.
[๔๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคาย กามฉันทะที่ยังไมเกิด
ยอมไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว เธอยอมละเสียได พยาบาท ... ถีนมิทธะ ... อุทธัจจกุกกุจจะ ...
วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้น และทีเ่ กิดขึ้นแลว เธอยอมละเสียได.
[๔๔๗] สติสัมโพชฌงคที่ยงั ไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และทีเ่ กิดขึ้นแลว ยอมถึงความ
เจริญไพบูลยยิ่ง ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยงั ไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และทีเ่ กิดขึ้นแลว ยอมถึง
ความเจริญไพบูลยยิ่ง.
จบ สูตรที่ ๔

อปริหานิยสูตร
ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม ๗
[๔๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันไมเปนทีต่ ั้งแหงความเสื่อม ๗ ประการ
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงธรรมนั้น ก็ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม ๗ ประการ
เปนไฉน? คือ โพชฌงค ๗ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขา
สัมโพชฌงค ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม ๗ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๕
ขยสูตร
ปฏิปทาที่เปนไปเพื่อสิ้นตัณหาคือโพชฌงค
[๔๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรรคาใด ปฏิปทาใด ยอมเปนไปเพื่อความสิน้ ตัณหา
เธอทั้งหลายจงเจริญมรรคานั้น ปฏิปทานั้น มรรคาและปฏิปทาที่เปนไปเพื่อความสิ้นตัณหาเปน
ไฉน? คือ โพชฌงค ๗ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค.
[๔๕๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดทูลถามวา ขาแต
พระองคผูเจริญ โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร? ยอมเปนไปเพื่อ
ความสิ้นตัณหา.
ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีความเบียดเบียน เมื่อภิกษุนั้น
เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันไพบูลย เปนมหรคต หา
ประมาณมิได ไมมีความเบียดเบียน ยอมละตัณหาได ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีความเบียด*เบียน เมื่อภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันไพบูลย
เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีความเบียดเบียน ยอมละตัณหาได เพราะละตัณหาได จึง
ละกรรมได เพราะละกรรมได จึงละทุกขได ดูกรอุทายี เพราะสิ้นตัณหา จึงสิ้นกรรม เพราะ
สิ้นกรรม จึงสิ้นทุกข ดวยประการดังนี้แล.
จบ สูตรที่ ๖
นิโรธสูตร
ปฏิปทาเปนไปเพื่อดับตัณหาคือโพชฌงค
[๔๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรรคาใด ปฏิปทาใด ยอมเปนไปเพื่อความดับตัณหา
เธอทั้งหลายจงเจริญมรรคานั้น ปฏิปทานั้น มรรคาและปฏิปทาที่เปนไปเพื่อความดับตัณหาเปน
ไฉน? คือ โพชฌงค ๗ โพชฌงค ๗ โพชฌงค เปนไฉน? คือสติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขา
สัมโพชฌงค.
[๔๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางไร ยอมเปนไปเพื่อความดับตัณหา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติ

สัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความ
ดับตัณหา.
จบ สูตรที่ ๗
นิพเพธสูตร
มรรคาอันเปนสวนแหงการแทงตลอดคือโพชฌงค
[๔๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมรรคาอันเปนสวนแหงการแทงตลอด แก
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงมรรคานั้น ก็มรรคาอันเปนสวนแหงการแทงตลอดเปนไฉน? คือ
โพชฌงค ๗ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค.
[๔๕๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดทูลถามวา ขาแตพระ*องคผูเจริญ โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อความ
แทงตลอด?
พ. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีความเบียดเบียน เธอมีจิต
อันสติสัมโพชฌงคอบรมแลว ยอมแทงทะลุ ยอมทําลายกองโลภะ ที่ยังไมเคยแทงทะลุ ยังไม
เคยทําลายเสียได ยอมแทงทะลุ ยอมทําลายกองโทสะ ทีย่ ังไมเคยแทงทะลุ ยังไมเคยทําลาย
เสียได ยอมแทงทะลุ ยอมทําลายกองโมหะ ทีย่ ังไมเคยแทงทะลุ ยังไมเคยทําลายเสียได ฯลฯ
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันไพบูลย เปนมหรคต
หาประมาณมิได ไมมีความเบียดเบียน เธอมีจิตอันอุเบกขาสัมโพชฌงค อบรมแลว ยอมแทง
ทะลุ ยอมทําลายกองโลภะ ทีย่ ังไมเคยแทงทะลุ ยังไมเคยทําลายเสียได ยอมแทงทะลุ ยอม
ทําลายกองโทสะ ที่ยังไมเคยแทงทะลุ ยังไมเคยทําลายเสียได ยอมแทงทะลุ ยอมทําลายกองโมหะ
ที่ยังไมเคยแทงทะลุ ยังไมเคยทําลายเสียได ดูกรอุทายี โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลวอยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความแทงตลอด.
จบ สูตรที่ ๘
เอกธัมมสูตร
โพชฌงค ๗ ยอมเปนไปเพื่อละธรรมเปนที่ตั้งสังโยชน
[๔๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมขอ หนึ่ง ที่บุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละธรรมอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน เหมือนโพชฌงค ๗ นี้เลย
โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค.
[๔๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางไร ยอมเปนไปเพื่อละธรรม อันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ

ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการ
สละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอม
เปนไปเพื่อละธรรมอันเปนทีต่ ั้งแหงสังโยชน.
[๔๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชนเปนไฉน? จักษุเปนธรรม
เปนที่ตั้งแหงสังโยชน เครื่องผูก เครื่องจองจํา คือ สังโยชนเหลานั้น ยอมเกิดที่จักษุนี้ หู ...
จมูก ... ลิ้น ... ๑- ใจเปนธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชน เครื่องผูก เครื่องจองจํา คือ สังโยชนเหลานั้น
ยอมเกิดที่ใจนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานี้ เรียกวาธรรมเปนทีต่ ั้งแหงสังโยชน.
จบ สูตรที่ ๙
@๑. บาลีเปนอยางนี้ กายหายไป
อุทายิสูตร
พระผูมีพระภาครับรองมรรคที่พระอุทายีไดแลว
[๔๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชนชาวสุมภะ ชื่อเสตกะ
ในแควนสุมภะ ครั้งนั้น ทานพระอุทายีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา.
[๔๕๙] ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรยนัก พระเจาขา ไมเคยมีมา มีขนึ้ ความ
รัก ความเคารพ ความละอายใจ และความเกรงกลัว ของขาพระองคซึ่งมีอยูในพระผูมีพระภาค
มากเพียงไร ดวยวา ขาพระองคเมื่อเปนคฤหัสถผูครองเรือนอยูในกาลกอน ก็มิไดกระทําความ
คุนเคยกับพระธรรมมากนัก มิไดกระทําความคุนเคยกับพระสงฆมากนัก ขาพระองคเห็นความรัก
ความเคารพ ความละอายใจ ความเกรงกลัว ในพระผูมีพระภาค จึงออกบวชเปนบรรพชิต
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมแกขาพระองควา อยางนี้รูป อยางนี้ความเกิดแหงรูป อยางนี้ความ
ดับแหงรูป อยางนี้เวทนา ... อยางนี้สัญญา ... อยางนี้สังขาร ... อยางนี้วิญญาณ อยางนี้ความ
เกิดแหงวิญญาณ อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ.
[๔๖๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอยูในเรือนวาง พิจารณาถึงความเกิดและ
ความเสื่อมแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ไดรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทกุ ข*นิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
[๔๖๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมที่ขาพระองคบรรลุแลวและมรรคที่ขา พระองคได
แลวนั้น อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว จักนอมนํา ขาพระองคผูอยูโดยอาการ
อยางนั้นๆ ไป เพื่อความเปนอยางนั้น โดยที่ขา พระองคจักรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู
จบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมี คือ สติสัมโพชฌงค ที่
ขาพระองคไดแลวนั้น อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว จักนอมนําขาพระองคผูอยู
โดยอาการอยางนั้นๆ ไป เพื่อความเปนอยางนั้น โดยที่ขาพระองคจักรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมี ฯลฯ อุเบกขา
สัมโพชฌงค ที่ขาพระองคไดแลวนั้น อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว จักนอมนํา

ขาพระองคผูอยูโดยอาการนั้นๆ ไป เพื่อความเปนอยางนั้น โดยที่ขาพระองคจักรูชัดวา ชาติสิ้น
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี มรรค
ที่ขาพระองคไดแลวนี้แล อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว จักนอมนําขาพระองคผูอยู
โดยอาการนั้นๆ ไป เพื่อความเปนอยางนั้น โดยที่ขาพระองคจักรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหม*จรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๔๖๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ อุทายี มรรคที่เธอไดแลวนั้นแล อันเธอ
เจริญแลว กระทําใหมากแลว จักนอมนําเธอผูอยูโดยอาการนั้นๆ ไป เพื่อความเปนอยางนัน้
โดยที่เธอจักรูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ อุทายิวรรคที่ ๓
----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โพธนสูตร
๒. เทสนาสูตร
๓. ฐานิยสูตร
๔. อโยนิโสสูตร
๕. อปริหานิยสูตร
๖. ขยสูตร
๗. นิโรธสูตร
๘. นิพเพธสูตร
๙. เอกธัมมสูตร
๑๐. อุทายิสูตร
---------นิวรณวรรคที่ ๔
กุสลสูตรที่ ๑
ธรรมที่เปนกุศลมีความไมประมาทเปนมูล
[๔๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนกุศลเหลาใดเหลาหนึ่ง อันเปนไปในสวนแหง
กุศล เปนไปในฝายแหงกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีความไมประมาทเปนมูล ประชุมลงใน
ความไมประมาท ความไมประมาท เรากลาววา เปนยอดของธรรมเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อันภิกษุผูไมประมาทแลว พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.
[๔๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูไมประมาทแลว ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอม
กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติ
สัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขา*สัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูไมประมาทแลว ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑
กุสลสูตรที่ ๒

ธรรมที่เปนกุศลมีโยนิโสมนสิการเปนมูล
[๔๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนกุศลเหลาใดเหลาหนึ่ง อันเปนไปในสวนแหง
กุศล เปนไปในฝายแหงกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีโยนิโสมนสิการเปนมูล ประชุมลงใน
โยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการ เรากลาววาเปนยอดของธรรมเหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัน
ภิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซึ่ง
โพชฌงค ๗.
[๔๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยนิโสมนสิการ ยอมเจริญโพชฌงค ๗
ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมาก
ซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๒
อุปกิเลสสูตร
อุปกิเลสของทอง ๕ อยาง
[๔๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของทอง ๕ อยางนี้ เปนเครื่องทําทองไมใหออน
ไมใหความแกการงาน ไมใหมีสีสุก ใหเปราะ และใหใชการไมไดดี อุปกิเลส ๕ อยางเปนไฉน?
[๔๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหล็กเปนอุปกิเลสของทอง ทําทองไมใหออน ไมใหควร
แกการงาน ไมใหมีสีสุก ใหเปราะ และใหใชการไมไดดี.
[๔๖๙] โลหะ เปนอุปกิเลสของทอง ทําทองไมใหออน ฯลฯ
[๔๗๐] ดีบุก เปนอุปกิเลสของทอง ทําทองไมใหออน ฯลฯ
[๔๗๑] ตะกั่ว เปนอุปกิเลสของทอง ทําทองไมใหออน ฯลฯ
[๔๗๒] เงิน เปนอุปกิเลสของทอง ทําทองไมใหออน ไมใหควรแกการงาน ไมให
มีสีสุก ใหเปราะ และใหใชการไมไดดี.
[๔๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของทอง ๕ อยางนี้แล เปนเครื่องทําทองไมให
ออน ไมใหควรแกการงาน ไมใหมีสีสุก ใหเปราะ และใหใชการไมไดดี.
[๔๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล อุปกิเลสของจิต ๕ อยางนี้ เปน
เครื่องทําจิตไมใหนิ่มนวล ไมใหควรแกการงาน ไมใหผุดผอง ใหเสียไป และไมใหตั้งมั่นดวยดี
เพื่อความสิ้นอาสวะ.
อุปกิเลส ๕ อยางเปนไฉน?
[๔๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะเปนอุปกิเลสของจิต เปนเครื่องทําจิตไมให
นิ่มนวล ไมใหควรแกการงาน ไมใหผุดผอง ใหเสียไป และไมใหตั้งมั่นดวยดีเพื่อความสิ้น
อาสวะ.

[๔๗๖] พยาบาทเปนอุปกิเลสของจิต เปนเครื่องทําจิตไมใหนิ่มนวล ไมใหควรแก
การงาน ไมใหผุดผอง ใหเสียไป และไมใหตั้งมั่นดวยดีเพื่อความสิ้นอาสวะ ฯลฯ
[๔๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของจิต ๕ อยางนี้แล เปนเครื่องทําจิตไมให
นิ่มนวล ไมใหควรแกการงาน ไมใหผุดผอง ใหเสียไป และไมใหตั้งมั่นดวยดีเพื่อความสิ้น
อาสวะ.
[๔๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม
ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่ง
ผล คือ วิชชาและวิมุติ โพชฌงค ๗ เปนไฉน?
[๔๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติสัมโพชฌงคไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม ไมเปน
อุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล
คือ วิชชาและวิมุติ ฯลฯ
[๔๘๐] อุเบกขาสัมโพชฌงค ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม ฯลฯ ยอมเปนไป
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุติ.
[๔๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม
ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่ง
ผล คือ วิชชาและวิมุติ.
จบ สูตรที่ ๓
อโยนิโสสูตร
มนสิการโดยไมแยบคาย นิวรณ ๕ ยอมเกิด
[๔๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการโดยไมแยบคาย กามฉันทะทีย่ ังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอมเปนไปเพื่อความไพบูลยยิ่งขึ้น ฯลฯ
[๔๘๓] พยาบาทที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอมเปนไปเพื่อความ
เจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๔๘๔] ถีนมิทธะทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอมเปนไปเพื่อความ
เจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๔๘๕] อุทธัจจกุกกุจจะทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ความเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๔๘๖] วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอมเปนไปเพื่อความ
เจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
จบ สูตรที่ ๔
โยนิโสสูตร
มนสิการโดยแยบคายยอมเกิดโพชฌงค
[๔๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคาย สติสัมโพชฌงคที่ยังไม

เกิด ยอมเกิดขึน้ และที่เกิดแลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ ฯลฯ
[๔๘๘] อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอมถึงความ
เจริญบริบูรณ.
จบ สูตรที่ ๕
วุฑฒิสูตร
โพชฌงคเปนไปเพื่อความเจริญ
[๔๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ นี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ เพื่อความไมเสื่อม โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค
ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ นี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อความเจริญ เพื่อความไมเสื่อม.
จบ สูตรที่ ๖
อาวรณานีวรณสูตร
นิวรณ ๕ เปนอุปกิเลสของจิต
[๔๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนเครื่องกั้น เปนเครื่องหาม เปนอุปกิเลสของจิต
ทําปญญาใหทราม ๕ อยางนี้ ๕ อยางเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะเปนธรรมเครื่องกั้น
เปนธรรมเครื่องหาม เปนอุปกิเลสของจิต ทําปญญาใหทราม พยาบาท ... ถีนมิทธะ ... อุทธัจจ*กุกกุจจะ ... วิจิกิจฉา เปนธรรมเครื่องกั้น เปนธรรมเครื่องหาม เปนอุปกิเลสของจิต ทําปญญา
ใหทราม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ อยางนี้แล เปนเครื่องกัน้ เปนเครื่องหาม เปนอุปกิเลส
ของจิต ทําปญญาใหทราม.
[๔๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ ไมเปนเครื่องกั้น ไมเปนเครือ่ งหาม
ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่ง
ผล คือ วิชชาและวิมุติ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ไมเปนเครื่องกั้น ไม
เปนเครื่องหาม ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุติ ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ไมเปนเครื่องกั้น
ไมเปนเครื่องหาม ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล คือวิชชาและวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ นี้แล ไมเปนเครื่องกั้น
ไมเปนเครื่องหาม ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุติ.
[๔๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใสใจ รวมเขาไวดวยใจทั้งหมด
เงี่ยโสตลงฟงธรรม สมัยนั้น นิวรณ ๕ ยอมไมมีแกเธอ โพชฌงค ๗ ยอมถึงความเจริญบริบูรณ.
จบ สูตรที่ ๗
นีวรณาวรณสูตร
นิวรณ ๕ โพชฌงค ๗

[๔๙๓] ในสมัยนั้น นิวรณ ๕ เปนไฉน? ยอมไมมีแกเธอ คือกามฉันทนิวรณ
ยอมไมมี พยาบาทนิวรณ ... ถีนมิทธนิวรณ ... อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ... วิจิกิจฉานิวรณ ยอมไมมี
ในสมัยนั้นนิวรณ ๕ ยอมไมมแี กเธอ.
[๔๙๔] ในสมัยนั้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน ยอมถึงความเจริญบริบูรณ? คือ สติ
สัมโพชฌงค ยอมถึงความเจริญบริบูรณ ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมถึงความเจริญบริบูรณ
โพชฌงค ๗ เหลานี้ ยอมถึงความเจริญบริบูรณ.
[๔๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใสใจ รวมเขาไวดวยใจทั้งหมด
เงี่ยโสตลงฟงธรรม สมัยนั้น นิวรณ ๕ ยอมไมมีแกเธอ โพชฌงค ๗ เหลานี้ ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณ.
จบ สูตรที่ ๘
รุกขสูตร
ธรรมเปนเครื่องกัน้ ๕ อยาง
[๔๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญ มีพืชนอย มีลําตนใหญ งอกคลุมไมตน
ทั้งหลาย เปนเครื่องทําตนไมที่มันงอกคลุมแลว ใหลมหักกระจัดกระจายวิบัติไป.
[๔๙๗] ก็ตนไมใหญเหลานั้น ที่มีพืชนอย มีลําตนใหญ ปกคลุมตนไมทั้งหลาย เปน
เครื่องทําตนไมที่มันงอกคลุมแลว ใหลมหักกระจัดกระจายวิบัติไปเปนไฉน? คือ ตนโพธิ์ใบ
ตนไทร ตนมิลักขุ ตนมะเดื่อ ตนกัจฉกะ ตนมะสัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญเหลานี้แล
ที่มีพืชนอย มีลําตนใหญ งอกคลุมตนไมทั้งหลาย เปนเครื่องทําตนไมที่มันงอกคลุมแลว ให
ลมหักกระจัดกระจายวิบัติไป.
[๔๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน กุลบุตรบางคนในโลกนี้ละกามเชนใด
แลว ออกบวชเปนบรรพชิต กุลบุตรนั้นยอมเปนผูเสียหายวิบัติไปดวยกามเชนนั้น หรือที่เลว
กวานั้น.
[๔๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนเครื่องกั้น เปนเครื่องหาม ๕ อยางเหลานี้
ครอบงําจิต ทําปญญาใหทราม ๕ อยางเปนไฉน? คือ กามฉันทะ เปนธรรมเครื่องกั้น เปน
ธรรมเครื่องหาม ครอบงําจิต ทําปญญาใหทราม พยาบาท ... ถีนมิทธะ ... อุทธัจจกุกกุจจะ ... วิจิกิจฉา
เปนธรรมเครื่องกั้น เปนธรรมเครื่องหาม ครอบงําจิต ทําปญญาใหทราม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเปนเครื่องกั้น เปนเครื่องหาม ครอบงําจิต ทําปญญาใหทราม ๕ อยางเหลานี้แล.
[๕๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม
ไมครอบงําจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผลคือวิชชา
และวิมุติ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม
ไมครอบงําจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผลคือวิชชา
และวิมุติ ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ไมเปนธรรมกั้น ... ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผลคือ
วิชชาและวิมุติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม

ไมครอบงําจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผลคือวิชชา
และวิมุติ.
จบ สูตรที่ ๙
นีวรณสูตร
นิวรณทําใหมืด
[๕๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิวรณ ๕ เหลานี้ กระทําใหมืด กระทําไมใหมจี ักษุ
กระทําไมใหมญ
ี าณ เปนที่ตั้งแหงความดับปญญา เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไป
เพื่อนิพพาน นิวรณ ๕ เปนไฉน? คือ กามฉันทนิวรณ กระทําใหมืด กระทําไมใหมีจักษุ
กระทําไมใหมญ
ี าณ เปนที่ตั้งแหงความดับปญญา เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไป
เพื่อนิพพาน พยาบาทนิวรณ ... ถีนมิทธนิวรณ ... อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ... วิจิกิจฉานิวรณ กระทํา
ใหมืด กระทําไมใหมีจักษุ กระทําไมใหมีญาณ เปนที่ตั้งแหงความดับปญญา เปนไปในฝกฝาย
แหงความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิวรณ ๕ เหลานี้แล กระทําใหมืด
กระทําไมใหมจี ักษุ กระทําไมใหมีญาณ เปนที่ตั้งแหงความดับปญญา เปนไปในฝกฝายแหงความ
คับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน.
[๕๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ
เปนที่ตั้งแหงความเจริญปญญา ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน
โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ เปนที่ตั้งแหง
ความเจริญปญญา ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน ฯลฯ อุเบกขา
สัมโพชฌงค กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ เปนที่ตั้งแหงความเจริญปญญา ไมเปนไปใน
ฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล
กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ เปนที่ตั้งแหงความเจริญปญญา ไมเปนไปในฝกฝายแหงความ
คับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ นีวรณวรรคที่ ๔
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุสลสูตรที่ ๑ ๒. กุสลสูตรที่ ๒ ๓. อุปกิเลสสูตร ๔. อโยนิโสสูตร
๕. โยนิโสสูตร ๖. วุฑฒิสูตร ๗. อาวรณาวนีรณสูตร ๘. นีวรณาวรณสูตร ๙. รุกขสูตร
๑๐. นีวรณสูตร
----------จักกวัตติวรรคที่ ๕
วิธาสูตร
ละมานะ ๓ เพราะโพชฌงค

[๕๐๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในอดีตกาล ละมานะ ๓ อยางไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ละไดแลวก็เพราะ
โพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ใน
อนาคตกาล จักละมานะ ๓ อยางได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด จักละไดก็เพราะ
โพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ใน
ปจจุบันละมานะ ๓ อยางได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ละไดกเ็ พราะโพชฌงค ๗
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว.
[๕๐๔] โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล ละมานะ ๓ อยางได
แลว ... สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักละมานะ ๓ อยางได ...
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ละมานะ ๓ อยางได สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทั้งหมด ละไดก็เพราะโพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว.
จบ สูตรที่ ๑
จักกวัตติสูตร
รัตนะ ๗ อยาง
[๕๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะพระเจาจักรพรรดิปรากฏ รัตนะ ๗ อยางจึงปรากฏ
รัตนะ ๗ อยางเปนไฉน? คือ จักรแกว ๑ ชางแกว ๑ มาแกว ๑ แกวมณี ๑ นางแกว ๑ คหบดีแกว ๑
ปริณายกแกว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะพระเจาจักรพรรดิปรากฏ รัตนะ ๗ อยางเหลานีจ้ ึง
ปรากฏ.
[๕๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาปรากฏ รัตนะ
คือ โพชฌงค ๗ จึงปรากฏ รัตนะ คือ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? ไดแกรัตนะ คือ สติสัมโพชฌงค
ฯลฯ รัตนะ คือ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาปรากฏ รัตนะ คือโพชฌงค ๗ เหลานี้จึงปรากฏ.
จบ สูตรที่ ๒
มารสูตร
โพชฌงคเปนมรรคาเครื่องย่ํายีมาร
[๕๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมรรคาเปนเครื่องย่ํายีมารและเสนามารแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟงมรรคานั้น ก็มรรคาเปนเครื่องย่ํายีมารและเสนามารเปนไฉน? คือ
โพชฌงค ๗ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนมรรคาเครื่องย่ํายีมาร และเสนามาร.
จบ สูตรที่ ๓
ทุปปญญสูตร
เหตุที่เรียกวาคนโงคนใบ

[๕๐๘] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา คนโง
คนใบ คนโง คนใบ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงจะเรียกวา คนโง คนใบ?
[๕๐๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ที่เรียกวา คนโง คนใบ ก็เพราะ
โพชฌงค ๗ อันตนไมเจริญแลว ไมกระทําใหมากแลว ไมกระทําใหมากแลว โพชฌงค ๗ เปน
ไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภิกษุ ที่เรียกวา คนโง คนใบ
ก็เพราะโพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันตนไมเจริญแลว ไมกระทําใหมากแลว.
จบ สูตรที่ ๔
ปญญวาสูตร
ดวยเหตุเพียงเทาไรจึงเรียกวาคนมีปญญา
[๕๑๐] สาวัตถีนิทาน. ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา คนมีปญญา ไมใชคนใบ
คนมีปญญา ไมใชคนใบ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงจะเรียกวา คนมีปญญา ไมใชคนใบ?
[๕๑๑] พ. ดูกรภิกษุ ที่เรียกวา คนมีปญญา ไมใชคนใบ ก็เพราะโพชฌงค ๗
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ
อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภิกษุ ที่เรียกวา คนมีปญญา ไมใชคนใบ ก็เพราะโพชฌงค ๗ เหลานี้
แล อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว.
จบ สูตรที่ ๕
ทฬิททสูตร
ดวยเหตุเพียงเทาไรจึงเรียกวาคนจน
[๕๑๒] สาวัตถีนิทาน. ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา คนจน คนจน ดังนี้ ดวย
เหตุเพียงเทาไรหนอ จึงเรียกวา คนจน?
[๕๑๓] พ. ดูกรภิกษุ ที่เรียกวา คนจน ก็เพราะโพชฌงค ๗ อันตนไมเจริญแลว
ไมกระทําใหมากแลว โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ที่เรียกวา คนจน ก็เพราะโพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันตนไมเจริญแลว ไม
กระทําใหมากแลว.
จบ สูตรที่ ๖
อทฬิททสูตร
ดวยเหตุเพียงเทาไรจึงเรียกวาคนไมจน
[๕๑๔] สาวัตถีนิทาน. ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา คนไมจน คนไมจน
ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงเรียกวา คนไมจน?
[๕๑๕] พ. ดูกรภิกษุ ที่เรียกวา คนไมจน ก็เพราะโพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว
กระทําใหมากแลว โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค
ดูกรภิกษุ ที่เรียกวา คนไมจน ก็เพราะโพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันตนเจริญแลว กระทําใหมาก

แลว.
จบ สูตรที่ ๗
อาทิจจสูตร
ความเปนผูมีมิตรดีเปนเบื้องตนแหงโพชฌงค
[๕๑๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น สิ่งที่เปนนิมิตมา
กอน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งที่เปนเบื้องตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิดแหง
โพชฌงค ๗ แกภิกษุ คือ ความเปนผูมมี ิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุ
ผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.
[๕๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมาก
ซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอม
เจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๘
อังคสูตรที่ ๑
โยนิโสมนสิการเปนปจจัยแหงโพชฌงค
[๕๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทําปจจัยภายในใหเปนเหตุแลว เรายังไมเล็งเห็นเหตุอื่น
แมอันหนึ่งเพื่อความบังเกิดแหงโพชฌงค ๗ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โยนิโสมนสิการ พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.
[๕๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ ยอมเจริญโพชฌงค
๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถึงพรอม
ดวยโยนิโสมนสิการ ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๙
อังคสูตรที่ ๒
ความเปนผูมมี ิตรดีเปนปจจัยแหงโพชฌงค
[๕๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทําปจจัยภายนอกใหเปนเหตุแลว เรายังไมเล็งเห็นเหตุอื่น
แมอันหนึ่ง เพื่อความบังเกิดขึน้ แหงโพชฌงค ๗ เหมือนความเปนผูมมี ิตรดีเลย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
อันภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.
[๕๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําให
มากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค

อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี
ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ จักกวัตติวรรคที่ ๕
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิธาสูตร
๒. จักกวัตติสูตร
๓. มารสูตร
๔. ทุปปญญสูตร
๕. ปญญวาสูตร
๖. ทฬิททสูตร
๗. อทฬิททสูตร
๘. อาทิจจสูตร
๙. อังคสูตรที่ ๑
๑๐. อังคสูตรที่ ๒
-------------หมวด ๖ แหงโพชฌงคที่ ๖
อาหารสูตร
อาหารของนิวรณ
[๕๒๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอาหารและสิ่งที่มิใชอาหาร
ของนิวรณ ๕ และโพชฌงค ๗ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๕๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหกามฉันทะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศุภนิมิตมีอยู การกระทําใหมากซึ่ง
อโยนิโสมนสิการในศุภนิมิตนั้น นี้เปนอาหารใหกามฉันทะทีย่ ังไมเกิด เกิดขึน้ หรือที่เกิดแลว
ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหพยาบาทที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิฆนิมิตมีอยู การกระทําใหมาก
ซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิตนั้น นี้เปนอาหารใหพยาบาทที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว
ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหถีนมิทธะทีย่ ังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไมยินดี ความเกียจคราน
ความบิดขี้เกียจ ความเมาอาหาร ความที่ใจหดหูมีอยู การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการใน
สิ่งเหลานั้น นี้เปนอาหารใหถีนมิทธะทีย่ ังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหอุทธัจจกุกกุจจะ ทีย่ ังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไมสงบใจมีอยู การ
กระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไมสงบใจนั้น นี้เปนอาหารใหอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม
เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.

[๕๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย อันเปนที่ตั้งแหง
วิจิกิจฉามีอยู การกระทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหวิจิกิจฉาที่
ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
อาหารของโพชฌงค
[๕๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหสติสัมโพชฌงค ที่ยงั ไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงสติ
สัมโพชฌงคมีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหสติสัม*โพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหธัมมวิจยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลและ
อกุศล ที่มีโทษและไมมโี ทษ ที่เลวและประณีต ที่เปนสวนขางดําและขางขาว มีอยู การกระทํา
ใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหธัมมวิจยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิด
ขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหวิริยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความริเริ่ม ความพยายาม
ความบากบั่น มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในสิ่งเหลานั้น นี้เปนอาหารใหวิริย*สัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงปติ*สัมโพชฌงค มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหปติ*สัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสงบกาย ความสงบจิต
มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบนี้ นี้เปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคที่
ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลวใหเจริญบริบูรณ.
[๕๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยงั ไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธินิมิต อัพยัคคนิมิต (นิมิตร
แหงจิตอันมีอารมณไมฟุงซาน) มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในนิมิตนั้น นี้เปน
อาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคทยี่ ังไมเกิด เกิดขึน้ หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา*สัมโพชฌงค มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารให

อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
มิใชอาหารของนิวรณ
[๕๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหกามฉันทะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อศุภนิมิตมีอยู การกระทําใหมาก
ซึ่งโยนิโสมนสิการในอศุภนิมิตนั้น นี้ไมเปนอาหารใหกามฉันทะที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิด
แลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหพยาบาทที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย เจโตวิมุติมีอยู การกระทําใหมาก
ซึ่งโยนิโสมนสิการในเจโตวิมตุ ินั้น นี้ไมเปนอาหารใหพยาบาทที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว
ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหถีนมิทธะทีย่ ังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความริเริ่ม ความพยายาม ความ
บากบั่น มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในสิ่งเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหถีนมิทธะ
ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสงบใจมีอยู การ
กระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบใจนั้น นี้ไมเปนอาหารใหอุทธัจจกุกกุจจะทีย่ ังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหวิจิกิจฉาทีย่ ังไมเกิด เกิดขึ้น
หรือที่เกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลและอกุศล
ที่มีโทษและไมมีโทษ ที่เลวและประณีต ที่เปนสวนขางดําและขางขาว มีอยู การกระทําใหมาก
ซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิด
แลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
มิใชอาหารของโพชฌงค
[๕๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหสติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงสติ
สัมโพชฌงค มีอยู การไมกระทําใหมากซึ่งมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหสติ
สัมโพชฌงคทยี่ ังไมเกิด เกิดขึน้ หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหธัมมวิจยสัมโพชฌงคที่ยังไม
เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เปนกุศล
และอกุศล ที่มโี ทษและไมมโี ทษ ที่เลวและประณีต ที่เปนสวนขางดําและขางขาว มีอยู การ
ไมกระทําใหมากซึ่งมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหธัมมวิจยสัมโพชฌงคที่ยงั ไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.

[๕๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหวิริยสัมโพชฌงคทยี่ ังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความริเริ่ม ความพยายาม
ความบากบั่น มีอยู การไมกระทําใหมากซึ่งมนสิการในสิ่งเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหวิริยสัม*โพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงปติ*สัมโพชฌงค มีอยู การไมกระทําใหมากซึ่งมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหปติ*สัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคที่ยังไม
เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสงบกาย ความสงบ
จิต มีอยู การไมกระทําใหมากซึ่งมนสิการในความสงบนั้น นี้ไมเปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงค
ที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธินิมิต อัพยัคคนิมิต มีอยู
การไมกระทําใหมากซึ่งมนสิการในนิมิตนั้น นี้ไมเปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิด
ขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไม
เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้ง
แหงอุเบกขาสัมโพชฌงค มีอยู การไมกระทําใหมากซึ่งมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้ไมเปน
อาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.
จบ สูตรที่ ๑
ปริยายสูตร
ปริยายนิวรณ ๕
[๕๔๗] ครั้งนั้น ภิกษุมากรูป เวลาเชา นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาต
ยังพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นไดมีความดําริวา เวลานี้เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตใน
พระนครสาวัตถีกอน ก็ยังเชานัก ถากระไร เราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียป ริพาชก
เถิด ภิกษุเหลานั้นจึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียป ริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญ*เดียรถียปริพาชก ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว พวกอัญญเดียรถียปริพาชกไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณ*โคดมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายเหลานี้วา มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละนิวรณ ๕
อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลวเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง ดังนี้ แมพวกเรา
ก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา มาเถิด ผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละนิวรณ ๕ อัน
เปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลวเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ในการแสดงธรรมของเรานี้ อะไรเปนความแปลกกัน อะไรเปนประโยชนอนั ยิ่ง อะไรเปนความ
ตางกัน ระหวางธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรมเทศนาของพระสมณโคดม หรืออนุศาสนีของ
พวกเรากับอนุศาสนีของพระสมณโคดม.
[๕๔๘] ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นไมชื่นชม ไมคัดคานคําพูดของอัญญเดียรถียปริพาชก
พวกนั้น ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไปดวยตั้งใจวา เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความแหงคําพูดนี้
ในสํานักพระผูมีพระภาค.
[๕๔๙] ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี เวลาปจฉาภัต
กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อเชา
วันนี้ ขาพระองคทั้งหลายนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ขาพระองค
ทั้งหลายไดมีความดําริวา เวลานี้เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีกอน ก็ยังเชานัก ถา
กระไร เราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ลําดับนั้น ขาพระองคทั้งหลาย
เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พวกอัญญเดียรถียปริพาชกได
พูดกะขาพระองคทั้งหลายวา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย
อยางนี้วา มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลัง
ปญญา แลวเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง ดังนี้ แมพวกเราก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย
อยางนี้วา มาเถิด ผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอน
กําลังปญญา แลวเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ในการแสดงธรรมของเรา
นี้ อะไรเปนความแปลกกัน อะไรเปนประโยชนอันยิ่ง อะไรเปนความตางกัน ของพระสมณ*โคดมหรือของพวกเรา คือวาธรรมเทศนาของพวกเรา กับธรรมเทศนาของพระสมณโคดม หรือ
อนุศาสนีของพวกเรากับอนุศาสนีของพระสมณโคดม.
[๕๕๐] ครั้งนั้น ขาพระองคทั้งหลาย ไมชื่นชม ไมคัดคานคําพูดของอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้น ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยตั้งใจวา เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความ
ของคําพูดนี้ในสํานักพระผูมีพระภาค.
[๕๕๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูมี
วาทะอยางนี้ ควรเปนผูอันเธอทั้งหลาย พึงถามอยางนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็ปริยายที่นวิ รณ
๕ อาศัยแลวเปน ๑๐ อยาง ที่โพชฌงค ๗ อาศัยแลวเปน ๑๔ อยาง มีอยูหรือ? พวกอัญญ*เดียรถียปริพาชกถูกเธอทั้งหลายถามอยางนีแ้ ลว จักแกไมไดเลย และจักถึงความอึดอัดอยางยิ่ง
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเปนปญหาที่ถามในฐานะมิใชวสิ ัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมแลเห็น
บุคคลในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย ที่จะยังจิตใหยินดีดวยการแกปญหาเหลานี้ เวนเสียจากตถาคต สาวกของ
ตถาคต หรือผูที่ฟงจากตถาคต หรือจากสาวกของตถาคตนั้น.

[๕๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่นิวรณ ๕ อาศัยแลวเปน ๑๐ อยาง เปนไฉน?
[๕๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมกามฉันทะในภายในก็เปนนิวรณ แมกามฉันทะใน
ภายนอกก็เปนนิวรณ คําวา กามฉันทนิวรณ ดังนี้ ยอมมาสูอเุ ทศ แมโดยปริยายนี้ กามฉันท*นิวรณนั้น ก็เปน ๒ อยาง.
[๕๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมพยาบาทในภายในก็เปนนิวรณ แมพยาบาทในภายนอก
ก็เปนนิวรณ คําวา พยาบาทนิวรณ ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ พยาบาทนิวรณนั้น
ก็เปน ๒ อยาง.
[๕๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมถีนะก็เปนนิวรณ แมมิทธะก็เปนนิวรณ คําวา ถีนมิทธ*นิวรณ ดังนี้ ยอมมาสูอเุ ทศ แมโดยปริยายนี้ ถีนมิทธนิวรณนั้น ก็เปน ๒ อยาง.
[๕๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมอุทธัจจะก็เปนนิวรณ แมกุกกุจจะก็เปนนิวรณ คําวา
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณนั้น ก็เปน
๒ อยาง.
[๕๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมวิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายภายในก็เปนนิวรณ แม
วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เปนนิวรณ คําวา วิจิกิจฉานิวรณ ดังนี้ ยอมมาสูอ เุ ทศ
แมโดยปริยายนี้ วิจิกิจฉานิวรณนั้น ก็เปน ๒ อยาง.
[๕๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริยายนี้แล ที่นวิ รณ ๕ อาศัยแลวเปน ๑๐ อยางนี้.
[๕๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่โพชฌงค ๗ อาศัยแลวเปน ๑๔ อยาง เปนไฉน?
[๕๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมสติในธรรมทั้งหลายในภายในก็เปนสติสัมโพชฌงค
แมสติในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เปนสติสมั โพชฌงค คําวา สติสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมา
สูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ สติสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.
[๕๖๑] แมธรรมทั้งหลายในภายใน ที่บุคคลเลือกเฟนตรวจตราถึงความพินิจพิจารณา
ดวยปญญา ก็เปนธัมมวิจยสัมโพชฌงค แมธรรมทั้งหลายในภายนอกที่บุคคลเลือกเฟนตรวจตรา
ถึงความพินิจพิจารณาดวยปญญา ก็เปนธัมมวิจยสัมโพชฌงค คําวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
ดังนี้ ยอมมาสูอ ุเทศ แมโดยปริยายนี้ ธัมมวิจยสัมโพชฌงคกเ็ ปน ๒ อยาง.
[๕๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมความเพียรทางกายก็เปนวิริยสัมโพชฌงค แมความ
เพียรทางจิตก็เปนวิริยสัมโพชฌงค คําวา วิริยสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอเุ ทศ แมโดยปริยายนี้
วิริยสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.
[๕๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมปติที่มีวิตกวิจารก็เปนปติสัมโพชฌงค แมปติที่ไมมี
วิตกวิจารก็เปนปติสัมโพชฌงค คําวา ปติสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอเุ ทศ แมโดยปริยายนี้
ปติสัมโพชฌงค ก็เปน ๒ อยาง.
[๕๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมความสงบกายก็เปนปสสัทธิสัมโพชฌงค แมความ
สงบจิตก็เปนปสสัทธิสัมโพชฌงค คําวา ปสสัทธิสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดย
ปริยายนี้ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ก็เปน ๒ อยาง.

[๕๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมสมาธิที่มีวิตกวิจารก็เปนสมาธิสัมโพชฌงค แมสมาธิ
ที่ไมมีวิตกวิจาร ก็เปนสมาธิสมั โพชฌงค คําวา สมาธิสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แม
โดยปริยายนี้ สมาธิสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.
[๕๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายใน ก็เปนอุเบกขา
สัมโพชฌงค แมความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายนอก ก็เปนอุเบกขาสัมโพชฌงค คําวา
อุเบกขาสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ อุเบกขาสัมโพชฌงค ก็เปน
๒ อยาง.
[๕๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริยายนี้แล ที่โพชฌงค ๗ อาศัยแลวเปน ๑๔ อยาง.
จบ สูตรที่ ๒
อัคคิสูตร
เจริญโพชฌงคตามกาล
[๕๖๘] ครั้งนั้น ภิกษุเปนอันมาก เวลาเชา นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาต
ยังพระนครสาวัตถี (ความตอไปเหมือนปริยายสูตรขอ ๕๔๗-๕๕๐) พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูมีวาทะอยางนี้ ควรเปนผูอันเธอทั้งหลายพึงถาม
อยางนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้น มิใชกาลเพื่อเจริญโพชฌงคเหลา
ไหน เปนกาลเพื่อเจริญโพชฌงคเหลาไหน? สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้น มิใชกาลเพื่อเจริญ
โพชฌงคเหลาไหน เปนกาลเพื่อเจริญโพชฌงคเหลาไหน? พวกอัญญเดียรถียปริพาชกถูกเธอ
ทั้งหลายถามอยางนี้แลว จักแกไมไดเลย และจักถึงความอึดอัดอยางยิ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร?
เพราะเปนปญหาที่ถามในฐานะมิใชวิสัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมแลเห็นบุคคลในโลก พรอม
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ที่จะ
ยังจิตใหยินดีดวยการแกปญหาเหลานี้ เวนเสียจากตถาคต สาวกของตถาคต หรือผูที่ฟงจาก
ตถาคต หรือจากสาวกของตถาคตนั้น.
[๕๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้น มิใชกาลเพื่อเจริญปสสัทธิ
สัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตหดหู จิตที่
หดหูนั้น ยากที่จะใหตั้งขึ้นไดดวยธรรมเหลานั้น เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะกอไฟดวงนอยใหลุก
โพลง เขาจึงใสหญาสด โคมัยสด ไมสด พนน้ํา และโรยฝุนลงในไฟนั้น บุรุษนั้นจะ
สามารถกอไฟดวงนอยใหลุกโพลงขึ้นไดหรือหนอ?
ภิ. ไมไดเลย พระเจาขา.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้นมิใชกาลเพือ่ เจริญ
ปสสัทธิสัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตหดหู จิตที่หดหูนั้น ยากที่จะใหตั้งขึ้นไดดวยธรรมเหลานั้น.
[๕๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้น เปนกาลเพื่อเจริญธัมม*วิจยสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค ขอนั้น

เพราะเหตุไร? เพราะจิตหดหู จิตที่หดหูนั้น ใหตั้งขึ้นไดงายดวยธรรมเหลานั้น เปรียบเหมือน
บุรุษตองการจะกอไฟดวงนอยใหลุกโพลง เขาจึงใสหญาแหง โคมัยแหง ไมแหง เอาปากเปา
และไมโรยฝุนในไฟนั้น บุรุษนั้นสามารถจะกอไฟดวงนอยใหลุกโพลงขึ้นไดหรือหนอ?
ภิ. ได พระเจาขา ฯ
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้นเปนกาลเพื่อเจริญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตหดหู จิตที่หดหูนั้น ใหตั้งขึ้นไดงายดวยธรรมเหลานั้น.
[๕๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้น มิใชกาลเพื่อเจริญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค ขอ
นั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตฟุงซาน จิตฟุงซานนั้น ยากที่จะใหสงบไดดวยธรรมเหลานั้น เปรียบ
เหมือนบุรุษตองการจะดับไฟกองใหญ เขาจึงใสหญาแหง โคมัยแหง ไมแหง เอาปากเปา และ
ไมโรยฝุนลงไปในกองไฟใหญนั้น บุรุษนั้นสามารถจะดับไฟกองใหญไดหรือหนอ?
ภิ. ไมไดเลย พระเจาขา.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้นมิใชกาลเพื่อเจริญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตฟุงซาน จิตที่ฟุงซานนั้น ยากที่จะใหสงบไดดวยธรรมเหลานั้น.
[๕๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้น เปนกาลเพื่อเจริญ
ปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตฟุงซาน จิตที่ฟุงซานนั้น ใหสงบไดงายดวยธรรมเหลานั้น เปรียบ
เหมือนบุรุษตองการจะดับไฟกองใหญ เขาจึงใสหญาสด โคมัยสด ไมสด พนน้ํา และโรยฝุน
ลงในกองไฟใหญนั้น บุรุษนั้นจะสามารถดับกองไฟกองใหญนั้นไดหรือหนอ?
ภิ. ได พระเจาขา.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้นเปนกาลเพื่อ
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญอุเบกขา
สัมโพชฌงค ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตฟุงซาน จิตที่ฟุงซานนั้น ใหสงบไดงายดวยธรรม
เหลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวสติแลวา มีประโยชนในที่ทั้งปวง.
จบ สูตรที่ ๓
เมตตสูตร
พรหมวิหาร ๔
[๕๗๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวโกลิยะ ชือ่ หลิททว*สันนะ ในโกลิยชนบท ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปดวยกัน เวลาเชา นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขา
ไปบิณฑบาตยังหลิททวสันนนิคม ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้น มีความดําริวา เวลานี้เราจะเที่ยวไป
บิณฑบาตยังหลิททวสันนนิคมกอน ก็ยังเชานัก ถากระไร เราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญ-

*เดียรถียปริพาชกเถิด.
[๕๗๔] ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้น เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ได
ปราศรัยกับอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พวกอัญญเดียรถียปริพาชกไดพูดกะภิกษุเหลานั้นวา
[๕๗๕] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา
มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลว
จงมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน
โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหรคต
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมคี วามเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ในที่ทุกสถาน อันมีสัตวทุก
หมูเหลา อยูเถิด.
[๕๗๖] จงมีใจประกอบดวยกรุณา แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓
ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยกรุณา
อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ใน
ที่ทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลาอยูเถิด.
[๕๗๗] จงมีใจประกอบดวยมุทิตา แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓
ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยมุทิตา
อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ใน
ที่ทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลาอยูเถิด.
[๕๗๘] จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓
ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา
อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ในที่
ทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลา อยูเถิด.
[๕๗๙] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย แมพวกเราก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา มา
เถิด ผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา
แลวจงมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือน
กัน ฯลฯ
[๕๘๐] จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓
ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา
อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ในที่
ทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลาอยูเถิด.
[๕๘๑] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ในการแสดงธรรมของพวกเรานี้ อะไรเปนความแปลก
กัน อะไรเปนประโยชนอันยิ่ง อะไรเปนความแตกตางกัน ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา คือ
วา ธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรมเทศนาของพระสมณโคดม หรืออนุศาสนีของพวกเรากับ

อนุศาสนีของพระสมณโคดม.
[๕๘๒] ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นไมชื่นชม ไมคัดคานคําพูดของอัญญเดียรถียปริพาชก
เหลานั้น ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยตั้งใจวา เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความแหงคําพูด
นี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค.
[๕๘๓] ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้น ครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในหลิททวสันนนิคม เวลา
ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
[๕๘๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อเชานี้ ขาพระองคทั้งหลาย
นุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังหลิททวสันนนิคม ขาพระองคทั้งหลายไดมีความ
ดําริวา เวลานี้ เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตยังหลิททวสันนนิคมกอน ก็ยังเชาอยู ถากระไรเราพึง
เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด.
[๕๘๕] ครั้งนั้น ขาพระองคทั้งหลาย เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก
ไดปราศรัยกับอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึง
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พวกอัญญเดียรถียปริพาชกไดพูดกะขาพระองคทั้งหลายวา.
[๕๘๖] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา
มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลว
จงมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน
โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหรคต
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมคี วามเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ในที่ทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลา
อยูเถิด.
[๕๘๗] จงมีใจประกอบดวยกรุณา ...
[๕๘๘] จงมีใจประกอบดวยมุทิตา ...
[๕๘๙] จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒
ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบือ้ งบน เบื้องลาง เบื้องขวาง จงมีใจประกอบ
ดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมเี วร ไมมีความเบียดเบียน แผไป
ทั่วโลก ในที่ทกุ สถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลา อยูเถิด.
[๕๙๐] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย แมพวกเราก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา มา
เถิด ผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลว
จงมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ เหมือนกัน
ฯลฯ
[๕๙๑] จงมีใจประกอบดวยกรุณา ...
[๕๙๒] จงมีใจประกอบดวยมุทิตา ...
[๕๙๓] จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓

ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา
อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก ในที่
ทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลา อยูเถิด.
[๕๙๔] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ในการแสดงธรรมของพวกเรานี้ อะไรเปนความแปลก
กัน อะไรเปนประโยชนอันยิ่ง อะไรเปนความตางกัน ของพระสมณโคดมของหรือพวกเรา คือวา
ธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรมเทศนาของพระสมณโคดม หรืออนุศาสนีของพวกเรากับอนุศาสนี.
ของพระสมณโคดม.
[๕๙๕] ครั้งนั้น ขาพระองคทั้งหลายไมชื่นชม ไมคัดคานคําพูดของอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้น ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยตั้งใจวา เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความ
แหงคําพูดนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค.
เมตตเจโตวิมุติ มีอะไรเปนคติ
[๕๙๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูมีวาทะ
อยางนี้ ควรเปนผูอันเธอทั้งหลายพึงถามอยางนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็เมตตาเจโตวิมุติ
อันบุคคลเจริญแลวอยางไร มีอะไรเปนคติ มีอะไรเปนอยางยิง่ มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนทีส่ ุด
กรุณาเจโตวิมุตติ ... มุทิตาเจโตวิมุตติ ... อุเบกขาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเจริญแลวอยางไร มีอะไร
เปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนที่สดุ พวกอัญญเดียรถียปริพาชกถูกเธอ
ทั้งหลายถามอยางนี้แลว จักแกไมไดเลย และจักถึงความอึดอัดอยางยิ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร?
เพราะเปนปญหา ที่ถามในฐานะมิใชวิสัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมแลเห็นบุคคลในโลกพรอม
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย ที่จะยัง
จิตใหยินดีดวยการแกปญหาเหลานี้ เวนเสียจากตถาคต สาวกของตถาคต หรือผูที่ฟงจากตถาคต
หรือจากสาวกของตถาคต.
[๕๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเจริญแลวอยางไร มีอะไร
เปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนที่สดุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยเมตตา ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
อันสหรคตดวยเมตตา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ถาเธอหวัง
อยูวา เราพึงมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งที่ไมปฏิกูลอยู เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งที่
ไมปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู ก็ยอมมีความสําคัญ
วาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งที่ไมปฏิกูลและสิ่ง
ปฏิกูลอยู ก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมี
ความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไมปฏิกูลอยู ก็ยอ มมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูล
และในสิ่งไมปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงแยกสิ่งไมปฏิกูลและปฏิกูลทัง้ สองนั้นออกเสียแลว
วางเฉยมีสติสมั ปชัญญะอยู ก็ยอมวางเฉย มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนัน้ อยู หรืออีกอยางหนึ่ง
เธอยอมเขาถึงสุภวิโมกขอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเมตตาเจโตวิมุติวา มีสุภวิโมกขเปน

อยางยิ่ง เพราะภิกษุนั้นยังไมแทงตลอดวิมุติอันยวดยิ่งในธรรมวินัย ปญญาของเธอจึงยังเปน
โลกีย.
[๕๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรุณาเจโตวิมตุ ิ อันบุคคลเจริญแลวอยางไร มีอะไร
เปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนที่สดุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยกรุณา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ถาเธอหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาปฏิกูลใน
สิ่งไมปฏิกูลอยู เธอก็ยอ มมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลนั้นอยู ฯลฯ ถาหวังอยูวา เราพึง
แยกสิ่งไมปฏิกลู และปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแลว วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ก็ยอมวางเฉย
มีสติสัมปชัญญะอยูในสิ่งทั้งสองนั้น หรืออีกอยางหนึ่ง เพราะลวงรูปสัญญาเสียโดยประการทั้งปวง
เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนานัตตสัญญา เธอคํานึงอยูวา อากาศไมมีที่สุด
ยอมบรรลุอากาสานัญจายตนะอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวกรุณาเจโตวิมุติ วามีอากาสานัญ*จายตนะเปนอยางยิ่ง เพราะภิกษุผูยังไมแทงตลอดวิมุติอันยวดยิ่งในธรรมวินัยนี้ ปญญาของเธอ
จึงยังเปนโลกีย.
[๕๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มุทิตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเจริญแลวอยางไร มีอะไร
เปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนที่สดุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยมุทิตา
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ถาเธอหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญ
วาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยู เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลนั้นอยู ฯลฯ ถาหวัง
อยูวา เราพึงแยกสิ่งไมปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแลว วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู
ก็ยอมวางเฉยมีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู หรืออีกอยางหนึ่ง เพราะลวงอากาสานัญจายตนะ
เสียโดยประการทั้งปวง เธอคํานึงอยูวา วิญญาณไมมีที่สดุ ยอมบรรลุวิญญาณัญจายตนะอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวมุทิตาเจโตวิมุติวา มีวิญญาณัญจายตนะเปนอยางยิ่ง เพราะภิกษุนั้น
ยังไมแทงตลอดวิมุติอันยวดยิง่ ในธรรมวินัยนี้ ปญญาของเธอจึงยังเปนโลกีย.
[๖๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุเบกขาเจโตวิมุติอันบุคคลเจริญแลวอยางไร มีอะไร
เปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนที่สดุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอุเบกขา
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ถาเธอหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญ
วาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยู เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา
เราพึงมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู ก็ยอมมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู
ถาหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู ก็ยอมมีความสําคัญวา
ปฏิกูลในสิ่งที่ไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่ง
ปฏิกูลและไมปฏิกูลอยู ก็ยอ มมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิง่ ปฏิกูลและในสิ่งไมปฏิกูลนั้นอยู ถา
หวังอยูวา เราพึงแยกสิ่งไมปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแลว วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู

ก็ยอมวางเฉย มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู หรืออีกอยางหนึ่ง เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะ
เสียโดยประการทั้งปวง เธอคํานึงอยูวา อะไรนิดหนึ่งไมมี ยอมบรรลุอากิญจัญญายตนะอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวอุเบกขาเจโตวิมุติวา มีอากิญจัญญายตนะเปนอยางยิ่ง เพราะภิกษุนั้น
ยังไมแทงตลอดวิมุติอันยวดยิง่ ในธรรมวินัยนี้ ปญญาของเธอจึงเปนโลกีย.
จบ สูตรที่ ๔
สคารวสูตร
นิวรณเปนปจจัยใหมนตไมแจมแจง
[๖๐๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พราหมณชื่อวาสคารวะ เขาไปเฝาพระผูม พี ระภาค
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา.
[๖๐๒] ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหมนตแมที่บุคคล
กระทําการสาธยายไวนาน ไมแจมแจงในบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่มิไดกระทําการสาธยาย
ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย ใหมนตแมที่มิไดกระทําการสาธยายเปน
เวลานาน ก็ยังแจมแจงในบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่กระทําการสาธยาย.
[๖๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ สมัยใดแล บุคคลมีใจฟุงซาน
ดวยกามราคะ อันกามราคะเหนี่ยวรั้งไปและไมรู ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่
บังเกิดแลว ตามความเปนจริง สมัยนั้น เขาไมรูไมเห็นแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง
แมซึ่งประโยชนบุคคลอื่นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนทั้งสองอยางตามความเปนจริง มนต
แมที่กระทําการสาธยายไวนาน ก็ไมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตที่มิไดกระทําการสาธยาย.
[๖๐๔] ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา ซึ่งระคนดวยสีครั่ง สีเหลือง
สีเขียว สีแดงออน บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น ไมพึงรู ไมพึงเห็นตาม
ความ เปนจริงได ฉันใด ฉันนัน้ เหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยกามราคะ อันกามราคะ
เหนี่ยวรั้งไป และไมรู ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความ
เปนจริง ในสมัยนั้น เขายอมไมรู ไมเห็นแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชน
บุคคลอื่นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนทั้งสองนั้นตามความเปนจริง มนตแมที่กระทําการ
สาธยายไวนาน ก็ไมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตที่มิไดกระทําการสาธยาย.
[๖๐๕] ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยพยาบาท
อันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไป และยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเครือ่ งสลัดออก ซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้น
แลวตามความเปนจริง ...
[๖๐๖] ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา ซึ่งรอนเพราะไฟเดือดพลาน มี
ไอพลุงขึ้น บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น ไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความเปนจริง
ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยพยาบาท อันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไป
และยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง ...

[๖๐๗] ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยถีนมิทธะ
อันถีนมิทธะเหนี่ยวรั้งไป ยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งถีนมิทธะที่บังเกิดขึ้น
แลวตามความเปนจริง ...
[๖๐๘] ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา อันสาหรายและจอกแหนปกคลุม
ไว บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น ไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความเปนจริง ฉันใด
ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยถีนมิทธะ อันถีนมิทธะเหนี่ยวรั้งไป และยอม
ไมรู ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งถีนมิทธะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง ...
[๖๐๙] ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยอุทธัจจ*กุกกุจจะ อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไป และยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก
ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึน้ แลวตามความเปนจริง ...
[๖๑๐] ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา อันลมพัดตองแลว หวั่นไหว
กระเพื่อม เกิดเปนคลื่น บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น ไมพึงรู ไมพึงเห็น
ตามความเปนจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยอุทธัจจกุกกุจจะ
อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไป และยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะ
ที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง ...
[๖๑๑] ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง ในสมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยวิจิกิจฉา
อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และไมรู ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งวิจิกจิ ฉาที่บังเกิดขึน้ แลว
ตามความเปนจริง สมัยนั้น เขายอมไมรู ไมเห็นแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง แมซึ่ง
ประโยชนบุคคลอื่นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนทั้งสองอยางตามความเปนจริง มนตแมที่
กระทําการสาธยายไวนาน ก็ไมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตที่มิไดกระทําการสาธยาย.
[๖๑๒] ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําที่ขุนมัวเปนเปอกตม อันบุคคล
วางไวในที่มืด บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น ไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความ
เปนจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยวิจิกิจฉา อันวิจิกิจฉา
เหนี่ยวรั้งไป และยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแลวตามความ
เปนจริง สมัยนั้น เขายอมไมรู ไมเห็นแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชน
บุคคลอื่นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนทั้งสองอยางตามความเปนจริง มนตที่กระทําการ
สาธยายไวนาน ก็ไมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตที่มิไดกระทําการสาธยาย.
[๖๑๓] ดูกรพราหมณ นี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหมนตแมที่กระทําการสาธยายไว
นาน ไมแจมแจงในบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่มิไดกระทําการสาธยาย.
[๖๑๔] ดูกรพราหมณ สวนสมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยกามราคะ ไมถูกกาม*ราคะเหนี่ยวรัง้ ไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแลวตาม
ความเปนจริง สมัยนั้น เขายอมรู ยอมเห็นแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง แมซึ่ง
ประโยชนบุคคลอื่นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนทั้งสองอยางตามความเปนจริง มนตแมที่

มิไดกระทําการสาธยายเปนเวลานาน ยอมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตที่กระทําการสาธยาย.
[๖๑๕] ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําอันไมระคนดวยสีครั่ง สีเหลือง
สีเขียว หรือสีแดงออน บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น พึงรู พึงเห็นตาม
ความเปนจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยกามราคะ ไมถูก
กามราคะเหนี่ยวรั้งไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแลว
ตามความเปนจริง ฯลฯ
[๖๑๖] ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยพยาบาท
ไมถูกพยาบาทเหนี่ยวรั้งไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้น
แลวตามความเปนจริง ฯลฯ
[๖๑๗] ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําที่ไมรอนเพราะไฟ ไมเดือดพลาน
ไมเกิดไอ บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น พึงรู พึงเห็นตามความเปนจริงได
ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยพยาบาท ไมถูกพยาบาทเหนี่ยวรั้ง
ไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปน
จริง ฯลฯ
[๖๑๘] ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยถีนมิทธะ
ไมถูกถีนมิทธะเหนี่ยวรั้งไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งถีนมิทธะทีบ่ ังเกิด
ขึ้นแลวตามความเปนจริง ฯลฯ
[๖๑๙] ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา อันสาหรายและจอกแหนไมปก*คลุมไว บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น พึงรู พึงเห็นตามความเปนจริงได ฉันใด
ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยถีนมิทธะ ไมถูกถีนมิทธะเหนี่ยวรั้งไป
และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งถีนมิทธะที่บังเกิดขึ้นแลว ตามความเปนจริง ฯลฯ
[๖๒๐] ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยอุทธัจจ*กุกกุจจะ ไมถูกอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก
ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึน้ แลว ตามความจริง ฯลฯ
[๖๒๑] ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา อันลมไมพัดตองแลว ไมหวั่นไหว
ไมกระเพื่อม ไมเกิดเปนคลื่น บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น พึงรู พึงเห็น
ตามความเปนจริงได ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยอุทธัจจ*กุกกุจจะ ไมถูกอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก
ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึน้ แลว ตามความเปนจริง ฯลฯ
[๖๒๒] ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยวิจิกิจฉา
ไมถูกวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครือ่ งสลัดออก ซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้น
แลว ตามความเปนจริง ฯลฯ
[๖๒๓] ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําอันใสสะอาด ไมขุนมัว อัน

บุคคลวางไวในที่แจง บุรุษผูมีจักษุ เมื่อมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น พึงรู พึงเห็นตามความ
เปนจริงได ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยวิจิกิจฉา ไมถูก
วิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งวิจิกจิ ฉาที่บังเกิดขึน้ แลว
ตามความเปนจริง สมัยนั้น เขายอมรู ยอมเห็นแมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง แมซึ่ง
ประโยชนบุคคลอื่นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนทั้งสองอยางตามความเปนจริง มนตแมที่
มิไดกระทําการสาธยายเปนเวลานาน ยอมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตที่กระทําการสาธยาย.
[๖๒๔] ดูกรพราหมณ นี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหมนตแมที่มิไดกระทําการสาธยาย
เปนเวลานาน ก็ยังแจมแจงไดในบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่กระทําการสาธยาย.
[๖๒๕] ดูกรพราหมณ โพชฌงคแมทั้ง ๗ นี้ มิใชเปนธรรมกั้น มิใชเปนธรรมหาม
ไมเปนอุปกิเลสของใจ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่ง
ผล คือ วิชชาและวิมุติ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือสติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค
ดูกรพราหมณ โพชฌงค ๗ นี้แล มิใชเปนธรรมกั้น มิใชเปนธรรมหาม ไมเปนอุปกิเลสของใจ
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชา และ
วิมุติ.
[๖๒๖] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สคารวพราหมณไดกราบทูล พระผูมี*พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระโคดมผูเ จริญ โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
จบ สูตรที่ ๕
อภยสูตร
ความไมรูความไมเห็นมีเหตุมีปจจัย
[๖๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
อภัยราชกุมารเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดตรัสทูลถามพระผูมีพระภาควา
[๖๒๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ปุรณกัสสปกลาวอยางนี้วา เหตุไมมี ปจจัยไมมี
เพื่อความไมรู เพื่อความไมเห็น ความไมรู ความไมเห็น ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เหตุไมมี
ปจจัยไมมี เพือ่ ความรู เพื่อความเห็น ความรู ความเห็น ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ดังนี้ ใน
เรื่องนี้ พระผูมีพระภาคตรัสไวอยางไร?
[๖๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราชกุมาร เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความไมรู
เพื่อความไมเห็น ความไมรู ความไมเห็น มีเหตุ มีปจจัย เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความรู
เพื่อความเห็น ความรู ความเห็น มีเหตุ มีปจจัย.
[๖๓๐] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุเปนไฉน ปจจัยเปนไฉน เพื่อความไมรู

เพื่อความไมเห็น ความไมรู ความไมเห็น มีเหตุ มีปจจัย อยางไร?
[๖๓๑] พ. ดูกรราชกุมาร สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยกามราคะ อันกามราคะ
เหนี่ยวรั้งไป และยอมไมรู ไมเห็น อุบายเปนเครื่องสลัดออก ซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแลว
ตามความเปนจริง แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความไมรู เพื่อความไมเห็น ความ
ไมรู ความไมเห็น มีเหตุ มีปจจัย แมดวยประการฉะนี้.
[๖๓๒] ดูกรราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยพยาบาท ...
[๖๓๓] ดูกรราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยถีนมิทธะ ...
[๖๓๔] ดูกรราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยอุทธัจจ*กุกกุจจะ ...
[๖๓๕] ดูกรราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยวิจิกิจฉา
อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเครือ่ งสลัดออก ซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแลว
ตามความเปนจริง แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความไมรู เพื่อความไมเห็น ความ
ไมรู ความไมเห็น มีเหตุ มีปจจัย ดวยประการฉะนี้.
[๖๓๖] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร?
พ. ดูกรราชกุมาร ธรรมเหลานี้ชื่อนิวรณ.
อ. ขาแตพระองคผเู จริญ นิวรณเปนอยางนี้ ขาแตพระสุคต นิวรณเปนอยางนี้ ขา
แตพระองคผูเจริญ บุคคลถูกนิวรณแมอยางเดียว ครอบงําแลว ไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความ
เปนจริงได จะกลาวไปไยถึงการถูกนิวรณทั้ง ๕ ครอบงําเลา.
[๖๓๗] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เหตุเปนไฉน ปจจัยเปนไฉน เพื่อความรู
เพื่อความเห็น ความรู ความเห็น มีเหตุ มีปจจัยอยางไร?
[๖๓๘] พ. ดูกรราชกุมาร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ เธอเจริญสติสัมโพชฌงคอยู ยอมรู ยอม
เห็นตามความเปนจริง ดวยจิตนั้น แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความรู เพื่อความ
เห็น ความรู ความเห็น มีเหตุ มีปจจัย ดวยประการฉะนี้.
[๖๓๙] ดูกรราชกุมาร อีกประการหนึ่ง ฯลฯ ภิกษุยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ เธอเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอยู
ยอมรู ยอมเห็นตามความเปนจริง ดวยจิตนั้น แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความรู
เพื่อความเห็น ความรู ความเห็น มีเหตุ มีปจจัย ดวยประการนี้.
[๖๔๐] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร?
พ. ดูกรราชกุมาร ธรรมเหลานี้ชื่อโพชฌงค.
อ. ขาแตพระผูมีพระภาค โพชฌงคเปนอยางนี้ ขาแตพระสุคต โพชฌงคเปนอยางนี้
ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลผูประกอบดวยโพชฌงคแมอยางเดียว พึงรู พึงเห็นตามความเปน
จริงได จะกลาวไปไยถึงการทีป่ ระกอบดวยโพชฌงคทั้ง ๗ เลา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขา

พระองคขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ แมความเหน็ดเหนือ่ ยกาย ความเหน็ดเหนื่อยใจ ของขาพระองค ก็
สงบระงับแลว และธรรมอันขาพระองคก็ไดบรรลุแลว.
จบ สูตรที่ ๖
--------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อาหารสูตร ๒. ปริยายสูตร
๓. อัคคิสูตร
๔. เมตตสูตร ๕. สคารวสูตร
๖. อภยสูตร
จบ หมวด ๖ แหงโพชฌงค โพชฌงคแหงสังยุต
---------อานาปานาทิเปยยาลที่ ๗ แหงโพชฌงค
อัฏฐิกสัญญามีผล ๒ อยาง
[๖๔๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ก็อัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมาก
แลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม
ไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญ
แลว อยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๖๔๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือ
เมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี ก็เมื่ออัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร
กระทําใหมากแลวอยางไร พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน
หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออัฏฐิกสัญญา อันบุคคล
เจริญแลวอยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ
อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี.
[๖๔๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนมาก ก็อฏั ฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําให
มากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อประโยชนมาก? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม
ไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก

อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลผูเจริญ
แลวอยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชนมาก.
[๖๔๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระ
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ ก็อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว
อยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวย
อัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเกษม
จากโยคะใหญ.
[๖๔๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสังเวชมาก ก็อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทํา
ใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อความสังเวชมาก? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญ
แลวอยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความสังเวชมาก.
[๖๔๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระ
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่ออยูเปนผาสุกมาก ก็อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระ
ทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่ออยูเ ปนผาสุกมาก? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ฯลฯ เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญ
แลวอยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่ออยูเ ปนผาสุกมาก.
[๖๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุฬวกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วินีลกสัญญา ฯลฯ
[๖๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิจฉิททกสัญญา ฯลฯ
[๖๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุทธุมาตกสัญญา ฯลฯ
[๖๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมตตา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรุณา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มุทิตา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุเบกขา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ

[๖๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสุภสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรณสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ
[๖๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญา ฯลฯ
[๖๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัพพโลเก อนภิรตสัญญา ฯลฯ
[๖๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา ฯลฯ
[๖๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจเจ ทุกขสัญญา ฯลฯ
[๖๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกเข อนัตตสัญญา ฯลฯ
[๖๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปหานสัญญา ฯลฯ
[๖๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิราคสัญญา ฯลฯ
[๖๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ก็นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลว
อยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติ*สัมโพชฌงค อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการ
สละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนี้
แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๖๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดถือ
เหลืออยู เปนพระอนาคามี เมือ่ นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลว
@๑. ตั้งแตขอ ๖๔๗ ถึงขอ ๖๖๔ มีเนื้อความเหมือนขออัฏฐิกสัญญา
อยางไร พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึด
ถือเหลืออยู เปนพระอานาคามี? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค
อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนี้แล กระทํา
ใหมากแลวอยางนี้ พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือ
เมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอานาคามี.
[๖๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนมาก เพื่อความเกษมจากโยคะมาก เพื่อความสังเวชมาก เพื่ออยูเ ปน
ผาสุกมาก ก็นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไป
เพื่อประโยชนมาก เพื่อความเกษมจากโยคะมาก เพื่อความสังเวชมาก เพื่ออยูเปนผาสุกมาก?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค

อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปน
ไปเพื่อประโยชนมาก เพื่อความเกษมจากโยคะมาก เพื่อความสังเวชมาก เพื่ออยูเปนผาสุกมาก.
[๖๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไป
สูทิศปราจีน ฉันใด ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗ ก็ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน ก็ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗
อยางไร ยอมเปนผูนอมไปสูน ิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม
ไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗
อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูน ิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
(พึงขยายความบาลีไปจนกระทั่งถึงการแสวงหา)
สังโยชน ๕
[๖๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕
ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ อันภิกษุควรเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อ
ความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันภิกษุควรเจริญ
เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอนั เปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล
[๖๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บา
ไปสูทิศปราจีน ฉันใด ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ ก็ยอมเปนผูน อม
ไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน ก็ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗
กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไร ยอมเปนผูนอมไปสูนพิ พาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
นิพพาน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค มีอันกําจัดราคะ
เปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สดุ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัม*โพชฌงค มีอนั กําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนทีส่ ุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนีแ้ ล ยอมเปนผูนอ ม
ไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
(พึงขยายความบาลี ตั้งแตการกําจัดราคะเปนที่สุดเชนนีไ้ ปจนถึงการแสวงหา)
[๖๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕

ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ อันภิกษุควรเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อ
ความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล โพชฌงค ๗ เปนไฉน?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค มีอันกําจัดราคะเปนทีส่ ุด มี
อันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค มีอนั
กําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันภิกษุควรเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล.
(พึงขยายความโพชฌงคสังยุต เหมือนมัคคสังยุต)
เรื่องในวรรคนี้ คือ
๑. อัฏฐิกสัญญา ๒. ปุฬวกสัญญา ๓. วินีลกสัญญา ๔. วิจฉิททกสัญญา
๕. อุทธุมาตกสัญญา ๖. เมตตา ๗. กรุณา ๘. มุทิตา ๙. อุเบกขา ๑๐. อานาปานสติ.
จบ อานาปานวรรคที่ ๗ แหงโพชฌงคสังยุต
๑. อสุภสัญญา ๒. มรณสัญญา ๓. อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๔. สัพพโลเกอนภิรต*สัญญา ๕. อนิจจสัญญา ๖. อนิจเจทุกขสัญญา ๗. ทุกเขอนัตตสัญญา ๘. ปหานสัญญา
๙. วิราคสัญญา ๑๐. นิโรธสัญญา.
จบ นิโรธวรรคที่ ๘ แหงโพชฌงคสังยุต
[๖๗๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไป
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีนฉันใด ฯลฯ
แมน้ําทั้ง ๖ สายไหลไปสูทศิ ปราจีน แมน้ําทั้ง ๖ สายไหลไปสูสมุทร ทั้ง ๒ อยางๆ
ละ ๖ รวมเปน ๑๒ เพราะเหตุนั้นจึงเรียกวาวรรค.
จบ คังคาเปยยาลที่ ๙
[๖๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวที่ไมมีเทาก็ดี ๒ เทาก็ดี ๔ เทาก็ดี เทามากก็ดี มี
ประมาณเทาใด พึงขยายเนือ้ ความอยางที่กลาวนี้เปนตัวอยาง.
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ตถาคตสูตร ๒. ปทสูตร ๓. กูฏสูตร ๔. มูลสูตร ๕. สารสูตร ๖. วัสสิก
สูตร ๗. ราชาสูตร ๘. จันทิมสูตร ๙. สุริยสูตร ๑๐. วัตถสูตร
(พึงขยายความอัปปมาทวรรค ดวยสามารถโพชฌงค แหงโพชฌงคสังยุต)
จบ อัปปมาทวรรคที่ ๑๐ แหงโพชฌงคสังยุต
[๖๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทําดวยกําลังอยางใดอยางหนึ่ง อันบุคคลทํา
อยู การงานที่จะพึงทําดวยกําลังทั้งหมดนั้น อันบุคคลอาศัยแผนดิน ดํารงอยูบ นแผนดิน จึงทําได
ฉันใด.
(พึงขยายเนือ้ ความอยางที่กลาวนีเ้ ปนตัวอยาง)
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑. พลสูตร ๒. พีชสูตร ๓. นาคสูตร ๔. รุกขสูตร ๕. กุมภสูตร ๖. สุก*สูตร ๗. อากาสสูตร ๘. เมฆสูตรที่ ๑ ๙. เมฆสูตรที่ ๒ ๑๐. นาวาสูตร ๑๑. อาคันตุก
สูตร ๑๒. นทีสูตร
(พึงขยายความพลกรณียวรรค ดวยสามารถโพชฌงค แหงโพชฌงคสังยุต)
จบ พลกรณียวรรคที่ ๑๑
[๖๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน? คือ การ
แสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ (พึงขยายเนื้อความที่กลาวนี้เปน
ตัวอยาง)
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เอสนาสูตร ๒. วิธาสูตร ๓. อาสวสูตร ๔. ภวสูตร ๕. ทุกขสูตรที่ ๑
๖. ทุกขสูตรที่ ๒ ๗. ทุกขสูตรที่ ๓ ๘. ขีลสูตร ๙. มลสูตร ๑๐. นีฆสูตร ๑๑. เวทนา
สูตร ๑๒. ตัณหาสูตร.
(เอสนาเปยยาลแหงโพชฌงคสังยุต บัณฑิตพึงใหพิสดารโดยอาศัยวิเวก)
จบ เอสนาวรรคที่ ๑๒
โอฆะ ๔
[๖๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โอฆะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? ไดแกโอฆะ
คือกาม โอฆะคือภพ โอฆะคือทิฏฐิ โอฆะคืออวิชชา (พึงขยายเนือ้ ความดังที่กลาวนี้เปนตัวอยาง).
[๖๗๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชนอันเปนสวน
เบื้องสูง ๕ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ อันภิกษุควรเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนด
รู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล โพชฌงค ๗ เปน
ไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค มีอันกําจัดราคะ
เปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สดุ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัม*โพชฌงค มีอนั กําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนทีส่ ุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ยอม
เจริญสติสัมโพชฌงค อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ยอม
เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ยอม
เจริญสติสัมโพชฌงค อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอม
เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันภิกษุควรเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป
เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล.
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑. โอฆสูตร ๒. โยคสูตร ๓. อุปาทานสูตร ๔. คันถสูตร ๕. อนุสยสูตร
๖. กามคุณสูตร ๗. นิวรณสูตร ๘. ขันธสูตร ๙. อุทธัมภาคิยสูตร
จบ โอฆวรรคที่ ๑๓
แมน้ําทั้ง ๖ สาย ไหลไปสูทศิ ปราจีน แมน้ําทั้ง ๖ สาย ไหลไปสูสมุทร ทั้ง ๒
อยางนั้น อยางละ ๖ รวมเปน ๑๒ เพราะเหตุนั้นจึงเรียกวาวรรค
(คังคาเปยยาลแหงโพชฌงคสังยุต พึงขยายความดวยสามารถแหงราคะ)
จบ วรรคที่ ๑๔
๑. ตถาคตสูตร ๒. ปทสูตร ๓. กูฏสูตร ๔. มูลสูตร ๕. สารสูตร ๖. วัสสิก*สูตร ๗. ราชสูตร ๘. จันทิมสูตร ๙. สุริยสูตร ๑๐. วัตถสูตร
(อัปปมาทวรรค พึงขยายเนื้อความใหพิสดารดวยสามารถแหงราคะ)
จบ วรรคที่ ๑๕
๑. พลสูตร ๒. พีชสูตร ๓. นาคสูตร ๔. รุกขสูตร
๕. กุมภสูตร ๖. สุภสูตร ๗. อากาสสูตร ๘. เมฆสูตรที่ ๑
๙. เมฆสูตรที่ ๒ ๑๐. นาวาสูตร ๑๑. อาคันตุกสูตร ๑๒. นทีสูตร
(พลกรณียวรรคแหงโพชฌงคสังยุต พึงขยายเนื้อความใหพิสดารดวยสามารถแหงราคะ)
จบ วรรคที่ ๑๖
๑. เอสนาสูตร ๒. วิธาสูตร ๓. อาสวสูตร ๔. ภูวสูตร
๕. ทุกขสูตรที่ ๑ ๖. ทุกขสูตรที่ ๒ ๗. ทุกขสูตรที่ ๓ ๘. ขีลสูตร
๙. มลสูตร ๑๐. นีฆสูตร ๑๑. เวทนาสูตร ๑๒. ตัณหาสูตร.
จบ เอสนาวรรคแหงโพชฌงคสังยุตที่ ๑๗
๑. โอฆสูตร ๒. โยคสูตร ๓. อุปาทานสูตร ๔. คันถสูตร
๕. อนุสยสูตร ๖. กามคุณสูตร ๗. นีวรณสูตร ๘. ขันธสูตร
๙. อุทธัมภาคิยสูตร.
(โอฆวรรคพึงขยายเนื้อความใหพิสดารดวยสามารถแหงการกําจัดราคะเปนที่สุด การ
กําจัดโทสะเปนที่สุด และการกําจัดโมหะเปนที่สุด)
จบ วรรคที่ ๑๘
(มรรคสังยุตแมใด ขยายเนือ้ ความใหพิสดารแลว โพชฌงคสังยุต แมนั้น ก็พึง
ขยายเนือ้ ความใหพิสดาร)
จบ โพชฌงคสังยุต
----------๓. สติปฏฐานสังยุต
อัมพปาลีวรรคที่ ๑
อัมพปาลิสูตร

วาดวยสติปฏฐาน ๔
[๖๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัมพปาลิวัน ใกลเมืองเวสาลี ณ ที่นั้นแล
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาค
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษิตวา
[๖๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เปนทีไ่ ปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว
ทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุ
ญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน?
[๖๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได ๑ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได ๑.
[๖๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เปนทีไ่ ปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว
ทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุ
ญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ฉะนี้แล.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ชื่นชม ยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาค.
จบ สูตรที่ ๑
สติสูตร
วาดวยสติ
[๖๘๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัมพปาลิวัน ใกลเมืองเวสาลี
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยู นี้เปนอนุศาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลาย.
[๖๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีสติอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา
เห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีสติอยางนี้แล.
[๖๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีสัมปชัญญะอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมกระทําความรูสึกตัวในการกาวไป การถอยกลับ กระทําความรูสึกตัวในการเหลียว การแล
กระทําความรูสึกตัวในการคูเขาและเหยียดออก กระทําการรูสึกตัวในการทรงผาสังฆาฏิ บาตร

และจีวร กระทําการรูสึกตัวในการกิน การดื่ม การลิ้ม กระทําการรูสึกตัวในการถายอุจจาระ
ปสสาวะ กระทําการรูสึกตัวในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด นิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูมีสัมปชัญญะอยางนี้แล ภิกษุพึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยู นี้เปนอนุศาสนีของเราสําหรับ
เธอทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๒
ภิกขุสูตร
วาดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔ โดยสวน ๓
[๖๘๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา
[๖๘๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรด
แสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดฟงแลว พึงเปนผูๆ เดียวหลีกออกจากหมู ไม
ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วเถิด.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ก็โมฆบุรุษบางพวกในโลกนี้ ยอมเชื้อเชิญเราอยางนี้เหมือนกัน
และเมื่อเรากลาวธรรมแลว ยอมสําคัญเราวา เปนผูควรติดตามไปเทานั้น
ภิกษุนั้นทูลวิงวอนวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดย
ยอแกขาพระองค ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขา พระองค แมไฉน ขาพระองคพึงรู
ทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตของพระผูมีพระภาค แมไฉน ขาพระองคพึงเปนทายาทแหงภาษิตของ
พระผูมีพระภาค.
[๖๘๗] พ. ดูกรภิกษุ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงยังเบื้องตนในกุศลธรรมใหบริสุทธิ์
กอน เบื้องตนของกุศลธรรมคืออะไร? คือ ศีลที่บริสุทธิ์ดี และความเห็นตรง เมื่อใด ศีล
ของเธอจักบริสุทธิ์ดี และความเห็นของเธอจักตรง เมื่อนั้น เธออาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว
พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ โดยสวน ๓ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน?
[๖๘๘] ดูกรภิกษุ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑ จงพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑ จงพิจารณาเห็นกายใน
กายทั้งภายในภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสีย ๑ จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในอยู ... จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกอยู ...
จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในภายนอกอยู ... จงพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู ... จง
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู ... จงพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในภายนอกอยู ... จงพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมภายในอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ๑ จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึง

กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑ จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในภายนอกอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑.
[๖๘๙] ดูกรภิกษุ เมื่อใด เธออาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จักเจริญสติปฏฐาน ๔
เหลานี้ โดยสวน ๓ อยางนี้ เมือ่ นั้น เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว
ตลอดคืนหรือวันอันจักมาถึง ไมมีความเสือ่ มเลย.
[๖๙๐] ครั้งนั้น ภิกษุนั้น ชื่นชม ยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป เธอเปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู
ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนักก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอด
เยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตน
เองใน ปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมี ก็แลภิกษุนั้น ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวน
พระอรหันตทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๓
โกสลสูตร
วาดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔
[๖๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พราหมณคามชื่อโกศล ในแควน
โกศล ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ แลวไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายที่เปนผูมาใหม บวชยังไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้ อันเธอ
ทั้งหลายพึงใหสมาทาน พึงใหตั้งอยู พึงใหดํารงมั่นในการเจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔
เปนไฉน?
[๖๙๒] มาเถิด ผูมีอายุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอกผุดขึน้ มีจิตผองใส มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเดียว เพื่อรูกาย
ตามความเปนจริง จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... เพื่อรูเวทนาตามความเปนจริง จงพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู ... เพื่อรูจิตตามความเปนจริง จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผองใส มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเดียว เพื่อรูธรรมตาม
ความเปนจริง.
[๖๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภิกษุทั้งหลายที่ยังเปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัต ปรารถนา
ความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ก็ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผองใส มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเดียว เพื่อกําหนดรูกาย ยอมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... เพื่อกําหนดรูเวทนา ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... เพื่อกําหนดรูจิต
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผองใส
มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเดียว เพื่อกําหนดรูธรรม.
[๖๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภิกษุทั้งหลายที่เปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย

ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว มีประโยชนตนถึงแลวโดยลําดับ สิ้นสังโยชนทจี่ ะนํา
ไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ก็ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผองใส มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเดียว พรากจากกายแลว
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พรากจากเวทนาแลว ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...
พรากจากจิตแลว ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอก
ผุดขึ้น มีจิตผองใส มีจิตตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเดียว พรากจากธรรมแลว.
[๖๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายที่เปนผูมาใหม บวชยังไมนาน เพิ่งมาสูธรรม
วินัยนี้ อันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน พึงใหตั้งอยู พึงใหดํารงมั่น ในการเจริญสติปฏฐาน ๔
เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๔
อกุสลราสิสูตร
กองอกุศล ๕
[๖๙๖] สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธภาษิตนี้วา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกลาววากองอกุศล จะกลาวใหถูก ตองกลาวถึงนิวรณ ๕ เพราะวา
กองอกุศลทั้งสิน้ นี้ ไดแกนิวรณ ๕ นิวรณ ๕ เปนไฉน? คือกามฉันทนิวรณ ๑ พยาบาท
นิวรณ ๑ ถีนมิทธนิวรณ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑ วิจิกิจฉานิวรณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่
จะกลาววากองอกุศล จะกลาวใหถูก ตองกลาวถึงนิวรณ ๕ เหลานี้ เพราะกองอกุศลทั้งสิ้นนี้ไดแก
นิวรณ ๕.
[๖๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกลาววากองกุศล จะกลาวใหถูก ตองกลาวถึงสติ
ปฏฐาน ๔ เพราะวากองกุศลทัง้ สิ้นนี้ ไดแกสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตใน
จิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ จะกลาววากองกุศล จะกลาวใหถูก ตองกลาว
ถึงสติปฏฐาน ๔ เพราะวากองกุศลทั้งสิ้นนี้ ไดแกสติปฏฐาน.
จบ สูตรที่ ๕
สกุณัคฆีสูตร
วาดวยอารมณโคจร
[๖๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีแลว เหยี่ยวโฉบลงจับนกมูลไถ โดยรวดเร็ว
ครั้งนั้น นกมูลไถกําลังถูกเหยีย่ วนําไป ไดรําพันอยางนี้วา เราเปนคนอับโชค มีบุญนอย ที่
เที่ยวไปในถิ่นของผูอื่น อันมิใชถิ่นหากิน ถาวันนี้เราไปเทีย่ วในถิ่นอันเปนของบิดาตน ซึ่งควร
เที่ยวไปไซร เหยี่ยวตัวนี้เราอาจตอสูได.
เหยี่ยวจึงถามวา แนะนกมูลไถ ก็ถิ่นซึ่งเปนของบิดาตน อันเปนที่หากินของเจาเปน

เชนไร?
นกมูลไถตอบวา คือ ที่ๆ มีกอนดิน ซึ่งเขาทําการไถไว.
ครั้งนั้น เหยี่ยวหยิ่งในกําลังของตน อวดอางกําลังของตน ปลอยนกมูลไถไป พรอม
ดวยบอกวา เจาจงไปเถิดนกมูลไถ เจาจะไปแมในที่นั้นก็ไมพนเราได นกมูลไถจึงไปยังที่ๆ มี
กอนดินซึ่งเขาทําการไถไว ขึ้นสูกอนดินกอนใหญ ยืนทาเหยี่ยวอยูวา แนะเหยี่ยว บัดนี้ทาน
จงมาจับเราเถิด ครั้งนั้น เหยี่ยวหยิ่งในกําลังของตน อวดอางในกําลังของตน จึงหอปกทั้ง ๒
โฉบนกมูลไถโดยรวดเร็ว ครั้งใด นกมูลไถรูวาเหยี่ยวนี้โฉบลงมาเร็วจะจับเรา ครั้งนั้น ก็หลบ
เขาซอกดินนั้นเอง เหยี่ยวยังอกใหกระแทกดิน (ตาย) ในที่นั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนก
มูลไถเที่ยวไปในถิ่นอื่น อันมิใชถิ่นหากิน ยอมเปนเชนนี้แล.
[๖๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอยาเที่ยวไปในอารมณอื่น
อันมิใชโคจร เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณอื่น อันมิใชโคจร มารจักไดชอง มารจักได
อารมณ ก็อารมณอื่นอันมิใชโคจรของภิกษุ คืออะไร? คือ กามคุณ ๕ กามคุณ ๕ เปนไฉน?
คือ รูปอันพึงรูดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด
เสียงที่พึงรูดวยหู ... กลิ่นที่พึงรูดวยจมูก ... รสที่พึงรูดวยลิ้น ... โผฏฐัพพะที่พึงรูดวยกาย อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้คือ
อารมณอื่น มิใชโคจรของภิกษุ.
[๗๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในอารมณ ซึ่งเปนของบิดาตน
อันเปนโคจร เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ ซึ่งเปนของบิดาตน อันเปนโคจร มารจักไมได
ชอง มารจักไมไดอารมณ ก็อารมณอันเปนของบิดา อันเปนของโคจร คืออะไร? คือสติ
ปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้คือ อารมณซึ่ง
เปนของบิดาตน อันเปนโคจรของภิกษุ.
จบ สูตรที่ ๖
มักกฏสูตร
วาดวยอารมณอนั มิใชโคจร
[๗๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถิ่นแหงขุนเขาชือ่ หิมพานต อันไปไดยาก ขรุขระ ไม
เปนที่เทีย่ วไปทั้งของฝูงลิง ทัง้ ของหมูมนุษยมีอยู ถิ่นแหงขุนเขาชื่อหิมพานต อันไปไดยาก
ขรุขระ เปนที่เที่ยวของฝูงลิงเทานั้น ไมใชของหมูมนุษยมีอยู ภูมิภาคแหงขุนเขาชื่อหิมพานต
ราบเรียบ นารื่นรมย เปนที่เทีย่ วไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมูม นุษย มีอยู ณ ที่นั้น พวกพราน
วางตังไวในทางเดินของฝูงลิงเพื่อดักลิง ในลิงเหลานั้น ลิงเหลาใดไมโง ไมลอกแลก ลิงเหลา
นั้น เห็นดังนั้น ยอมหลีกออกหาง สวนลิงใดโง ลอกแลก ลิงตัวนั้นเขาไปใกลตังนั้น เอา

มือจับ มือก็ติดตัง มันจึงเอามือขางที่สองจับ ดวยคิดวา จักปลดมือออก มือขางที่สองก็ติดตัง
อีก มันจึงเอาเทาจับ ดวยคิดวา จักปลดมือทั้งสองออกเทาก็ติดตังอีก มันจึงเอาเทาขางที่สองจับ
ดวยคิดวา จักปลดมือทั้งสองและเทาออก เทาที่สองก็ติดตังอีก มันจึงเอาปากกัด ดวยคิดวา
จักปลดมือทั้งสองและเทาทั้งสองออก ปากก็ติดตังอีก ลิงตัวนั้นถูกตรึง ๕ ประการอยางนี้แล
นอนถอนใจ ถึงความพินาศ ยุบยับแลว อันพรานจะพึงกระทําไดตามความปรารถนา พรานแทง
ลิงตัวนั้นแลวจึงยกขึ้นไวในทีน่ ั้นเอง ไมละทิง้ หลีกไปตามความปรารถนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรื่องลิงเทีย่ วไปในถิ่นอื่น อันมิใชที่ควรเทีย่ วไป ยอมเปนเชนนี้แหละ.
[๗๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอยาเที่ยวไปในอารมณ
อื่น อันมิใชโคจร เมื่อเธอทั้งหลายเทีย่ วไปในอารมณอื่น อันมิใชโคจร มารไดชอง มารจักได
อารมณ ก็อารมณอื่นอันมิใชโคจรของภิกษุ คืออะไร? คือ กามคุณ ๕ กามคุณ ๕ เปนไฉน?
คือ รูปที่พึงรูดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด
เสียงที่พึงรูดวยหู ... กลิ่นที่พึงรูดวยจมูก ... รสที่พึงรูดวยลิ้น ... โผฏฐัพพะที่พึงรูดวยกายอันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้ คือ
อารมณอื่นอันมิใชโคจรของภิกษุ.
[๗๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในอารมณซึ่งเปนของบิดาตน อัน
เปนโคจร เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณซึ่งเปนของบิดาตน อันเปนโคจร มารจักไมได
อารมณ ก็อารมณอันเปนของบิดาตนอันเปนโคจรของภิกษุ คืออะไร? คือ สติปฏฐาน ๔ สติ*ปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ...
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้ คือ อารมณซึ่งเปนของ
บิดาตน อันเปนโคจรของภิกษุ.
จบ สูตรที่ ๗
สูทสูตร
วาดวยการสําเหนียกและไมสําเหนียกนิมิต
[๗๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพอครัวผูเขลา ไมฉลาดเฉียบแหลม บํารุง
พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชาดวยสูปะตางชนิด มีรสเปรี้ยวจัดบาง ขมจัดบาง เผ็ดจัด
บาง หวานจัดบาง มีรสเฝอนบาง ไมเฝอนบาง เค็มบาง จืดบาง พอครัวนั้นไมสังเกตรสอาหาร
ของตนวา วันนี้ ภัตและสูปะของเราชนิดนีท้ านชอบใจ หรือทานรับสูปะนี้มาก หรือทานชม
สูปะนี้ วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสเปรี้ยวจัด ทานชอบใจ หรือทานรับสูปะมีรสเปรี้ยวจัด
หรือทานหยิบเอาสูปะมีรสเปรีย้ วจัดมาก หรือทานชมสูปะมีรสเปรี้ยวจัด วันนี้ ภัตและสูปะ
ของเรามีรสขมจัด ... มีรสเผ็ดจัด ... มีรสหวานจัด ... มีรสเฝอน ... มีรสไมเฝอน ... มีรสเค็ม ...
วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสจืดทานชอบใจ หรือทานรับสูปะมีรสจืด หรือทานหยิบเอาสูปะ

มีรสจืดมาก หรือทานชมสูปะมีรสจืด ดังนี้ พอครัวนั้นยอมไมไดเครื่องนุงหม ไมไดคาจาง
ไมไดรางวัล ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะพอครัวนั้นเปนคนเขลา ไมฉลาดเฉียบแหลม ไม
สังเกตเครื่องหมายอาหารของตน ฉันใด
[๗๐๕] ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูเขลา
ไมฉลาดเฉียบแหลม ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู จิตยอมไมตั้งมั่น ยังละ
อุปกิเลสไมได เธอไมสําเหนียกนิมิตนั้น ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู จิตยอมไมตั้งมั่น ยังละอุป*กิเลสไมได เธอไมสําเหนียกนิมิตนั้น ภิกษุนั้นยอมไมไดธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน
และไมไดสติสัมปชัญญะ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะภิกษุนั้นเปนผูเขลา ไมฉลาดเฉียบแหลม
ไมสําเหนียกนิมิตแหงจิตของตน.
[๗๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพอครัวผูมีปญญาฉลาด เฉียบแหลม บํารุง
พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชาดวยสูปะตางชนิด มีรสเปรี้ยวจัดบาง ขมจัดบาง เผ็ดจัด
บาง หวานจัดบาง มีรสเฝอนบาง ไมเฝอนบาง มีรสเค็มบาง จืดบาง พอครัวนั้นยอมสังเกต
รสอาหารของตนวา วันนี้ ภัตและสูปะของเราชนิดนี้ ทานชอบใจ หรือทานรับสูปะนี้ หรือ
หยิบเอาสูปะนีม้ าก หรือทานชมสูปะนี้ วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสเปรี้ยวจัด ... วันนี้ ภัต
และสูปะของเรามีรสขมจัด ... มีรสเผ็ดจัด ... มีรสหวานจัด ... มีรสเฝอน ... มีรสไมเฝอ น ...
มีรสเค็ม ... วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสจืดทานชอบใจ หรือทานรับสูปะมีรสจืด หรือทาน
หยิบเอาสูปะมีรสจืดมาก หรือทานชมสูปะมีรสจืด ดังนี้ พอครัวนั้นยอมไดเครื่องนุงหม ไดคา
จาง ไดรางวัล ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะพอครัวนั้นเปนคนมีปญญา ฉลาด เฉียบแหลม
สังเกตรสอาหารของตนฉันใด.
[๗๐๗] ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา
ฉลาด เฉียบแหลม ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู จิตยอมตัง้ มั่น ละอุปกิเลสได
เธอยอมสําเหนียกนิมิตนั้น ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู จิตยอมตั้งมั่น ละอุปกิเลสได เธอยอม
สําเหนียกในนิมิตนั้น ภิกษุนั้นยอมไดธรรมเปนเครื่องอยูเ ปนสุขในปจจุบัน และไดสติสัมปชัญญะ
ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร? เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีปญญา ฉลาด เฉียบแหลม สําเหนียกนิมิตแหง
จิตของตน.
จบ สูตรที่ ๘
คิลานสูตร

วาดวยมีตนเปนเกาะ
[๗๐๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เวฬุวคาม ใกลเมืองเวสาลี ณ ทีน่ ั้นแล
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเขา
จําพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบ ตามมิตร ตามสหาย ตามพวก (ของตนๆ) เถิด เราจะเขา
จําพรรษา ณ เวฬุวคามนี้แล ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว เขาจําพรรษา
ในเมืองเวสาลีโดยรอบ ตามมิตร ตามสหาย ตามพวก (ของตนๆ).
[๗๐๙] สวนพระผูมีพระภาคทรงเขาจําพรรษา ณ เวฬุวคาม นั้นแหละ เมื่อพระผูม ี
พระภาคทรงเขาจําพรรษาแลว อาพาธกลาบังเกิดขึ้น เวทนาอยางหนักใกลมรณะเปนไปอยู ได
ยินวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคทรงพระดํารงสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้น ไมทรงพรั่นพรึง
ครั้งนั้น พระองคทรงพระดําริวา การที่เรายังไมบอกภิกษุผูอุปฏฐาก ยังไมอําลาภิกษุสงฆ แลว
ปรินิพพานเสียนั้น หาสมควรแกเราไม ไฉนหนอ เราพึงขับไลอาพาธนี้เสียดวยความเพียร แลว
ดํารงชีวิตสังขารอยู ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงขับไลพระประชวรนั้นดวยความเพียร แลวทรง
ดํารงชีวิตสังขารอยู ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงหายจากพระประชวรแลว ทรงหายจากความไข
ไมนาน ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไวในรมแหงวิหาร.
[๗๑๐] ลําดับนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขา
แตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเห็นพระผูมีพระภาคทรงอดทน ขาพระองคเห็นพระผูมีพระภาคทรง
ยังอัตภาพใหเปนไป กายของขาพระองคประหนึ่งจะงอมระงมไป แมทิศทั้งหลายก็ไมปรากฏแกขา
พระองค แมธรรมทั้งหลายก็ไมแจมแจงแกขา พระองค เพราะความประชวรของพระผูมีพระภาค
แตขาพระองคมาเบาใจอยูหนอยหนึ่งวา พระผูมีพระภาคยังไมทรงปรารภภิกษุสงฆ แลวตรัส
พระพุทธพจนอันใดอันหนึ่ง จักยังไมเสด็จปรินิพพานกอน พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท
ก็บัดนี้ ภิกษุสงฆจะยังมาหวังอะไรในเราเลา ธรรมอันเราแสดงแลวกระทําไมใหมีในภายใน ไมให
มีในภายนอก กํามืออาจารยในธรรมทั้งหลาย มิไดมีแกตถาคต ผูใดพึงมีความดําริฉะนี้วา เราจัก
บริหารภิกษุสงฆ หรือวาภิกษุสงฆยังมีตัวเราเปนที่เชิดชู ผูนนั้ จะพึงปรารภภิกษุสงฆ แลวกลาว
คําอันใดอันหนึ่งแนนอน ดูกรอานนท ตถาคตมิไดมีความดําริอยางนี้วา เราจักบริหารภิกษุสงฆ
หรือวาภิกษุสงฆมีตัวเราเปนทีเ่ ชิดชู ดังนี้ ตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆแลวกลาวคําอันใดอันหนึ่ง
ทําไมอีกเลา บัดนี้เราก็แกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยแลว วัยของเราเปนมาถึง ๘๐ ปแลว
เกวียนเกายังจะใชไปไดก็เพราะการซอมแซมดวยไมไผ ฉันใด กายของตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ยังเปนไปไดกค็ ลายกับเกวียนเกาที่ซอมแซมแลวดวยไมไผ ฉะนั้น.
[๗๑๑] ดูกรอานนท สมัยใด ตถาคตเขาเจโตสมาธิอันไมมนี ิมิต เพราะไมกระทํา
ไวในใจซึ่งนิมิตทั้งปวง เพราะดับเวทนาบางเหลาแลวอยู สมัยนั้น กายของตถาคตยอมผาสุก
เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนทีพ่ ึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ จง

มีธรรมมีเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูเถิด.
[๗๑๒] ดูกรอานนท ก็ภิกษุเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง
คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌา และโสมนัสในโลกเสีย
ดูกรอานนท ภิกษุเปนผูมีตนเปนเกาะมีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ
มีธรรมเปนทีพ่ ึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู อยางนี้แล.
[๗๑๓] ดูกรอานนท ก็ผูใดผูหนึ่งในบัดนี้ก็ดี ในเวลาทีเ่ ราลวงไปแลวก็ดี จักเปน
ผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง
ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง ภิกษุเหลาใดเปนผูใครตอการศึกษา ภิกษุเหลานั้นจักเปนผูเลิศ.
จบ สูตรที่ ๙
ภิกขุนีสูตร
ผูมีจิตตั้งมั่นในสติปฏฐาน ๔ ยอมรูคุณวิเศษ
[๗๑๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและ
จีวรเขาไปยังสํานักของนางภิกษุณีแหงหนึ่ง แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว ครั้งนั้น ภิกษุณี
มากรูปเขาไปหาทานพระอานนท ไหวทานพระอานนทแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลว จึงพูดกะทานพระอานนทวา ขาแตพระอานนทผเู จริญ ภิกษุณีมีมากรูปในธรรมวินัยนี้ มีจิต
ตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ยอมรูคุณวิเศษอันยิ่งอยางอื่นจากคุณวิเศษในกาลกอน ทานพระ*อานนท ตอบวา นองหญิง ขอนี้เปนอยางนัน้ ขอนี้เปนอยางนี้ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง
มีจิตตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึ่งหวังขอนี้ไดวา จักรูคุณวิเศษอันยิ่ง
อยางอื่นจากคุณวิเศษในกาลกอน ลําดับนั้น ทานพระอานนทยังภิกษุณีเหลานั้นใหเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมมีกถา แลวลุกจากอาสนะหลีกไป.
[๗๑๕] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเทีย่ วไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว ในเวลา
ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อ
เชานี้ ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังสํานักนางภิกษุณีแหงหนึ่ง แลวนั่งบนอาสนะ
ที่เขาปูลาดไว ครั้งนั้น ภิกษุณีมากรูปเขามาหาขาพระองค ไหวขาพระองคแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดพูดกะขาพระองควา ขาแตทานพระอานนทผเู จริญ ภิกษุณีมากรูปใน
ธรรมวินัยนี้ มีจิตตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ยอมรูคุณวิเศษอันยิ่งอยางอื่นจากคุณวิเศษในกาล
กอน เมื่อภิกษุณีทั้งหลายพูดอยางนี้แลว ขาพระองคตอบวา นองหญิง ขอนี้เปนอยางนั้น ขอนี้
เปนอยางนั้น ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง มีจิตตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ภิกษุหรือภิกษุณี
รูปนั้นพึงหวังขอนี้ไดวา จักรูค ุณวิเศษอันยิ่งอยางอื่นจากคุณวิเศษในกาลกอน.
[๗๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ขอนี้เปนอยางนั้น ขอนี้เปนอยางนั้น
ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง มีจิตตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวัง

ขอนี้ไดวา จักรูค ุณวิเศษอันยิ่งอยางอื่นจากคุณวิเศษในกาลกอน สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน?
[๗๑๗] ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู ความเรารอนมีกายเปนอารมณเกิดขึน้ ในกายก็ดี ความหดหูแหงจิตเกิดขึ้นก็ดี จิตฟุงซาน
ไปในภายนอกก็ดี ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไวใหมั่นในนิมิต อันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสอยางใด
อยางหนึ่ง เมื่อเธอตั้งจิตไวมั่นในนิมิต อันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสอยางใดอยางหนึ่งอยู
ปราโมทยยอมเกิด เมือ่ เธอปราโมทย ปติยอมเกิด เมือ่ เธอมีใจประกอบดวยปติ กายยอมระงับ
เธอมีกายระงับแลว ยอมเสวยสุข เมื่อเธอมีสขุ จิตยอมตั้งมั่น เธอยอมพิจารณาเห็นอยางนีว้ า
เราตั้งจิตไวเพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้นสําเร็จแกเราแลว บัดนี้เราจะคุมจิตไว เธอคุมจิตไว
และไมตรึก ไมตรอง ยอมรูชัดวา เราไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีสติ ในภายใน เปนผูมีความสุข
ดังนี้.
[๗๑๘] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
ความเรารอนมีธรรมเปนอารมณเกิดขึ้นในกายก็ดี ความหดหูแหงจิตเกิดขึ้นก็ดี จิตฟุงซานไปใน
ภายนอกก็ดี ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไวใหมั่นในนิมิต อันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสอยางใดอยางหนึ่ง
เมื่อเธอตั้งจิตไวมั่นในนิมิต อันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสอยางใดอยางหนึ่งอยู ปราโมทยยอม
เกิด เมื่อเธอปราโมทย ปติยอมเกิด เมือ่ เธอมีใจประกอบดวยปติ กายยอมระงับ เธอมีกาย
ระงับแลว ยอมเสวยสุข เมื่อเธอมีสุข จิตยอมตั้งมั่น เธอยอมพิจารณาเห็นอยางนี้วา เราตั้งจิต
ไวเพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้น สําเร็จแกเราแลว บัดนี้เราจะคุมจิตไว เมื่อเธอคุมจิตไว
และไมตรึก ไมตรอง ยอมรูชัดวา เราไมมีวิตก เราไมมีวิจาร มีสติในภายใน เปนผูมีความสุข
ดังนี้ ดูกรอานนท ภาวนายอมมีเพราะตั้งจิตไว ดวยประการฉะนี้แล.
[๗๑๙] ดูกรอานนท ก็ภาวนายอมมีเพราะไมตั้งจิตไวในภายนอกอยางไร? ดูกร
อานนท ภิกษุมิไดตั้งจิตไวในภายนอก ยอมรูชดั วา จิตอันเรามิตั้งไวในภายนอก ในลําดับนั้น
เธอยอมรูชัดวา จิตของเราไมไดฟุงซานไปขางหลังและขางหนา พนแลวมิไดตั้งอยู ก็แลในกาล
นั้น เธอยอมรูช ัดวา เรายอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
เปนผูมีความสุข ดังนี้.
[๗๒๐] ดูกรอานนท ภิกษุมิไดตั้งจิตไวในภายนอก ยอมรูช ัดวา จิตอันเรามิไดตั้งไว
ในภายนอก ในลําดับนั้น เธอยอมรูชัดวา จิตของเราไมฟุงซานไป ขางหลังและขางหนา พน
แลว มิไดตั้งอยู ก็แลในกาลนั้น เธอยอมรูชัดวา เรายอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เปนผูมีความสุข ดังนี้.
[๗๒๑] ดูกรอานนท ภิกษุมิไดตั้งจิตไวในภายนอก ยอมรูช ัดวา จิตอันเรามิไดตั้งไว
ในภายนอก ในลําดับนั้น เธอยอมรูชัดวา จิตของเราไมฟุงซานไป ขางหลังและขางหนา พน

แลว มิไดตั้งอยู ก็แลในกาลนั้น เธอยอมรูชัดวา เรายอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ เปนผูมีความสุข ดังนี้.
[๗๒๒] ดูกรอานนท ภิกษุมิไดตั้งจิตไวในภายนอก ยอมรูช ัดวา จิตของเรามิได
ฟุงซานไปขางหลังและขางหลัง พนแลว มิไดตั้งอยู ก็แลในกาลนั้น เธอยอมรูชัดวา เรายอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เปนผูมีความสุข ดังนี้.
[๗๒๓] ดูกรอานนท ภาวนายอมมีเพราะไมไดตั้งจิตไวอยางนี้แล ดูกรอานนท
ภาวนายอมมีเพราะตั้งจิตไว เราแสดงแลว ภาวนายอมมีเพราะมิไดตั้งจิตไว เราก็แสดงแลว
ดวยประการฉะนี้แล ดูกรอานนท กิจอันใดอันศาสดา ผูแสวงหาประโยชน ผูอนุเคราะห มุง
ความอนุเคราะหจะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย กิจอันนั้น เรากระทําแลวแกเธอทั้งหลาย อานนท
นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง เธอทัง้ หลายจงเพงพินิจ อยาประมาท อยาไดมีความรอนใจในภายหลัง
นี้เปนอนุศาสนีของเรา สําหรับเธอทั้งหลาย.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทปลื้มใจชื่นชมภาษิตของพระผู
มีพระภาคแลวแล.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ อัมพปาลิวรรค
----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัมพปาลิสูตร ๒. สติสูตร ๓. ภิกขุสูตร ๔. โกสลสูตร
๕. อกุสลราสิสูตร ๖. สกุณัคฆีสูตร ๗. มักกฏสูตร ๘. สูทสูตร ๙. คิลานสูตร
๑๐. ภิกขุนีสูตร
----------นาฬันทวรรคที่ ๒
มหาปุริสสูตร
วาดวยผูเ ปนมหาบุรุษ
[๗๒๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผู
มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา มหาบุรุษๆ ดังนี้ บุคคลจะเปนมหาบุรุษไดดวย
เหตุเทาไรหนอแล? พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร เราเรียกวา มหาบุรุษ เพราะเปนผู
มีจิตหลุดพน เราไมเรียกวา มหาบุรุษ เพราะเปนผูมีจิตยังไมหลุดพน.
[๗๒๕] ดูกรสารีบุตร ก็บุคคลเปนผูมีจิตหลุดพนอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู จิตยอมคลายกําหนัด ยอมหลุดพนจากอาสวะ
ทั้งหลายเพราะไมถือมั่น ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...

ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย เมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู จิตยอมคลายกําหนัด ยอมหลุดพนจากอาสวะ
ทั้งหลายเพราะไมถือมั่น ดูกรสารีบุตร บุคคลเปนผูมีจิตหลุดพนอยางนี้แล เราเรียกวา มหาบุรุษ
เพราะเปนผูมจี ิตหลุดพน เราไมเรียกวา มหาบุรุษ เพราะเปนผูมีจิตยังไมหลุดพน.
จบ สูตรที่ ๑
นาฬันทสูตร
วาดวยธรรมปริยาย
[๗๒๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาวาริกอัมพวัน ใกลเมืองนาฬันทา
ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขา
พระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณอื่น ซึ่งจะรูยิ่งไปกวาพระผู
มีพระภาคในทางปญญา เครื่องตรัสรู มิไดมีแลว จักไมมี และยอมไมมีในบัดนี้ พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรสารีบุตร นี้เปนอาสภิวาจาอยางสูงที่เธอกลาวแลว เธอถือเอาแตวาทะอยางเดียว
บันลือสีหนาทวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค อยางนี้วา สมณะหรือ
พราหมณอื่น ซึ่งจะรูยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคในทางปญญาเครื่องตรัสรู มิไดมีแลว จักไมมี
และยอมไมมีในบัดนี้.
[๗๒๗] ดูกรสารีบุตร พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ที่ไดมีมาแลวในอดีตกาล
พระผูมีพระภาคเหลานั้นทุกพระองค อันเธอกําหนดซึ่งใจดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคเหลานั้น
ทรงมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ มีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้ หรือวาหลุดพน
แลวอยางนี้ ดังนี้ กระนั้นหรือ?
สา. หามิได พระเจาขา.
[๗๒๘] พ. ดูกรสารีบุตร พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ที่จักมีในอนาคต
กาล และพระผูม ีพระภาคเหลานั้นทุกพระองค อันเธอกําหนดซึ่งใจดวยแลวรูวา พระผูมีพระภาค
เหลานั้น ทรงมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ มีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้ หรือวา
หลุดพนแลวอยางนี้ ดังนี้ กระนั้นหรือ?
สา. หามิได พระเจาขา.
[๗๒๙] พ. ดูกรสารีบุตร พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ คือเรา อันเธอ
กําหนดซึ่งใจดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคเปนผูมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้
มีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้ หรือวาหลุดพนแลวอยางนี้ ดังนี้ กระนั้นหรือ?
สา. หามิได พระเจาขา.
[๗๓๐] พ. ดูกรสารีบุตร ก็ในขอนี้ เธอไมมีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาทัง้ ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุอะไร? เธอจึง
กลาวอาสภิวาจาอยางสูงนี้ เธอถือเอาวาทะแตอยางเดียวบันลือสีหนาทวา พระพุทธเจาขา ขา

พระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณอื่น ซึ่งจะรูยิ่งไปกวาพระผูมี
พระภาค ในทางพระปญญาเครื่องตรัสรู มิไดมีแลว จักไมมี และยอมไมมีในบัดนี้.
สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะมีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ*เจา ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบันก็หามิได แตวา ขาพระองครูไดตามกระแสพระธรรม.
[๗๓๑] ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนปจจันตนครของพระราชามีเชิงเทินมั่นคง
มีกําแพงและหอรบหนาแนน มีประตูเดียว คนเฝาประตูของพระราชาในนครนั้น มีปญญาเฉลียว
ฉลาด หามคนที่ไมรูจัก ใหคนที่รูจักเขาไป เขาเดินตรวจตามทางรอบนครนั้น ไมพบที่ตอหรือ
ชองแหงกําแพงโดยที่สดุ แมเพียงแมวอาจลอดออกไปได เขาจะพึงมีความคิดอยางนี้วา สัตวตัว
เขื่องๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง จะเขานครนี้หรือจะออกไป สัตวเหลานั้นทั้งหมด ยอมเขาหรือออกโดย
ประตูนี้เทานั้น แมฉันใด ขาพระองครูตามกระแสพระธรรม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน พระอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ทีไ่ ดมีมาแลวในอดีตกาล พระผูมีพระภาคเหลานั้นทุกพระองค ทรงละ
นิวรณ ๕ อันเปนเครื่องเศราหมองแหงใจ ทอนกําลังปญญา ทรงมีพระหฤทัยตั้งมั่นดีแลวในสติ
ปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด จักมีในอนาคตกาล ... จักตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ*ญาณ แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเครื่องเศรา
หมองแหงใจ ทอนกําลังปญญา ทรงมีพระหฤทัยตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค
๗ ตามความเปนจริง ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ.
[๗๓๒] พ. ดีละๆ สารีบุตร เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงกลาวธรรมปริยายนี้เนืองๆ
แกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ดวยวา โฆษบุรุษเหลาใด จักมีความเคลือบแคลงหรือความ
สงสัยในตถาคต โฆษบุรุษเหลานั้น จักละความเคลือบแคลงหรือความสงสัยนั้นเสีย เพราะไดฟง
ธรรมปริยายนี้.
จบ สูตรที่ ๒
จุนทสูตร
วาดวยการปรินิพพานของพระสารีบุตร
[๗๓๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็ในสมัยนั้น ทานพระสารีบุตร อยู ณ บานนาฬกคาม
ในแควนมคธ อาพาธ เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา สามเณรจุนทะเปนอุปฏฐากของทาน ครั้งนั้น
ทานพระสารีบุตรปรินิพพานดวยอาพาธนั่นแหละ.
[๗๓๔] ครั้งนั้น สามเณรจุนทะถือเอาบาตรและจีวรของทานพระสารีบุตร เขาไปหา
พระอานนทยังพระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี นมัสการ
ทานพระอานนทแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแต
ทานผูเจริญ ทานพระสารีบุตรปรินิพพานแลว นี้บาตรและจีวรของทาน ทานพระอานนทกลาววา
ดูกรอาวุโสจุนทะ นี้เปนมูลเรือ่ งที่จะเฝาพระผูมีพระภาค มีอยู มาไปกันเถิด เราจักเขาไปเฝา

พระผูมีพระภาค แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระองค สามเณรจุนทะรับคําของทานพระอานนท
แลว.
[๗๓๕] ครั้งนั้น ทานพระอานนทกับสามเณรจุนทะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระอานนทได
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ สามเณรจุนทะรูปนี้ ไดบอกอยางนี้วา ทานพระสารีบุตร
ปรินิพพานแลว นี้บาตรและจีวรของทาน ขาแตพระองคผูเจริญ กายของขาพระองคประหนึ่งจะ
งอมงมไป แมทิศทั้งหลายก็ไมปรากฏแกขาพระองค แมธรรมก็ไมแจมแจงแกขาพระองค เพราะ
ไดฟงวา ทานพระสารีบุตรปรินิพพานแลว.
[๗๓๖] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท สารีบุตรพาเอาศีลขันธ สมาธิขันธ
ปญญาขันธ วิมุตติขันธ หรือวิมุตติญาณทัสสนขันธ ปรินิพพานไปดวยหรือ?
ทานพระอานนทกราบทูลวา หามิได พระเจาขา ทานพระสารีบุตรมิไดพาศีลขันธ
ปรินิพพานไปดวย ฯลฯ มิไดพาวิมุตติญาณทัสสนขันธปรินิพพานไปดวย ก็แตวาทานพระสารีบุตร
เปนผูกลาวแสดงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ไมเกียจครานในการแสดง
ธรรม อนุเคราะหเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ขาพระองคทั้งหลายมาตามระลึกถึง โอชะแหงธรรม
ธรรมสมบัติ และการอนุเคราะหดวยธรรมนัน้ ของทานพระสารีบุตร.
[๗๓๗] พ. ดูกรอานนท ขอนั้น เราไดบอกเธอทั้งหลายไวกอนแลวไมใชหรือวา
จักตองมีความจาก ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่น จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น เพราะ
ฉะนั้น จะพึงไดในของรักของชอบใจนี้แตที่ไหน? สิ่งใดเกิดแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว
มีความทําลายเปนธรรมดา การปรารถนาวา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได
[๗๓๘] ดูกรอานนท เปรียบเหมือนเมื่อตนไมใหญ มีแกน ตั้งอยู ลําตนใดซึ่งใหญ
กวาลําตนนั้นพึงทําลายลง ฉันใด เมื่อภิกษุสงฆหมูใหญ ซึ่งมีแกน ดํารงอยู สารีบุตรปรินิพพาน
แลว ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จะพึงไดในขอนี้แตที่ไหน? สิ่งใดเกิดแลว มีแลว
ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปนธรรมดา การปรารถนาวา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย
ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง
อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูเถิด.
[๗๓๙] ดูกรอานนท ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ
มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนทีพ่ ึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชญาและโทมนัสในโลก
เสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกร
อานนท ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนทีพ่ ึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรม
เปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง อยูอยางนี้แล.
[๗๔๐] ดูกรอานนท ก็ภิกษุพวกใดพวกหนึ่ง ในบัดนี้ก็ดี ในกาลที่เราลวงไปก็ดี

จักเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปน
ที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู พวกภิกษุเหลานี้นั้นที่เปนผูใครตอการศึกษา จักเปนผูเ ลิศ.
จบ สูตรที่ ๓
เจลสูตร
วาดวยการมีธรรมเปนเกาะเปนทีพ่ ึ่ง
[๗๔๑] สมัยหนึ่ง เมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะปรินิพพานแลวไมนาน พระ
ผูมีพระภาคประทับอยูแทบฝง แมน้ําคงคา ใกลอุกกเจลนคร ในแควนวัชชี กับพระภิกษุสงฆหมูใหญ
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคอันภิกษุสงฆแวดลอมแลว ประทับนั่งที่กลางแจง ครั้งนั้น พระผูมีพระ
ภาค ทรงชําเลืองดูภิกษุสงฆผนู ิ่งอยู แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทของ
เรานี้ปรากฏเหมือนวางเปลา เมื่อสารีบุตรและโมคคัลลานะยังไมปรินิพพาน สารีบุตรและโมคคัล*ลานะอยูในทิศใด ทิศนั้นของเรายอมไมวางเปลา ความไมหวงใยยอมมีในทิศนั้น.
[๗๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แมเหลาใดไดมีมาแลว
ในอดีตกาล พระผูมีพระภาคแมเหลานั้น ก็มคี ูสาวกนั้นเปนอยางยิ่งเทานั้น เหมือนกับสารีบุตร
และโมคคัลลานะของเรา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แมเหลาใด จักมีในอนาคตกาล พระ
ผูมีพระภาคแมเหลานั้น ก็จักมีคูสาวกนั้นเปนอยางยิ่งเทานัน้ เหมือนกับสารีบุตรและโมคคัลลานะ
ของเรา.
[๗๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนความอัศจรรยของสาวกทั้งหลาย เปนเรื่องที่ไมเคยมี
มาของสาวกทัง้ หลาย สาวกทัง้ หลายจักกระทําตามคําสอน และกระทําตามโอวาทของพระศาสดา
และจักเปนที่รกั เปนที่ชอบใจ เปนที่ตั้งแหงความเคารพและสรรเสริญของบริษัท ๔ เปนความ
อัศจรรยของตถาคต เปนเรื่องที่ไมเคยมีมาของตถาคต เมื่อคูสาวกแมเห็นปานนี้ปรินิพพานแลว
ความโศกหรือความร่ําไรก็มิไดมีแกพระตถาคต เพราะฉะนั้น จะพึงไดขอนี้แตที่ไหน สิ่งใดเกิดแลว
มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปนธรรมดา การปรารถนาวา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายเลย
ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได.
[๗๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมใหญ มีแกนตั้งอยู ลําตนที่ใหญกวา
พึงทําลายลง ฉันใด เมื่อภิกษุสงฆหมูใหญซึ่งมีแกน ดํารงอยู สารีบุตรและโมคคัลลานะปรินพิ พาน
แลว ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จะพึงไดในขอนี้แตที่ไหน? สิ่งใดเกิดแลว มีแลว
ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปนธรรมดา การปรารถนาวา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้
มิใชฐานะที่จะมีได เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง
อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูเถิด.
[๗๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนทีพ่ ึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง
คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูอยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก

เสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือมีธรรมเปน
เกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูอ ยางนี้แล.
[๗๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุพวกใดพวกหนึ่งในบัดนี้ก็ดี ในกาลที่ลวงไปแลว
ก็ดี จักเปนผูมตี นเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนทีพ่ ึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรม
เปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู ภิกษุเหลานี้นั้น ที่เปนผูใครตอการศึกษา จักเปนผูเ ลิศ.
จบ สูตรที่ ๔
พาหิยสูตร
ศีลเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรม
[๗๔๗] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระพาหิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมพี ระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแก
ขาพระองค ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว จะพึงเปนผูหลีกออกจากหมู อยูผูเดียว ไมประมาท มีความ
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยวเถิด พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรพาหิยะ เพราะฉะนั้น เธอจงชําระเบื้องตน
ในกุศลธรรมใหบริสุทธิ์เสียกอน ก็อะไรเปนเบื้องตนของกุศลธรรม คือศีลที่บริสุทธิ์ดี และ
ความเห็นอันตรง.
[๗๔๘] ดูกรพาหิยะ เมื่อใดแล ศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดี และความเห็นของเธอ
จักตรง เมื่อนั้น เธอพึงอาศัยศีล ตั้งมั่นในศีล แลวเจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปน
ไฉน? ดูกรพาหิยะ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชญาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสีย เมื่อใด เธออาศัยศีล ตั้งมั่นอยูในศีลแลว จักเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อยางนี้
เมื่อนั้น เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไดทเี ดียว ตลอดราตรีหรือวันที่จักมาถึง ไมมี
ความเสื่อมเลย.
[๗๔๙] ครั้งนั้น ทานพระพาหิยะชื่นชม อนุโมทนา ภาษิตของพระผูมีพระภาค
แลวลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ทานพระพาหิยะ
หลีกออกจากหมูอยูผเู ดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนักก็กระทําใหแจง
ซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กลุ บุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่
ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี และทานพระพาหิยะเปนพระอรหันตองค
หนึ่งในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๕
อุตติยสูตร
อาศัยศีลเจริญสติปฏฐาน ๔

[๗๕๐] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระอุตติยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ฯลฯ ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว จะพึงเปนผูหลีก
ออกจากหมู อยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วเถิด พระผูมพี ระภาคตรัสวา
ดูกรอุตติยะ เพราะฉะนั้น เธอจงชําระเบื้องตนในกุศลธรรมใหบริสุทธิ์เสียกอน ก็อะไรเปน
เบื้องตนของกุศลธรรม คือ ศีลที่บริสุทธิ์ดี และความเห็นอันตรง.
[๗๕๑] ดูกรอุตติยะ เมื่อใดแล ศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดี และความเห็นของเธอจักตรง
เมื่อนั้น เธอพึงอาศัยศีล ตั้งมั่นในศีลแลว เจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกร
อุตติยะ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมือ่ ใด
เธออาศัยศีล ตั้งมั่นในศีลแลว จักเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้อยางนี้ เมื่อนั้น เธอจักไปพนฝง
แหงบวงมาร.
[๗๕๒] ครั้งนั้น ทานพระอุตติยะ ชื่นชม อนุโมทนา ภาษิตของพระผูมีพระภาค แลว
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ทานพระอุตติยะหลีก
ออกจากหมู อยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว ไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุด
แหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทํา
เสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี และทานพระอุตติยะเปนพระอรหันตองคหนึ่งใน
จํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๖
อริยสูตร
สติปฏฐาน ๔ เปนอริยะ
[๗๕๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว เปนอริยะ เปนนิยยานิกะ ยอมนําไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ แกผูกระทํา
ตาม สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อันภิกษุ
เจริญแลว กระทําใหมากแลว เปนอริยะ เปนนิยยานิกะ ยอมนําไปเพื่อความสิน้ ทุกข โดยชอบ
แกผูกระทําตาม.
จบ สูตรที่ ๗
พรหมาสูตร

สติปฏฐาน ๔ เปนทางอันเอก
[๗๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค แรกตรัสรู ประทับอยู ณ อชปาลนิโครธ แทบ
ฝงแมน้ําเนรัญชรา ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงหลีกออกเรนอยูในที่ลับ ไดเกิดความปริวิตก
ขึ้นในพระหฤทัยอยางนี้วา ทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อลวง
ความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกตอง เพื่อ
ทํานิพพานใหแจง คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณา
เห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ทางนีเ้ ปนที่ไปอันเอก
เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกข
และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกตอง เพื่อทํานิพพานใหแจง คือ สติปฏฐาน ๔.
[๗๕๕] ครั้งนั้น ทาวสหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกในพระหฤทัยของพระผูมีพระ*ภาคแลวดวยใจ จึงหายตัวจากพรหมโลก มาปรากฏเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาค เหมือน
บุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนัน้ ทาวสหัมบดีพรหมกระทําผาเฉวียงบา
ขางหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคแลวไดกราบทูลวา.
[๗๕๖] ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคตขอนี้เปนอยางนั้น
ขาแตพระองคผูเจริญ ทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อลวงความ
โศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกตอง เพื่อทํา
นิพพานใหแจง คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ทางนี้เปนทางไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของ
สัตวทั้งหลาย เพื่อลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขโทมนัส เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ถูกตอง เพื่อทํานิพพานใหแจง คือ สติปฏฐาน ๔.
[๗๕๗] ทาวสหัมบดีพรหมไดกราบทูลอยางนี้แลว ครั้นแลวไดกราบทูลนิคมคาถาตอ
ไปอีกวา
พระผูมีพระภาคผูทรงเห็นความสิ้นชาติและที่สุดแหงชาติ ทรงอนุเคราะหดวย
ประโยชนเกื้อกูล ทรงทราบทางเปนที่ไปอันเอก ในกาลกอน ชนทั้งหลาย
ขามโอฆะไดแลวดวยทางนี้ ในอนาคตก็จักขามดวยทางนี้ และในบัดนี้
ก็ขามอยูดวยทางนี้.
จบ สูตรที่ ๘
เสทกสูตรที่ ๑
ผูรักษาผูอื่นชื่อวารักษาตน

[๗๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวสุมภะชือ่ เสทกะ ใน
สุมภชนบท ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมี
มาแลว คนจัณฑาลผูเปนนักไตราว ยกไมไผขึ้นตั้งไวแลว เรียกศิษยชื่อเมทกถาลิกะมาบอกวา
ดูกรเมทกถาลิกะผูเ ปนสหาย มาเถิด มาขึ้นไมไผ แลวยืนอยูบ นคอของเรา เมทกถาลิกะผูเปนศิษย
รับคําของนักไตราวแลว ขึ้นราวไมไผ ยืนอยูบ นคอของอาจารย ครั้งนั้นแล คนจัณฑาลนักไตราว
จึงพูดกะเมทกถาลิกะผูเปนศิษยวา ดูกรเมทกถาลิกะผูเ ปนสหาย ทานจงรักษาเรา เราจักรักษาทาน
เราทั้งสองตางคุมครองกันและกัน ตางรักษากันและกันอยางนี้ จักแสดงศิลปะ จักไดลาภ และจัก
ลงจากราวไมไผไดโดยสวัสดี.
[๗๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออาจารยกลาวอยางนี้แลว เมทกถาลิกะผูเ ปนศิษยได
กลาวตอบวา ขาแตทานอาจารย ก็เรื่องนี้จักเปนอยางนั้นหามิได ทานจงรักษาตน ผมก็จักรักษา
ตน เราทั้งสองตางคุมครองตน ตางรักษาตนอยางนี้ จักแสดงศิลปะ จักไดลาภ และจักลงจาก
ไมไผไดโดยสวัสดี พระผูมีพระภาคตรัสวา เหตุผลในขอนั้นมีดังนี้ เหมือนศิษยชื่อเมทกถาลิกะ
ไดพูดกะอาจารย ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอพึงเสพสติปฏฐานดวยคิดวา เราจักรักษาผูอื่น
บุคคลผูรักษาตน ยอมชื่อวารักษาผูอื่น บุคคลผูรักษาผูอื่น ชื่อวารักษาตน.
[๗๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูรักษาตน ยอมชื่อวารักษาผูอื่น อยางไร? ที่ชื่อวา
รักษาผูอื่น ดวยการสองเสพ ดวยการเจริญ ดวยการกระทําใหมาก บุคคลผูรักษาตน ยอมชื่อวา
รักษาผูอื่น อยางนี้แล.
[๗๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูรักษาผูอื่น ยอมชื่อวารักษาตนอยางไร ที่ชื่อวา
รักษาตน ดวยความอดทน ดวยความไมเบียดเบียน ดวยความมีจิตประกอบดวยเมตตา ดวยความ
เอ็นดู บุคคลผูร ักษาผูอื่น ยอมชื่อวารักษาตน อยางนี้แล.
[๗๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอพึงเสพสติปฏฐานดวยคิดวา เราจักรักษาตน พึงเสพ
สติปฏฐานดวยคิดวา เราจักรักษาผูอื่น บุคคลผูรักษาตน ยอมชื่อวารักษาผูอ ื่น บุคคลผูรักษาผูอื่น
ยอมชื่อวารักษาตน.
จบ สูตรที่ ๙
เสทกสูตรที่ ๒
วาดวยกายคตาสติ
[๗๖๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวสุมภะ ชื่อเสทกะ ในสุมภ*ชนบท ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา:[๗๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมูมหาชนไดทราบขาววา มีนางงามใน
ชนบท พึงประชุมกัน ก็นางงามในชนบทนั้น นาดูอยางยิ่งในการฟอนรํา นาดูอยางยิง่ ในการ
ขับรอง หมูมหาชนไดทราบขาววา นางงามในชนบทจะฟอนรําขับรอง พึงประชุมกันยิ่งขึ้นกวา

ประมาณ ครั้งนั้น บุรุษผูอยากเปนอยู ไมอยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดทุกข พึงมา
กลาวกะหมูมหาชนนั้นอยางนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานพึงนําภาชนะน้ํามันอันเต็มเปยมนี้ไปใน
ระหวางที่ประชุมใหญกับนางงามในชนบท และจักมีบุรุษเงื้อดาบตามบุรุษผูนําหมอน้ํามันนั้นไป
ขางหลังๆ บอกวา ทานจักทําน้าํ มันนั้นหกแมหนอยหนึ่งในที่ใด ศีรษะของทานจักขาดตกลงไป
ในที่นั้นทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? บุรุษผูนั้นจะไม
ใสใจภาชนะน้ํามันโนน แลวพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมเปน
อยางนั้น พระเจาขา.
[๗๖๕] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราทําอุปมานี้ เพื่อใหเขาใจเนื้อความนี้ชัดขึน้ เนื้อ
ความในขอนี้มอี ยางนี้แล คําวา ภาชนะน้ํามันอันเต็มเปยม เปนชื่อของกายคตาสติ.
[๗๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา กาย*คตาสติ จักเปนของอันเราเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดังยาน กระทําใหเปน
ที่ตั้ง กระทําไมหยุด สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
แล.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ นาฬันทวรรคที่ ๒
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มหาปุริสสูตร
๒. นาฬันทสูตร
๓. จุนทสูตร
๔. เจลสูตร
๕. พาหิยสูตร
๖. อุตติยสูตร
๗. อริยสูตร
๘. พรหมาสูตร
๙. เสทกสูตรที่ ๑
๑๐. เสทกสูตรที่ ๒
------------สีลัฏฐิติวรรคที่ ๓
สีลสูตร
วาดวยกุศลศีล
[๗๖๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทและทานพระภัททะ อยู ณ กุกกุฏาราม ใกลเมืองปาฏลีบุตร
ครั้งนั้น ทานพระภัททะออกจากที่เรนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ไดปราศรัย
กับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดพูดกะทานพระอานนทวา:[๗๖๘] ดูกรทานอานนท ศีลที่เปนกุศลเหลาใดอันพระผูมีพระภาคตรัสแลว ศีลที่
เปนกุศลเหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว มีพระประสงคอยางไร?

ทานพระอานนทกลาววา ดีละๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชางเฉียบแหลม ชางไต
ถามเหมาะๆ ก็ทานถามอยางนี้หรือวา ดูกรอานนท ศีลที่เปนกุศลเหลาใด อันพระผูมีพระภาค
ตรัสแลว ศีลที่เปนกุศลเหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว มีพระประสงคอยางไร?
ภ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ.
[๗๖๙] อา. ดูกรทานภัททะ ศีลที่เปนกุศลเหลาใดอันที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว ศีล
ที่เปนกุศลเหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพียงเพื่อเจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปน
ไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิต
ในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย ดูกรทานภัททะ ศีลที่เปนกุศลเหลาใด อันพระผูมีพระภาคตรัสไวแลว
ศีลที่เปนกุศลเหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพียงเพื่อเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๑
ฐิติสูตร
วาดวยการตั้งอยูแหงพระสัทธรรม
[๗๗๐] นิทานตนสูตรเหมือนกัน. ทานพระภัททะนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดถามพระอานนทวา:[๗๗๑] ดูกรทานอานนท อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหพระสัทธรรมตั้งอยู
ไมไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว และอะไรเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหพระ*สัทธรรมตั้งอยูไดนาน ในเมือ่ พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว?
ทานพระอานนทกลาววา ดีละๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชางเฉียบแหลม ชางไตถาม
เหมาะๆ ก็ทานถามอยางนี้หรือวา ดูกรทานอานนท อะไรเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องใหพระ*สัทธรรมตั้งอยูไมไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว และอะไรเปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว.
ภ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ.
[๗๗๒] อา. ดูกรทานผูมีอายุ เพราะบุคคลไมไดเจริญ ไมไดกระทําใหมาก ซึ่งสติ*ปฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไมไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว และเพราะ
บุคคลเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไดนาน ในเมื่อพระตถาคต
เสด็จปรินิพพานแลว สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรทานผูมีอายุ เพราะ
บุคคลไมไดเจริญ ไมไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไมไดนาน
ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว และเพราะบุคคลไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติ

ปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว.
จบ สูตรที่ ๒
ปริหานสูตร
วาดวยความเสื่อมแหงพระสัทธรรม
[๗๗๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทและทานพระภัททะ อยู ณ กุกกุฏาราม ใกล
เมืองปาฏลีบุตร ครั้งนั้น ทานพระภัททะออกจากที่เรนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระอานนทถึง
ที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนัง่ ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา:[๗๗๔] ดูกรทานอานนท อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัย เครื่องทําใหพระสัทธรรม
เสื่อม อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย เครื่องทําใหพระสัทธรรมไมเสื่อม?
ทานพระอานนทกลาววา ดีละๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชางเฉียบแหลม ชางไต
ถามเหมาะๆ ก็ทานถามอยางนี้หรือวา ดูกรอานนท อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัย เครื่องทําให
พระสัทธรรมเสื่อม อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัย เครื่องทําใหพระสัทธรรมไมเสื่อม.
ภ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.
[๗๗๕] อา. ดูกรทานผูมีอายุ เพราะบุคคลไมไดเจริญ ไมไดกระทําใหมาก ซึ่งสติ
ปฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงเสือ่ ม และเพราะบุคคลไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔
พระสัทธรรมจึงไมเสื่อม สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรทานผูมีอายุ เพราะบุคคลไมได
เจริญ ไมไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงเสื่อม เพราะบุคคลได
เจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงไมเสื่อม.
จบ สูตรที่ ๓
สุทธกสูตร
วาดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔
[๗๗๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ นี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตใน
จิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล.
จบ สูตรที่ ๔
พราหมณสูตร
วาดวยพระสัทธรรมตั้งอยูไมไดนาน

[๗๗๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก*เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ
ไดปราศรัยกะพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา:[๗๗๘] ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัย เครื่องทําใหพระ*สัทธรรมตั้งอยูไมไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว และอะไรเปนเหตุเปนปจจัย
เครื่องทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดนาน ในเมือ่ พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว?
[๗๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เพราะบุคคลไมไดเจริญ ไมไดกระทํา
ใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไมไดนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว และ
เพราะบุคคลเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไดนาน ในเมื่อตถาคต
ปรินิพพานแลว สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรพราหมณ เพราะบุคคลไมได
เจริญ ไมไดกระทํามาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไดไมนาน ในเมื่อ
ตถาคตปรินิพพานแลว และเพราะบุคคลไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล
พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไดนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว.
[๗๘๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณนั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกบุคคลผูหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวาผูมีจักษุจักแลเห็น
ได ฉะนั้น ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบ สูตรที่ ๕
ปเทสสูตร
วาดวยบุคคลจะชื่อวาเปนพระเสขะ
[๗๘๑] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตร ทานพระมหาโมคคัลลานะ และทานพระอนุรุทธะ
อยู ณ กัณฏกีวนั ใกลเมืองสาเกต ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรและทานมหาโมคคัลลานะออกจาก
ที่พักผอนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระสารีบุตร
ไดถามทานพระอนุรุทธะวา:[๗๘๒] ดูกรทานอนุรุทธะ ที่เรียกวา พระเสขะ พระเสขะ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร*หนอ บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพระเสขะ? ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรผูมีอายุ บุคคลที่จะชือ่ วาเปน

พระเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ ไดเปนสวนๆ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสีย ดูกรผูม ีอายุ บุคคลทีจ่ ะชื่อวาเปนพระเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล ได
เปนสวนๆ.
จบ สูตรที่ ๖
สมัตตสูตร
วาดวยบุคคลจะชื่อวาเปนพระอเสขะ
[๗๘๓] นิทานตนสูตรเหมือนกัน. ครั้นทานพระสารีบุตรนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลว ไดถามทานพระอนุรุทธะวา:[๗๘๔] ดูกรทานอนุรุทธะ ที่เรียกวาพระอเสขะ พระอเสขะ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร*หนอ บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพระอเสขะ? ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ บุคคลที่จะชื่อ
วาเปนพระอเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ ไดบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ดูกรทานผูมีอายุ บุคคลที่จะชื่อวาเปนพระอเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้
แล ไดบริบูรณ.
จบ สูตรที่ ๗
โลกสูตร
วาดวยผูรูโลก
[๗๘๕] นิทานตนสูตรเหมือนกัน. ครั้นทานพระสารีบุตร นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลว ไดถามทานพระอนุรุทธะวา:[๗๘๖] ทานพระอนุรุทธะถึงความเปนผูม ีอภิญญามาก เพราะไดเจริญ ไดกระทําให
มาก ซึ่งธรรมเหลาไหน? ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรผูมีอายุ ผมถึงความเปนผูมีอภิญญามาก
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ดูกรผูมีอายุ ผมถึงความเปนผูมีอภิญญามาก เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔
เหลานี้แล และเพราะไดเจริญ ไดทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล ผมจึงรูโลกไดตั้งพัน.
จบ สูตรที่ ๘

สิริวัฑฒสูตร
ผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ไดอนาคามิผล
[๗๘๗] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน
ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้น สิริวัฑฒคฤหบดีอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก ครั้งนั้น
สิริวัฑฒคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา มานี่แนะบุรุษผูเจริญ ทานจงเขาไปหาทานพระอานนท
ถึงที่อยู ครั้นแลว จงกราบเทาทั้งสองของทานดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา ขาแตทานผูเจริญ
สิริวัฑฒคฤหบดีอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาขอกราบเทาทั้งสองของทานพระอานนท
ดวยเศียรเกลา ดังนี้ และจงเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนท
จงอาศัยความอนุเคราะห เขาไปยังนิเวศนของสิริวัฑฒคฤหบดีเถิด บุรุษนั้นรับคําสิริวัฑฒคฤหบดี
แลว จึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู นมัสการทานพระอานนทแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดเรียนทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ สิริวัฑฒคฤหบดีอาพาธ ไดรับ
ทุกข เปนไขหนัก ทานขอกราบเทาทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา และสั่งใหเรียน
อยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห เขาไป
ยังนิเวศนของสิริวัฑฒคฤหบดีเถิด ทานพระอานนทรับคําดวยดุษณีภาพ.
[๗๘๘] ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศน
ของสิริวัฑฒคฤหบดี แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวาย ครั้นแลวไดถามสิริวัฑฒคฤหบดีวา:[๗๘๙] ดูกรคฤหบดี ทานพอจะอดทนไดหรือ พอจะยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ
ทุกขเวทนายอมคลายลงไมกําเริบขึ้นหรือ ความทุเลาปรากฏ ความกําเริบไมปรากฏหรือ? สิริวัฑฒ*คฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนา
ของกระผมกําเริบหนัก ไมเสื่อมคลายไปเลย ความกําเริบปรากฏอยู ความทุเลาไมปรากฏ.
[๗๙๐] อา. ดูกรคฤหบดี เพราะเหตุนั้นแหละ ทานพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักพิจารณา
เห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
จักพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... จักพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... จักพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรคฤหบดี
ทานพึงศึกษาอยางนี้แล.
[๗๙๑] สิ. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมคือสติปฏฐาน ๔ เหลาใด ที่พระผูมีพระภาคทรง
แสดงแลว ธรรมเหลานั้นมีอยูใ นกระผม และกระผมยอมเห็นชัดในธรรมเหลานั้น ก็กระผม
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
[๗๙๒] ขาแตทานผูเจริญ ก็สังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ เหลาใด ที่พระผูมีพระ*ภาคทรงแสดงไว กระผมยังไมแลเห็นสังโยชนขอใดขอหนึ่ง ที่ยังละไมไดแลวในตน.
อา. ดูกรคฤหบดี เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว อนาคามิผลอันทานกระทําใหแจง

แลว.
จบ สูตรที่ ๙
มานทินนสูตร
ผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ไดอนาคามิผล
[๗๙๓] นิทานตนสูตรเหมือนกัน. ก็สมัยนัน้ มานทินนคฤหบดีอาพาธ ไดรับทุกข
เปนไขหนัก ครั้งนั้น มานทินนคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา มานี่แนะ บุรุษผูเจริญ ทาน
จงเขาไปหาพระอานนทถึงที่อยู ครั้นแลว จงกราบเทาทั้งสองของทานดวยเศียรเกลา ตามคําของ
เราวา ขาแตทานผูเจริญ มานทินนคฤหบดีอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาขอกราบเทา
ทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา ดังนี้ และจงเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดโปรด
เถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห เขาไปยังนิเวศนของมานทินนคฤหบดีเถิด
บุรุษนั้นรับคํามานทินนคฤหบดีแลว เขาไปหาพระอานนทถึงที่อยู นมัสการทานพระอานนทแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดเรียนทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ มานทินน*คฤหบดีอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก ทานขอกราบเทาทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา
และสั่งใหเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทอาศัยความอนุเคราะห
เขาไปยังนิเวศนของมานทินนคฤหบดีเถิด ทานพระอานนทรับคําดวยดุษณีภาพ ครั้งนั้น เวลาเชา
ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของมานทินนคฤหบดี แลวนั่งบน
อาสนะที่เขาปูถวาย ครั้นแลวไดถามมานทินนคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ทานพอจะอดทนไดหรือ
พอจะยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนายอมคลายลงไมกําเริบขึ้นหรือ ความทุเลาปรากฏ
ความกําเริบไมปรากฏหรือ? มานทินนคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมอดทนไมได ยัง
อัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของกระผมยังกําเริบหนัก ไมเสื่อมคลายไปเลย ความกําเริบ
ยังปรากฏอยู ความทุเลาไมปรากฏ.
[๗๙๔] ขาแตทานผูเจริญ กระผมอันทุกขเวทนาเห็นปานนี้กระทบแลว ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
[๗๙๕] ขาแตทานผูเจริญ ก็สังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ เหลาใด ที่พระผูมีพระ*ภาคทรงแสดงไว กระผมยังไมแลเห็นสังโยชนขอใดขอหนึ่ง ที่ยังละไมไดแลวในตน ทาน
พระอานนทกลาววา ดูกรคฤหบดี เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว อนาคามิผลอันทานกระทํา
ใหแจงแลว.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ สีลัฏฐิติวรรคที่ ๓
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑. สีลสูตร
๒. ฐิติสูตร
๓. ปริหานสูตร
๔. สุทธกสูตร
๕. พราหมณสูตร
๖. ปเทสสูตร
๗. สมัตตสูตร
๘. โลกสูตร
๙. สิริวัฑฒสูตร
๑๐. มานทินนสูตร
---------อนนุสสุตวรรคที่ ๔
อนนุสสุตสูตร
วาดวยธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอน
[๗๙๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
ไดบังเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้คือการพิจารณาเห็นกายในกาย ... การ
พิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นอันเราควรเจริญ ... การพิจารณาเห็นกายในกายอันเราเจริญแลว.
[๗๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้น
แกเราในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้คือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ... การพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนานี้นั้นอันเราควรเจริญ ... การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนานี้อันเราเจริญแลว.
[๗๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้น
แกเราในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้คือการพิจารณาเห็นจิตในจิต ... การพิจารณาเห็นจิต
ในจิตนี้นั้นอันเราควรเจริญ ... การพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้อันเราเจริญแลว.
[๗๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้นแก
เราในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้คือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ... การพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมนี้นั้นอันเราควรเจริญ ... การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมนี้อันเราเจริญแลว.
จบ สูตรที่ ๑
วิราคสูตร
เจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อความหนาย
[๘๐๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพือ่ ความดับ เพื่อความ
สงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ...
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อัน
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อ
ความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว.

จบ สูตรที่ ๒
วิรัทธสูตร
วาดวยผูไมปรารภและปรารภอริยมรรค
[๘๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งไมปรารภแลว
บุคคลเหลานั้นชื่อวา ไมปรารภอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ที่ยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ
สติปฏฐาน ๔ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว บุคคลเหลานั้นชื่อวา ปรารภอริยมรรคประ
กอบดวยองค ๘ ที่ยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตใน
จิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งไมปรารภแลว บุคคล
เหลานั้นชื่อวา ไมปรารภอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ที่ยงั สัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ สติ
ปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว บุคคลเหลานั้นชื่อวา ปรารภอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ ที่ยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
จบ สูตรที่ ๓
ภาวนาสูตร
วาดวยการเจริญสติปฏฐานเพื่อถึงฝง
[๘๐๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝง จากที่มิใชฝง สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อถึงฝง จากที่มใิ ชฝง.
จบ สูตรที่ ๔
สติสูตร
ผูเจริญสติปฏฐานชื่อวาผูมีสติ
[๘๐๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยูเถิด นี้
เปนอนุศาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลาย ก็อยางไรเลา ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูม สี ติ? ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็น
จิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูมีสติ.

[๘๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีสัมปชัญญะ? ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เวทนาอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ทราบชัดแลวยอมบังเกิดขึ้น ทีท่ ราบชัดแลวปรากฏอยู
ที่ทราบชัดแลวยอมถึงความตั้งอยูไมได วิตกอันภิกษุทราบชัดแลว ยอมบังเกิดขึ้น ที่ทราบชัด
แลวปรากฏอยู ที่ทราบชัดแลวยอมถึงความตั้งอยูไมได ปญญาอันภิกษุทราบชัดแลวยอมบังเกิดขึ้น
ที่ทราบชัดแลวปรากฏอยู ที่ทราบชัดแลวยอมถึงความตั้งอยูไมไดอยางนี้แล ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผู
มีสัมปชัญญะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะ อยูเถิด นี้เปนอนุศาสนีของเรา
สําหรับเธอทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๕
อัญญสูตร
ผูเจริญสติปฏฐาน ๔ หวังผลได ๒ อยาง
[๘๐๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ สติปฏฐาน ๔
เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ...
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ความที่ไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พึงหวังผลได ๒ ประการ อยางใด
อยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู เปนพระอนาคามี.
จบ สูตรที่ ๖
ฉันทสูตร
ผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ชื่อวาทําใหแจงอมตะ
[๘๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมือ่ เธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู ยอมละความ
พอใจในกายนั้นได เพราะละความพอใจได จึงเปนอันชื่อวาทําใหแจงซึ่งอมตะ.
[๘๐๗] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ยอมละความพอใจ
ในเวทนานั้นได เพราะละความพอใจได จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.
[๘๐๘] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ยอมละความพอใจในจิตนั้นได
เพราะละความพอใจได จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.
[๘๐๙] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ยอมละความพอใจ
ในธรรมนั้นได เพราะละความพอใจได จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.

จบ สูตรที่ ๗
ปริญญาสูตร
ผูเจริญสติปฏฐานชื่อวาทําใหแจงอมตะ
[๘๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมือ่ เธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู ยอมกําหนดรู
กายได เพราะกําหนดรูกายได จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.
[๘๑๑] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ยอมกําหนดรูเวทนา
ได เพราะกําหนดรูเวทนาได จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.
[๘๑๒] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ยอมกําหนดรูจิตได เพราะ
กําหนดรูจิตได จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.
[๘๑๓] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ยอมกําหนดรูธรรม
ได เพราะกําหนดรูธรรมได จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.
จบ สูตรที่ ๘
ภาวนาสูตร
การเจริญสติปฏฐาน ๔
[๘๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการเจริญสติปฏฐาน ๔ เธอทั้งหลายจงฟง
การเจริญสติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือการเจริญ
สติปฏฐาน ๔.
จบ สูตรที่ ๙
วิภังคสูตร
ปฏิปทาอันใหถึงการเจริญสติปฏฐาน
[๘๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสติปฏฐาน การเจริญสติปฏฐาน และปฏิปทา
อันใหถึงการเจริญสติปฏฐาน แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ก็สติปฏฐานเปนไฉน? ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด

อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาสติปฏฐาน.
[๘๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การเจริญสติปฏฐานเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นในกาย พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมใน
กาย พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึน้
ในเวทนา ... พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในจิต ... พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิด
ขึ้นในธรรม พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในธรรม พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึน้
และความเสื่อมไปในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการเจริญสติปฏฐาน.
[๘๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอันใหถึงการเจริญสติปฏฐานเปนไฉน? อริย*มรรคประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ... สัมมาสมาธิ นีแ้ ลเรียกวา ปฏิปทาอันใหถึงการเจริญ
สติปฏฐาน.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ อนนุสสุตวรรคที่ ๔
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อนนุสสุตสูตร
๒. วิราคสูตร
๓. วิรัทธสูตร
๔. ภาวนาสูตร
๕. สติสูตร
๖. อัญญสูตร
๗. ฉันทสูตร
๘. ปริญญาสูตร
๙. ภาวนาสูตร
๑๐. วิภังคสูตร
-----------อมตวรรคที่ ๕
อมตสูตร
วาดวยจิตตั้งมั่นในสติปฏฐาน
[๘๑๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นดวยดีในสติ
ปฏฐาน ๔ อยูเถิด อยามีจิตไมตั้งมั่นอยูเลย และอมตะจะพึงมีแกเธอทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔
เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู
... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นในสติปฏฐาน ๔ เหลานี้
อยูเถิด อยามีจติ ไมตั้งมั่นอยูเลย และอมตะจะพึงมีแกเธอทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๑

สมุทยสูตร
วาดวยการเกิดดับแหงสติปฏฐาน ๔
[๘๑๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับแหง
สติปฏฐาน ๔ เธอทั้งหลายจงฟง ก็ความเกิดแหงกายเปนอยางไร? ความเกิดแหงกายยอมมี เพราะ
ความเกิดแหงอาหาร ความดับแหงกายยอมมี เพราะความดับแหงอาหาร ความเกิดแหงเวทนา
ยอมมี เพราะความเกิดแหงผัสสะ ความดับแหงเวทนายอมมี เพราะความดับแหงผัสสะ ความ
เกิดแหงจิตยอมมี เพราะความเกิดแหงนามรูป ความดับแหงจิตยอมมี เพราะความดับแหง
นามรูป ความเกิดแหงธรรมยอมมี เพราะความเกิดแหงมนสิการ ความดับแหงธรรมยอมมี
เพราะความดับแหงมนสิการ.
จบ สูตรที่ ๒
มัคคสูตร
วาดวยทางเปนทีไ่ ปอันเอก
[๘๒๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งหนึ่ง เมื่อแรกตรัสรู เราอยูที่ควงไม
อชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ในตําบลอุรุเวลา เมือ่ เราหลีกเรนอยูในที่ลับ ไดเกิดความ
ปริวิตกขึ้นในใจอยางนี้วา:[๘๒๑] ทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความ
โศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพาน
ใหแจง ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุพึงพิจารณาเห็นกายในกาย
อยู พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ทางเปนที่ไปอันเอกนี้
เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหง
ทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔.
[๘๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้นนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหมรูความปริวิตกในใจของ
เราดวยใจ จึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏเบื้องหนาเรา เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือ
คูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ทาวสหัมบดีพรหมกระทําผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมมือมาทางเราแลว
ไดกลาววา:[๘๒๓] ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น
ขาแตพระองคผูเจริญ ทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวง
ความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํา*นิพพานใหแจง หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุพึงพิจารณาเห็นกายในกาย ... ในเวทนา ... ในจิต ... หรือในธรรม มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ขาแตพระองคผูเจริญ ทางนี้เปนที่ไปอันเอก
เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกข

และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔.
[๘๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวดังนี้แลว ครั้นแลว ไดกลาว
นิคมคาถาตอไปอีกวา:พระผูมีพระภาคผูทรงเห็นความสิ้นชาติ และที่สุดแหงชาติ ทรงอนุเคราะห
เพื่อประโยชนเกื้อกูล ทรงทราบทางเปนที่ไปอันเอก ในกาลกอนชนทั้งหลาย
ขามโอฆะไดแลวดวยทางนี้ (ในอนาคต) จักขามดวยหนทางนี้ (ในบัดนี้)
ก็ขามอยูดวยหนทางนี้.
จบ สูตรที่ ๓
สติสูตร
ทรงเตือนภิกษุใหเปนผูมีสติ
[๘๒๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติอยูเถิด นี้เปนอนุศาสนี
ของเราสําหรับเธอทั้งหลาย ก็อยางไรเลา ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีสติ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ในเวทนาอยู ... ในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย อยางนี้
แล ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูมีสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติอยูเถิด นีเ้ ปนอนุศาสนีของ
เราสําหรับเธอทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๔
กุสลราสิสูตร
วาดวยกองกุศล
[๘๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกลาววากองกุศล จะกลาวใหถูก ตองกลาวถึงสติ
ปฏฐาน ๔ เพราะวากองกุศลทัง้ สิ้น ไดแก สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ จะกลาววากองกุศลจะกลาวใหถูก ตองกลาวถึงสติปฏฐาน ๔
เพราะวากองกุศลทั้งสิ้นนี้ ไดแก สติปฏฐาน ๔.
จบ สูตรที่ ๕
ปาฏิโมกขสูตร
วาดวยปาฏิโมกขสังวร
[๘๒๗] ครั้งนั้น พระภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้น
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูม-ี
*พระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว จะพึงเปนผูผูเดียว หลีก
ออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยูเ ถิด.

[๘๒๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ เพราะฉะนั้นแหละ เธอจงชําระเบื้องตน
ในกุศลธรรมใหบริสุทธิ์เสียกอน ก็อะไรเปนเบื้องตนของกุศลธรรม? เธอจงสํารวมในปาฏิโมกข*สังวร จงถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร เห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขา
บททั้งหลาย.
[๘๒๙] ดูกรภิกษุ เมื่อใดแล เธอจักสํารวมในปาฏิโมกขสังวร จักถึงพรอมดวย
มารยาทและโคจร เห็นภัยในโทษมีปรามาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เมื่อนั้น
เธออาศัยศีลดํารงอยูในศีลแลว พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุ
เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ในเวทนาอยู ... ในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อใด เธอจักอาศัย
ศีลดํารงอยูในศีลแลว เจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อยางนี้ เมือ่ นั้น เธอพึงหวังความเจริญใน
กุศลธรรมไดทเี ดียว ตลอดคืนหรือวันที่จักมาถึง ไมมีความเสื่อม.
[๘๓๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุนั้น ชื่นชม อนุโมทนา พระภาษิตของพระผูมีพระภาค แลว
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ภิกษุนั้นเปนผูผเู ดียว
หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุด
แหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แลภิกษุนั้นเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวน
พระอรหันตทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๖
ทุจริตสูตร
วาทุจริต-สุจริต
[๘๓๑] ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ แลวกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมพี ระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอ
แกขาพระองค ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว จะพึงเปนผูผเู ดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มี
ความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด.
[๘๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เพราะฉะนั้นแหละ เธอจงชําระเบื้องตน
ในกุศลธรรมใหบริสุทธิ์เสียกอน ก็อะไรเปนเบื้องตนของกุศลธรรม? เธอจักละกายทุจริตเจริญ
กายสุจริต จักละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริต จักละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริต.
[๘๓๓] ดูกรภิกษุ เมื่อใดแล เธอจักละกายทุจริตเจริญกายสุจริต จักละวจีทุจริต
เจริญวจีสุจริต จักละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริต เมื่อนั้น เธอพึงอาศัยศีล ดํารงอยูในศีลแลว
เจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ในเวทนาอยู ...
ในจิตอยู ... จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย เมื่อใดแล เธอจักอาศัยศีลดํารงอยูในศีลแลว เจริญสติปฏฐาน ๔

เหลานี้ อยางนี้ เมื่อนั้น เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมไดทีเดียว ตลอดคืนหรือวันที่จักมา
ถึง ไมมีความเสื่อมเลย ฯลฯ ก็แล ภิกษุรูปนั้น เปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันต
ทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๗
มิตตสูตร
การชักชวนใหเจริญสติปฏฐาน
[๘๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหชนเหลาใด และชนเหลาใดพึง
สําคัญถอยคําที่ควรฟง ชนเหลานั้นจะเปนมิตร อมาตย ญาติหรือสาโลหิตก็ตาม เธอทั้งหลาย
พึงชักชวน ชักนํา ใหตั้งอยูในการเจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ยอมพิจารณาเห็นจิตใน
จิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหชนเหลาใด และชนเหลาใด
พึงสําคัญถอยคําที่ควรฟง ชนเหลานั้นจะเปนมิตร อมาตย ญาติหรือสาโลหิตก็ตาม เธอทั้งหลาย
พึงชักชวน ชักนํา ใหตั้งอยูในการเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๘
เวทนาสูตร
เวทนา ๓
[๘๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน? คือ สุขเวทนา ๑
ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้แล.
[๘๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓
ประการนี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็น
กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๙
อาสวสูตร
อาสวะ ๓
[๘๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน? คือกามาสวะ ๑
ภวาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้แล.
[๘๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายควรเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละอาสวะ ๓
ประการนี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็น

กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายควรเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ เพื่อละอาสวะ ๓ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ อมตวรรคที่ ๕
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อมตสูตร ๒. สมุทยสูตร ๓. มัคคสูตร ๔. สติสูตร ๕. กุสลราสิสูตร
๖. ปาฏิโมกขสูตร ๗. ทุจริตสูตร ๘. มิตตสูตร ๙. เวทนาสูตร ๑๐. อาสวสูตร.
คังคาทิเปยยาลแหงสติปฏฐานสังยุตที่ ๖
วาดวยผลของการเจริญสติปฏฐาน ๔
[๘๓๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน
หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญสติปฏฐาน ๔ เมื่อกระทําให
มากซึ่งสติปฏฐาน ๔ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้น
เหมือนกัน.
[๘๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อเจริญสติปฏฐาน ๔ เมื่อกระทําใหมากซึ่งสติ
ปฏฐาน ๔ อยางไร จึงจะเปนผูน อมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน? ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญสติปฏฐาน ๔ เมื่อกระทําใหมาก
ซึ่งสติปฏฐาน ๔ อยางนี้แล จึงจะเปนผูนอ มไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน
ฯลฯ
[๘๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ เหลานี้ สังโยชน ๕
เปนไฉน? คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ เหลานี้แล.
[๘๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อ
กําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอนั เปนสวนเบื้องสูง ๕ เหลานี้แล สติปฏฐาน ๔
เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ...
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔

เหลานี้ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕
เหลานี้แล (สติปฏฐานสังยุต พึงใหพิสดารเหมือนมัคคสังยุต)
แมน้ําทั้งหกไหลไปสูทิศปราจีน แมน้ําทั้งหกไหลไปสูสมุทรทั้งสองอยางๆ ละ ๖
รวมเปน ๑๒ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวามรรค.
จบ สติปฏฐานสังยุต
-----------๔. อินทริยสังยุต
สุทธิกวรรคที่ ๑
สุทธิกสูตร
อินทรีย ๕
[๘๔๓] สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑
สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑
โสตาสูตรที่ ๑
รูคุณโทษของอินทรีย ๕ เปนพระโสดาบัน
[๘๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ๑
วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซึ่ง
(ความเกิด ความดับ) คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก แหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตาม
เปนจริง เมื่อนัน้ เราเรียกอริยสาวกนี้วา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปน
ผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๒
โสตาสูตรที่ ๒
รูความเกิดดับของอินทรีย ๕ เปนพระโสดาบัน
[๘๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? ฯลฯ เมื่อใด
แล อริยสาวกรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก ... เปนพระโสดาบัน
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๓
อรหันตสูตรที่ ๑
รูความเกิดดับของอินทรีย ๕ เปนพระอรหันต
[๘๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธิน*ทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ เมื่อใดแล ภิกษุรูชัดซึ่ง
ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก แหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความ

เปนจริงแลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น เมื่อนั้น เราเรียกภิกษุนั้นวา เปนพระอรหันต*ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนของตนแลว
สิ้นสังโยชนทจี่ ะนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ.
จบ สูตรที่ ๔
อรหันตสูตรที่ ๒
รูความเกิดดับของอินทรีย ๕ เปนพระอรหันต
[๘๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธิน*ทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ เมื่อใดแล ภิกษุรูชัดซึ่ง
ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก แหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตาม
ความเปนจริงแลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น เมื่อนั้น เราเรียกภิกษุนั้นวา พระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนของตนแลว สิ้น
สังโยชนที่จะนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ.
จบ สูตรที่ ๕
สมณพราหมณสูตรที่ ๑
ผูไมรูความเกิดดับของอินทรีย ๕ ไมนับวาเปนสมณะหรือพราหมณ
[๘๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธิน*ทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ ก็สมณะหรือพราหมณพวก
ใดพวกหนึ่ง ไมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก แหงอินทรีย ๕
ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณพวกนั้น เราไมนับวาเปนสมณะในพวกสมณะ
หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ เพราะทานเหลานั้นยังไมกระทําใหแจง ซึ่งประโยชนของความ
เปนสมณะ หรือของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
[๘๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดรูชัดซึ่งความเกิด ความ
ดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก แหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้น เรานับวาเปนสมณะในพวกสมณะ หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ
เพราะทานเหลานั้นกระทําใหแจง ซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ และของความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๖
สมณพราหมณสูตรที่ ๒
ผูรูชัดถึงความเกิดของอินทรีย ๕ นับวาเปนสมณพราหมณ
[๘๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชัดซึ่งสัทธิน*ทรีย ความเกิดแหงสัทธินทรีย ความดับแหงสัทธินทรีย และปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง
สัทธินทรีย ไมรูชัดซึ่งวิริยินทรีย ฯลฯ สตินทรีย ฯลฯ สมาธินทรีย ฯลฯ ไมรูชัดซึ่งปญญิน*ทรีย ความเกิดแหงปญญินทรีย ความดับแหงปญญินทรีย และปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง

ปญญินทรีย สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เราไมนับวาเปนสมณะในพวกสมณะ หรือเปน
พราหมณในพวกพราหมณ เพราะทานเหลานั้นยังไมกระทําใหแจง ซึ่งประโยชนของความเปน
สมณะ หรือของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
[๘๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชัดซึ่ง
สัทธินทรีย ความเกิดแหงสัทธินทรีย ความดับแหงสัทธินทรีย และปฏิปทาอันใหถึงความดับ
แหงสัทธินทรีย รูชัดซึ่งวิริยินทรีย ... สตินทรีย ... สมาธินทรีย ... รูชัดซึ่งปญญินทรีย ความ
เกิดแหงปญญินทรีย ความดับแหงปญญินทรีย และปฏิปทาใหถึงความดับแหงปญญินทรีย สมณะ
หรือพราหมณพวกนั้น เรานับวาเปนสมณะในพวกสมณะ หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ
เพราะทานเหลานั้นกระทําใหแจง ซึ่งประโยชนของความเปนสมณะและของความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๗
ทัฏฐัพพสูตร
วาดวยการเห็นอินทรีย ๕ ในธรรมตางๆ
[๘๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย
[๘๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสัทธินทรีย ในธรรมไหนเลา? ใน
โสตาปตติยังคะ ๔ พึงเห็นสัทธินทรียในธรรมนี้.
[๘๕๔] ก็จะพึงเห็นวิริยินทรีย ในธรรมไหนเลา? ในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็น
วิริยินทรียในธรรมนี้.
[๘๕๕] ก็จะพึงเห็นสตินทรีย ในธรรมไหนเลา? ในสติปฏฐาน ๔ พึงเห็น
สตินทรียในธรรมนี้.
[๘๕๖] ก็จะพึงเห็นสมาธินทรีย ในธรรมไหนเลา? ในฌาน ๔ พึงเห็น
สมาธินทรียในธรรมนี้.
[๘๕๗] ก็จะพึงเห็นปญญินทรีย ในธรรมไหนเลา? ในอริยสัจ ๔ พึงเห็น
ปญญินทรียในธรรมนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๘
วิภังคสูตรที่ ๑
ความหมายของอินทรีย ๕
[๘๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย.
[๘๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธินทรียเ ปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมี
พระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง โดยชอบ ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ

เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา สัทธินทรีย.
[๘๖๐] ก็วิริยินทรียเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ปรารภ
ความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม มีกําลัง มีความบากบั่น มั่นคง
ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวา วิริยินทรีย.
[๘๖๑] ก็สตินทรียเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมี
สติ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตัวอยางยิ่ง ระลึกได ตามระลึกได ซึ่งกิจที่กระทําและคําที่
พูดแมนานได นี้เรียกวา สตินทรีย.
[๘๖๒] ก็สมาธินทรียเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กระทํา
ซึ่งนิพพานใหเปนอารมณแลว ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต นี้เรียกวา สมาธินทรีย.
[๘๖๓] ก็ปญญินทรียเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องกําหนดความเกิดความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ให
ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เรียกวา ปญญินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล
จบ สูตรที่ ๙
วิภังคสูตรที่ ๒
วาดวยหนาที่ของอินทรีย ๕
[๘๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย.
[๘๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธินทรียเ ปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมี
พระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา สัทธินทรีย.
[๘๖๖] ก็วิริยินทรียเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ปรารภ
ความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม มีกําลัง มีความบากบั่น มั่นคง
ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย อริยสาวกนั้น ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ตั้งจิตไวมั่น เพื่อความไมบังเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมบังเกิดขึน้
เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกทีบ่ ังเกิดขึ้นแลว เพื่อความบังเกิดขึ้นแหงกุศลธรรมที่ยังไมบังเกิดขึ้น
เพื่อความถึงพรอม เพื่อความไมหลงลืม เพื่อเจริญยิ่งขึ้น เพือ่ ความไพบูลย เพื่อความเจริญ
เพื่อความบริบูรณแหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว นี้เรียกวา วิริยินทรีย.
[๘๖๗] ก็สตินทรียเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
มีสติ ประกอบดวยสติเครื่องรักษาตัวอยางยิ่ง ระลึกได ตามระลึกได ซึ่งกิจทีก่ ระทําและคําพูด
แมนานได อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิต
ในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกเสีย นี้เรียกวา สตินทรีย.
[๘๖๘] ก็สมาธินทรียเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กระทํา
นิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต อริยสาวกนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มีปติและสุข เกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความ
ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอก ผุดขึน้ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป
มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติ
สิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนีเ้ ปนผูมีอุเบกขา มีสติอยู
เปนสุข เธอบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสขุ เพราะละสุขและทุกข และดับโทมนัสโสมนัส
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เรียกวา สมาธินทรีย.
[๘๖๙] ก็ปญญินทรียเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องกําหนดความเกิดความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ให
ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ อริยสาวกนั้นยอมรูต ามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทกุ ข*นิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวา ปญญินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการ
นี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ สุทธิกวรรคที่ ๑
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สุทธิกสูตร ๒. โสตาสูตรที่ ๑ ๓. โสตาสูตรที่ ๒ ๔. อรหันตสูตรที่ ๑
๕. อรหันตสูตรที่ ๒ ๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๑ ๗. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
๘. ทัฏฐัพพสูตร ๙. วิภังคสูตรที่ ๑ ๑๐. วิภังคสูตรที่ ๒.
--------มุทุตวรรคที่ ๒
ปฏิลาภสูตร
วาดวยอินทรีย ๕
[๘๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย.
[๘๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธินทรียเ ปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
เปนพระอรหันต ... เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา สัทธินทรีย.
[๘๗๒] ก็วิริยินทรียเปนไฉน? อริยสาวกปรารภสัมมัปปธาน ๔ ยอมไดความเพียร
นี้เรียกวา วิริยนิ ทรีย.
[๘๗๓] ก็สตินทรียเปนไฉน? อริยสาวกปรารภสติปฏฐาน ๔ ยอมไดสติ นี้เรียกวา

สตินทรีย.
[๘๗๔] ก็สมาธินทรียเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยึดหนวงนิพพานใหเปน
อารมณแลว ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต นี้เรียกวา สมาธินทรีย.
[๘๗๕] ก็ปญญินทรียเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบ
ดวยปญญาเครื่องกําหนดความเกิดและความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกข
โดยชอบ นี้เรียกวา ปญญินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑
สังขิตตสูตรที่ ๑
ความเปนพระอริยบุคคลระดับตางๆ
[๘๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนพระอรหันตเพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม
บริบูรณ เปนพระอนาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต เปนพระ*สกทาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามี เปนพระโสดาบัน เพราะ
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียข องพระสกทาคามี เปนพระโสดาบันผูธัมมานุสารี เพราะอินทรีย ๕
ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน เปนพระโสดาบันผูสทั ธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออน
กวาอินทรียของพระโสดาบัน ผูธัมมานุสารี.
จบ สูตรที่ ๒
สังขิตตสูตรที่ ๒
ความตางแหงผลเพราะความตางแหงอินทรีย
[๘๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม
บริบูรณ เปนพระอนาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา อินทรียของพระอรหันต เปนพระ*สกทาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามี เปนพระโสดาบัน เพราะอินทรีย
๕ ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี เปนพระโสดาบันผูธัมมานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออน
กวาอินทรียของพระโสดาบัน เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา
อินทรียของพระโสดาบันผูธมั มานุสารี ดังพรรณนามาฉะนี้ ความตางแหงผลยอมมีไดเพราะความ
ตางแหงอินทรีย ความตางแหงบุคคลยอมมีไดเพราะความตางแหงผล.
จบ สูตรที่ ๓
สังขิตตสูตรที่ ๓
อินทรีย ๕ ไมเปนหมัน
[๘๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย

ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม
บริบูรณ เปนพระอนาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต ... เปนพระโสดาบัน
ผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี ดังพรรณนามา
ฉะนี้แล บุคคลผูบําเพ็ญอรหัตมรรคใหบริบูรณ ยอมไดชมอรหัตผล บุคคลผูบําเพ็ญมรรค ๓
ที่เหลือใหบริบูรณ ยอมไดชมผลทั้ง ๓ เรากลาวอินทรีย ๕ วาไมเปนหมันเลย.
จบ สูตรที่ ๔
วิตถารสูตรที่ ๑
ความเปนพระอริยบุคคลระดับตางๆ
[๘๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม
บริบูรณ เปนพระอนาคามีผูอนั ตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต
เปนพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียข องพระอนาคามีผูอันตรา*ปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูมีอสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของ
พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออน
กวาอินทรียของอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เปนอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะอินทรีย
๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผสู สังขารปรินิพพายี เปนพระสกทาคามี เพราะอินทรีย ๕
ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปนพระโสดาบัน เพราะอินทรีย ๕
ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี เปนพระโสดาบันผูธมั มานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออน
กวาอินทรียของพระโสดาบัน เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรีย
ของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี.
จบ สูตรที่ ๕
วิตถารสูตรที่ ๒
ความตางแหงผลเพราะความตางแหงอินทรีย
[๘๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม
บริบูรณ เปนพระอนาคามีผูอนั ตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต
... เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุ*สารี ดังพรรณนามาฉะนี้ ความตางแหงผลยอมมีไดเพราะความตางแหงอินทรีย ความตางแหง
บุคคลยอมมีไดเพราะความตางแหงผล.
จบ สูตรที่ ๖

วิตถารสูตรที่ ๓
อินทรีย ๕ ไมเปนหมัน
[๘๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม
บริบูรณ เปนพระอนาคามีผูอนั ตราปรินิพพายี เพราะอินทรียทั้ง ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระ*อรหันต ... เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาพระโสดาบันผูธัมมานุสารี
ดังพรรณนามาฉะนี้แล บุคคลผูบําเพ็ญอรหัตมรรคใหบริบูรณ ยอมไดชมอรหัตผล บุคคลผูบําเพ็ญ
มรรค ๓ ที่เหลือใหบริบูรณ ยอมไดชมผลทั้ง ๓ เรากลาวอินทรีย ๕ วาไมเปนหมันเลย.
จบ สูตรที่ ๗
ปฏิปนนสูตร
ผูปฏิบัติอินทรีย ๕
[๘๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม
บริบูรณ เปนผูปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลใหแจง เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต
เปนอนาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรของผูปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลใหแจง เพราะอินทรีย
๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามี เปนพระสกาทาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรีย
ของผูปฏิบัติเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง เปนผูปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง เพราะอินทรีย ๕
ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี เปนพระโสดาบัน เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรีย
ของผูปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง เปนผูปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง เพราะอินทรีย ๕
ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ไมมีแกผูใดเสีย
เลยโดยประการทั้งปวง เราเรียกผูนั้นวา เปนคนภายนอก ตั้งอยูในฝายปุถุชน.
จบ สูตรที่ ๘
อุปสมสูตร
วาดวยผูพรอมดวยอินทรีย ๕
[๘๙๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมพี ระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ที่เรียกวา ผูถึงพรอมดวยอินทรียอื่นๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาใดหนอ ภิกษุ
จึงชื่อวา เปนผูพ รอมดวยอินทรีย?
[๘๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ สัทธินทรีย
วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อันใหความสงบ ใหถึงความตรัสรู ดูกรภิกษุ
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุจึงจะชื่อวา เปนผูถ ึงพรอมดวยอินทรีย.

จบ สูตรที่ ๙
อาสวักขยสูตร
ผลของการปฏิบัติอินทรีย ๕
[๘๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอินทรีย ๕ ประการนี้
ภิกษุจึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ มุทุตวรรคที่ ๒
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฏิลาภสูตร
๒. สังขิตตสูตรที่ ๑
๓. สังขิตตสูตรที่ ๒
๔. สังขิตตสูตรที่ ๓
๕. วิตถารสูตรที่ ๑
๖. วิตถารสูตรที่ ๒
๗. วิตถารสูตรที่ ๓
๘. ปฏิปนนสูตร
๙. อุปสมสูตร
๑๐. อาสวักขยสูตร.
----------ฉฬินทริยวรรคที่ ๓
ปุนัพภวสูตร
อินทรีย ๕
[๘๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย.
[๘๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูทั่วถึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ตามความเปนจริง เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณตน
วา ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนัน้ .
[๘๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด เรารูทั่วถึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ตามความเปนจริง เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณตนวา
ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู
สัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แล ญาณทัสสนะไดบังเกิดขึ้นแกเราวา วิมตุ ิ
ของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติมีในที่สุด บัดนี้ ความเกิดอีกไมมี.
จบ สูตรที่ ๑

ชีวิตินทริยสูตร
อินทรีย ๓
[๘๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน? คือ อิตถินทรีย
๑ ปุริสินทรีย ๑ ชีวิตินทรีย ๑ อินทรีย ๓ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๒
อัญญาตาวินทริยสูตร
อินทรีย ๓ อีกอยางหนึ่ง
[๘๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน? คือ อนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรีย ๑ อัญญินทรีย ๑ อัญญาตาวินทรีย ๑ อินทรีย ๓ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๓
เอกาภิญญาสูตร
ความเปนพระอริยบุคคลระดับตางๆ
[๘๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๙๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม
บริบูรณ เปนพระอนาคามีผูอนั ตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต
เปนพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียข องพระอนาคามีผูอันตรา
ปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระ*อนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา
อินทรียของพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะ
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียข องพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เปนพระสกทาคามี เพราะ
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียข องพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปนพระโสดาบันผูเอก
พิชี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี เปนพระโสดาบันผูโกลังโกละ เพราะ
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียข องพระโสดาบันผูเอกพิชี เปนพระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูโกลังโกละ เปนพระโสดาบันผูธัมมานุสารี
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาพระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี.
จบ สูตรที่ ๔
สุทธกสูตร
อินทรีย ๖
[๙๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน? คือ
จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ มนินทรีย ๑ อินทรีย ๖
ประการนี้แล.

จบ สูตรที่ ๕
โสตาปนนสูตร
การรูอินทรีย ๖ ของพระโสดาบัน
[๙๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน? คือ
จักขุนทรีย ... มนินทรีย.
[๙๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด อริยสาวกรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ
และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการนี้ ตามความเปนจริง เมื่อนั้น เราเรียกอริยสาวก
นี้วาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๖
อรหันตสูตรที่ ๑
การรูอินทรีย ๖ ของพระอรหันต
[๙๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน? คือ
จักขุนทรีย ... มนินทรีย.
[๙๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการนี้ตามความเปนจริงแลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น
เมื่อนั้น ภิกษุนี้เราเรียกวา เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว
ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนของตนแลว สิ้นสังโยชนทจี่ ะนําไปสูภพ หลุดพนแลวเพราะรู
โดยชอบ.
จบ สูตรที่ ๗
อรหันตสูตรที่ ๒
การรูอินทรีย ๖ ของพระพุทธเจา
[๙๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน? คือ
จักขุนทรีย ... มนินทรีย.
[๙๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูทั่วถึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการนี้ตามความเปนจริง เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณตน
วา ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนัน้ .
[๙๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด เรารูทั่วถึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการนี้ ตามความเปนจริง เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณตนวา
ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู
สัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แหละ ญาณทัสสนะไดบังเกิดขึ้นแกเราวา
วิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติมีในที่สุด บัดนี้ความเกิดอีกไมมี.
จบ สูตรที่ ๘

สมณพราหมณสูตรที่ ๑
วาดวยอินทรีย ๖
[๙๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน? คือ
จักขุนทรีย ... มนินทรีย.
[๙๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชัดซึ่งความเกิด
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการนี้ ตามความเปนจริง
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เราไมนับวาเปนสมณะในหมูส มณะ หรือวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณ เพราะทานเหลานั้นไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะหรือของความเปน
พราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.
[๙๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชัดซึ่งความ
เกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการนี้ ตามความเปน
จริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เรานับวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณ เพราะทานเหลานั้นกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะและของความเปน
พราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๙
สมณพราหมณสูตรที่ ๒
วาดวยการรูอินทรีย ๖
[๙๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชัดซึ่ง
จักขุนทรีย ความเกิดแหงจักขุนทรีย ความดับแหงจักขุนทรีย และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหง
จักขุนทรีย ไมรูชัดซึ่งโสตินทรีย ... ฆานินทรีย ... ชิวหินทรีย ... กายินทรีย ... มนินทรีย ความเกิดแหง
มนินทรีย ความดับแหงมนินทรีย และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงมนินทรีย สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น เราไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ
เพราะทานเหลานั้น ไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ หรือของความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู.
[๙๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชัดซึ่ง
จักขุนทรีย ความเกิดแหงจักขุนทรีย ความดับแหงจักขุนทรีย และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหง
จักขุนทรีย รูชัดซึ่งโสตินทรีย ... ฆานินทรีย ... ชิวหินทรีย ... กายินทรีย ... มนินทรีย ความเกิดแหง
มนินทรีย ความดับแหงมนินทรีย และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงมนินทรีย สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น เรานับวาเปนสมณะในหมูส มณะ และวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ เพราะ
ทานเหลานั้น กระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะและของความเปนพราหมณ ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ ฉฬินทริยวรรคที่ ๓

---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปุนัพภวสูตร ๒. ชีวิตินทริยสูตร ๓. อัญญาตาวินทริยสูตร
๔. เอกาภิญญาสูตร ๕. สุทธกสูตร ๖. โสตาปนนสูตร ๗. อรหันตสูตรที่ ๑
๘. อรหันตสูตรที่ ๒ ๙. สมณพราหมณสูตรที่ ๑ ๑๐. สมณพราหมณสูตรที่ ๒.
----------สุขินทริยวรรคที่ ๔
สุทธกสูตร
วาดวยอินทรีย ๕
[๙๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย ๑
ทุกขินทรีย ๑ โสมนัสสินทรีย ๑ โทมนัสสินทรีย ๑ อุเปกขินทรีย ๑ อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑
โสตาปนนสูตร
รูการเกิดดับแหงอินทรีย ๕ เปนโสดาบัน
[๙๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย
... อุเปกขินทรีย.
[๙๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด อริยสาวกรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ
และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง อริยสาวกนี้เราเรียกวา
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๒
อรหันตสูตร
รูความเกิดดับแหงอินทรีย ๕ เปนพระอรหันต
[๙๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย
... อุเปกขินทรีย.
[๙๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง เปนผูหลุดพนแลวเพราะไม
ถือมั่น เมื่อนั้น ภิกษุนี้เราเรียกวา เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทํา
เสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนของตนแลว สิ้นสังโยชนที่จะนําไปสูภพ หลุดพน
แลว เพราะรูโดยชอบ.
จบ สูตรที่ ๓
สมณพราหมณสูตรที่ ๑
รูความเกิดดับแหงอินทรีย ๕ นับวาเปนสมณพราหมณ
[๙๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย

... อุเปกขินทรีย.
[๙๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชัดซึ่งความ
เกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปน
จริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เราไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณใน
หมูพราหมณ เพราะทานเหลานั้น ไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ หรือของ
ความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.
[๙๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชัดซึ่งความ
เกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปน
จริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เรานับวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณใน
พวกพราหมณ เพราะทานเหลานั้น กระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะและของความ
เปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๔
สมณพราหมณสูตรที่ ๒
รูความเกิดดับแหงอินทรีย ๕ เปนสมณพราหมณ
[๙๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย
... อุเปกขินทรีย.
[๙๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชัดซึ่ง
สุขินทรีย ความเกิดแหงสุขินทรีย ความดับแหงสุขินทรีย และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหง
สุขินทรีย ไมรูชัดซึ่งทุกขินทรีย ... โสมนัสสินทรีย ... โทมนัสสินทรีย ... อุเปกขินทรีย ความเกิด
แหงอุเปกขินทรีย ความดับแหงอุเปกขินทรีย และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงอุเปกขินทรีย
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เราไมนับวาเปนสมณะในหมูส มณะ หรือวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณ เพราะทานเหลานั้น ไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ หรือของความ
เปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู.
[๙๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชัดซึ่ง
สุขินทรีย ความเกิดแหงสุขินทรีย ความดับแหงสุขินทรีย และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหง
สุขินทรีย รูชัดซึ่งทุกขินทรีย ... โทมนัสสินทรีย ... อุเปกขินทรีย ความเกิดแหงอุเปกขินทรีย ความ
ดับแหงอุเปกขินทรีย และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงอุเปกขินทรีย สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น เรานับวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ เพราะทาน
เหลานั้น กระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ และของความเปนพราหมณ ดวยปญญา
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๕
วิภังคสูตรที่ ๑
วาดวยการจําแนกอินทรีย ๕

[๙๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย
... อุเปกขินทรีย.
[๙๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขินทรียเปนไฉน? ความสุขทางกาย ความสําราญ
ทางกาย เวทนาอันเปนสุขสําราญ เกิดแตกายสัมผัส นี้เรียกวา สุขินทรีย.
[๙๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขินทรียเ ปนไฉน? ความทุกขทางกาย ความไม
สําราญทางกาย เวทนาอันเปนทุกขไมสําราญ เกิดแตกายสัมผัส นี้เรียกวา ทุกขินทรีย.
[๙๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โสมนัสสินทรียเปนไฉน? ความสุขทางใจ ความ
สําราญทางใจ เวทนาอันเปนสุขสําราญ เกิดแตมโนสัมผัส นี้เรียกวา โสมนัสสินทรีย.
[๙๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โทมนัสสินทรียเ ปนไฉน? ความทุกขทางใจ ความไม
สําราญทางใจ เวทนาอันเปนทุกขไมสําราญ เกิดแตมโนสัมผัส นี้เรียกวา โทมนัสสินทรีย.
[๙๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุเปกขินทรียเปนไฉน? เวทนาอันสําราญก็ไมใช อันใช
ความสําราญก็ไมใช ทางกายหรือทางใจ นี้เรียกวา อุเปกขินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๖
วิภังคสูตรที่ ๒
วาดวยอินทรีย ๕ เปนสุขทุกขและอทุกขมสุข
[๙๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย
... อุเปกขินทรีย.
[๙๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขินทรียเปนไฉน? ความสุขทางกาย ... นี้เรียกวา
สุขินทรีย.
[๙๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขินทรียเ ปนไฉน? ความทุกขทางกาย ... นี้เรียกวา
ทุกขินทรีย.
[๙๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โสมนัสสินทรียเปนไฉน? ความสุขทางใจ ... นี้เรียกวา
โสมนัสสินทรีย.
[๙๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โทมนัสสินทรียเปนไฉน? ความทุกขทางใจ ... นี้เรียกวา
โทมนัสสินทรีย.
[๙๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุเปกขินทรียเปนไฉน? เวทนาอันสําราญก็ไมใช ไมใช
ความสําราญก็ไมใช ทางกายหรือทางใจ นี้เรียกวา อุเปกขินทรีย.
[๙๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอินทรีย ๕ ประการนั้น สุขินทรียและโสมนัสสินทรีย
พึงเห็นวา เปนสุขเวทนา.
[๙๓๘] ในอินทรีย ๕ ประการนั้น ทุกขินทรียและโทมนัสสินทรีย พึงเห็นวา
เปนทุกขเวทนา.
[๙๓๙] ในอินทรีย ๕ ประการนั้น อุเปกขินทรีย พึงเห็นวา เปนอทุกขมสุขเวทนา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๗
วิภังคสูตรที่ ๓
วาดวยอินทรีย ๕ ยนเขาเปน ๓
[๙๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย
... อุเปกขินทรีย.
[๙๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขินทรียเปนไฉน? ความสุขทางกาย ... นี้เรียกวา
สุขินทรีย.
[๙๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขินทรียเ ปนไฉน? ความทุกขทางกาย ... นี้เรียกวา
ทุกขินทรีย.
[๙๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โสมนัสสินทรียเปนไฉน? ความสุขทางใจ ... นี้เรียกวา
โสมนัสสินทรีย.
[๙๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โทมนัสสินทรียเปนไฉน? ความทุกขทางใจ ... นี้เรียกวา
โทมนัสสินทรีย.
[๙๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุเปกขินทรียเปนไฉน? เวทนาอันสําราญก็ไมใช ไมใช
ความสําราญก็ไมใช ทางกายหรือทางใจ นี้เรียกวา อุเปกขินทรีย.
[๙๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอินทรีย ๕ ประการนั้น สุขินทรียและโสมนัสสินทรีย
พึงเห็นวา เปนสุขเวทนา.
[๙๔๗] ในอินทรีย ๕ ประการนั้น ทุกขินทรียและโทมนัสสินทรีย พึงเห็นวา
เปนทุกขเวทนา.
[๙๔๘] ในอินทรีย ๕ ประการนั้น อุเปกขินทรีย พึงเห็นวาเปนอทุกขมสุขเวทนา
อินทรียมี ๕ ประการนี้ เปน ๕ แลวยนเขาเปน ๓ เปน ๓ แลว ขยายออกเปน ๕ ก็ได โดย
ปริยาย ดวยประการดังนี้แล.
จบ สูตรที่ ๘
อรหันตสูตร
อินทรีย ๕ อาศัยผัสสะเกิดเวทนา
[๙๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย
... อุเปกขินทรีย.
[๙๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนาเกิดขึ้น
ภิกษุนั้นสบายกาย ก็รูชัดวาสบายกาย ยอมรูช ัดวา เพราะผัสสะ เปนที่ตั้งแหงสุขเวทนานัน้
แหละดับไป เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น คือ สุขินทรีย ที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา
เกิดขึ้นนั้น ยอมดับไป สงบไป.
[๙๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขินทรียย อมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา

เกิดขึ้น ภิกษุนั้นไมสบายกาย ก็รูชัดวาเราไมสบายกาย ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้ง
แหงทุกขเวทนานั้นแหละดับไป เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น คือ ทุกขินทรียท ี่อาศัยผัสสะอันเปน
ที่ตั้งแหงทุกขเวทนาเกิดขึ้นนัน้ ยอมดับไป สงบไป.
[๙๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โสมนัสสินทรียย อมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหง
โสมนัสสเวทนาเกิดขึ้น ภิกษุนนั้ สบายใจ ก็รูชัดวาเราสบายใจ ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะอันเปน
ที่ตั้งแหงโสมนัสสเวทนานั้นแหละดับไป เวทนาซึ่งเกิดแตผสั สะนั้น คือ โสมนัสสินทรียทอี่ าศัย
ผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัสสเวทนาเกิดขึน้ นั้น ยอมดับไป สงบไป.
[๙๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทมนัสสินทรียย อมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหง
โทสนัสสเวทนาเกิดขึ้น ภิกษุไมสบายใจ ก็รูชัดวา เราไมสบายใจ ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะ
อันเปนที่ตั้งแหงโทมนัสสเวทนานั้นแหละดับไป เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น คือ โทมนัสสินทรีย
ที่อาศัยผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงโทมนัสสเวทนาเกิดขึ้นนั้น ยอมดับไป สงบไป.
[๙๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุเปกขินทรียยอ มอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหง
อุเบกขาเวทนาเกิดขึ้น ภิกษุนนั้ รูสึกเฉยๆ ก็รชู ัดวา เรารูสึกเฉยๆ ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะ
อันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาเวทนานั้นแหละดับไป เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น คือ อุเปกขินทรียที่
อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นนั้น ยอมดับไป สงบไป.
[๙๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไม ๒ อันเสียดสีกันจึงเกิดความรอน เกิด
ไฟขึ้น เพราะแยกไม ๒ อันนัน่ เองใหออกจากกันเสีย ความรอนที่เกิดเพราะความเสียดสี ยอม
ดับสงบไป ฉันใด สุขินทรียยอมอาศัยผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนาเกิดขึน้ ภิกษุนั้นสบาย
กาย ก็รูชัดวา เราสบายกาย ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนานั้นแหละดับไป
เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะ คือ สุขนิ ทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนาเกิดขึ้นนั้น ยอม
ดับไปสงบไป ทุกขินทรียย อมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนาเกิดขึ้น ฯลฯ โสมนัส*สินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัสสเวทนาเกิดขึ้น ฯลฯ โสมนัสสินทรียยอมอาศัย
ผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัสสเวทนาเกิดขึน้ ฯลฯ อุเปกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหง
อุเบกขาเวทนาเกิดขึ้น ภิกษุนนั้ รูสึกเฉยๆ ก็รชู ัดวา เรารูสึกเฉยๆ ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะ
อันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาเวทนานั้นแหละดับไป เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น คือ อุเปกขินทรียที่
อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นนั้น ยอมดับไป สงบไป ฉันนั้น เหมือนกัน.
จบ สูตรที่ ๙
อุปปฏิกสูตร
อินทรีย ๕ มีนิมิตเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตง
[๙๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ
ทุกขินทรีย ๑ โทมนัสสินทรีย ๑ สุขินทรีย ๑ โสมนัสสินทรีย ๑ อุเปกขินทรีย ๑.
[๙๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยว ทุกขินทรียเกิดขึ้น เธอยอมรูชดั อยางนี้วา ทุกขินทรียนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา และ

ทุกขินทรียนั้นมีนิมิต มีเหตุ มีเครื่องปรุงแตง มีปจจัย แตจะอนุมานเอาวา ทุกขินทรียนั้นไมตองมี
นิมิต ไมมีเหตุ ไมมีเครื่องปรุงแตง ไมมีปจจัย จักเกิดขึ้นได ดังนี้ มิใชฐานะทีจ่ ะมีได เธอ
ยอมรูชัดทุกขินทรีย เหตุเกิดแหงทุกขินทรีย ความดับแหงทุกขินทรีย และขอปฏิบัติเปนที่ดับโดย
ไมเหลือแหงทุกขินทรียทเี่ กิดขึ้นแลว ก็ทุกขินทรียที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีเหลือในทีไ่ หน?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก
วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ทุกขินทรียท ี่เกิดขึน้ แลว ยอมดับไปไมมเี หลือในที่นี้ ภิกษุ
นี้เรากลาววา ไดรูแลวซึ่งความดับแหงทุกขินทรีย และนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้น.
[๙๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยว โทมนัสสินทรียเกิดขึ้น เธอยอมรูชดั อยางนี้วา โทมนัสสินทรียเกิดขึ้นแลวแกเรา
และโทมนัสสินทรียนั้นมีนิมติ มีเหตุ มีเครื่องปรุงแตง มีปจจัย แตจะอนุมานเอาวา โทมนัส*สินทรียนั้นไมตองมีนิมิต ไมมีเหตุ ไมมีเครื่องปรุงแตง ไมมีปจจัย จักเกิดขึ้นได ดังนี้ มิใช
ฐานะที่จะมีได เธอยอมรูชัดโทมนัสสินทรีย เหตุเกิดแหงโทมนัสสินทรีย ความดับแหงโทมนัส*สินทรีย และขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงโทมนัสสินทรียที่เกิดขึ้นแลว ก็โทมนัสสินทรีย
ที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมเี หลือในที่ไหน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขา
ทุติยฌาน อันมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะ
วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู โทมนัสสินทรียที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมี
เหลือในที่นี้ ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรูแลวซึ่งความดับแหงโทมนัสสินทรียและนอมจิตเขาไปเพื่อ
ความเปนอยางนั้น.
[๙๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมประมาท มีความเพียร มีความ
เด็ดเดี่ยว สุขินทรียเกิดขึ้น เธอยอมรูชัดอยางนี้วา สุขินทรียนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา และสุขินทรีย
นั้นมีนิมิต มีเหตุ มีเครื่องปรุงแตง มีปจจัย แตจะอนุมานเอาวา สุขินทรียนั้นไมตองมีนิมิต
ไมมีเหตุ ไมมีเครื่องปรุงแตง ไมมีปจจัย จักเกิดขึ้นได ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได เธอยอมรูช ัด
สุขินทรีย เหตุเกิดแหงสุขินทรีย ความดับแหงสุขินทรีย และขอปฏิบัติที่ดับโดยไมเหลือแหง
สุขินทรียเกิดขึน้ แลว ก็สุขินทรียที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีเหลือในที่ไหน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป เขา
ตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนีเ้ ปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข สุขนิ ทรีย
เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมเหลือในที่นี้ ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรูแลวซึ่งความดับแหงสุขินทรีย
และนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้น.
[๙๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยว โสมนัสสินทรียเกิดขึ้น เธอรูชัดอยางนี้วา โสมนัสสินทรียนี้เกิดขึน้ แลวแกเรา และ
โสมนัสสินทรียนั้นมีนิมิต มีเหตุ มีเครื่องปรุงแตง มีปจจัย แตจะอนุมานเอาวา โสมนัสสินทรีย
นั้นไมตองมีนิมิต ไมมีเหตุ ไมมีเครื่องปรุงแตง ไมมีปจจัย จักเกิดขึ้นได ดังนี้ มิใชฐานะที่
จะมีได เธอยอมรูชัดโสมนัสสินทรีย เหตุเกิดแหงโสมนัสสินทรีย ความดับแหงโสมนัสสินทรีย

และขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงโสมนัสสินทรียที่เกิดขึ้นแลว ก็โสมนัสสินทรียที่เกิดขึ้น
แลว ยอมดับไปไมมีเหลือในที่ไหน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาจตุตถฌานไม
มีทุกข ไมมีสุข และละทุกขละสุขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ
บริสุทธิ์อยู โสมนัสสินทรียที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีเหลือในที่นี้ ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรู
แลวซึ่งความดับแหงโสมนัสสินทรีย และนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้น.
[๙๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยว อุเปกขินทรียเกิดขึ้น เธอยอมรูชัดอยางนี้วา อุเปกขินทรียนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา และ
อุเปกขินทรียนนั้ มีนิมิต มีเหตุ มีเครื่องปรุงแตง มีปจจัย แตจะอนุมานเอาวา อุเปกขินทรียนนั้
ไมตองมีนิมิต ไมมีเหตุ ไมมีเครื่องปรุงแตง ไมมีปจจัย จักเกิดขึ้นได ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได
เธอยอมรูชัดอุเปกขินทรีย เหตุเกิดแหงอุเปกขินทรีย ความดับแหงอุเปกขินทรีย และขอปฏิบัติ
เปนที่ดับโดยไมเหลือแหงอุเปกขินทรียทเี่ กิดขึ้นแลว ก็อุเปกขินทรียที่เกิดขึน้ แลว ยอมดับไปไม
มีเหลือในที่ไหน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดย
ประการทั้งปวงแลว เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู อุเปกขินทรียท ี่เกิดขึน้ แลว ยอมดับไปไมเหลือ
ในที่นี้ ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรูแลวซึ่งความดับแหงอุเปกขินทรีย และนอมจิตเขาไปเพื่อความ
เปนอยางนั้น.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ สุขินทริยวรรคที่ ๔
----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สุทธกสูตร
๒. โสตาปนนสูตร
๓. อรหันตสูตร
๔. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
๖. วิภังคสูตรที่ ๑
๗. วิภังคสูตรที่ ๒
๘. วิภังคสูตรที่ ๓
๙. อรหันตสูตร
๑๐. อุปปฏิกสูตร.
-----------ชราวรรคที่ ๕
ชราสูตร
วาดวยความแก
[๙๖๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา ใน
บุพพาราม ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็น
แลวประทับนั่งผินพระปฤษฎางคผิงแดดในทีม่ ีแสงแดดสองมาจากทิศประจิมอยู ครั้งนั้น ทานพระ*อานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว บีบนวดพระกาย

ของพระผูมีพระภาคดวยฝามือพลางกราบทูลวา
[๙๖๓] ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว เวลานี้พระฉวีวรรณของ
พระผูมีพระภาคไมบริสุทธิ์ผดุ ผองเหมือนเมือ่ กอน พระสรีระก็หยอนยนเปนเกลียว พระกายก็คอม
ไปขางหนา และความแปรปรวนของอินทรีย คือ พระจักษุ พระโสตะ พระฆานะ พระชิวหา
พระกาย ก็ปรากฏอยู.
[๙๖๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ขอนี้เปนอยางนั้น ชราธรรมยอมมีใน
ความเปนหนุมสาว พยาธิธรรมยอมมีในความไมมีโรค มรณธรรมยอมมีในชีวิต ผิวพรรณไม
บริสุทธิ์ผุดผองเหมือนเมื่อกอน สรีระก็หยอนยนเปนเกลียว กายก็คอมไปขางหนา และความ
แปรปรวนแหงอินทรีย คือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ก็ปรากฏอยู.
[๙๖๕] พระผูมีพระภาคผูสคุ ตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ถึงทานจะติความแกอันเลวทราม ถึงทานจะติความแกอันทําใหผิวพรรณ
ทรามไป รูปอันนาพึงใจก็คงถูกความแกย่ํายีอยูนั่นเอง แมผูใดพึงมีชีวติ อยู
ไดรอยป (ผูน ั้นก็ไมพนความตายไปได) สัตวทั้งปวงมีความตายเปนเบื้อง*หนา ความตายยอมไมละเวนอะไรๆ ยอมย่ํายีทั้งหมดทีเดียว.
จบ สูตรที่ ๑
อุณณาภพราหมณสูตร
อินทรีย ๕ มีอารมณตางกัน
[๙๖๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น อุณณภพราหมณเขาไปเฝา พระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูม ีพระภาควา
[๙๖๗] ขาแตพระโคดมผูเจริญ อินทรีย ๕ ประการนี้ มีอารมณตางกัน มีโคจรตาง
กัน ไมเสวยอารมณอันเปนโคจรของกันและกัน อินทรีย ๕ ประการเปนไฉน? คือ จักขุนทรีย ๑
โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวของอินทรีย ๕
ประการนี้ ซึ่งมีอารมณตางกัน มีโคจรตางกัน ไมเสวยอารมณอันเปนโคจรของกันและกัน และ
อะไรยอมเสวยอารมณอันเปนโคจรของอินทรีย ๕ ประการนี้?
[๙๖๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ อินทรีย ๕ ประการนี้ มีอารมณตาง
กัน มีโคจรตางกัน ไมเสวยอารมณอันเปนโคจรของกันและกัน อินทรีย ๕ ประการเปนไฉน?
คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ ใจเปนที่ยึดเหนี่ยว
ของอินทรีย ๕ ประการนี้ ซึ่งมีอารมณตางกัน มีโคจรตางกัน ไมเสวยอารมณอันเปนโคจรของกัน
และกัน และใจยอมเสวยอารมณอันเปนโคจรของอินทรีย ๕ ประการนี้.
[๙๖๙] อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงใจเลา?
พ. ดูกรพราหมณ สติเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงใจ.

[๙๗๐] อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงสติเลา?
พ. ดูกรพราหมณ วิมุติเปนที่ยึดเหนีย่ วแหงสติ.
[๙๗๑] อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงวิมุติเลา?
พ. ดูกรพราหมณ นิพพานเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงวิมุติ.
อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงนิพพาน.
พ. ดูกรพราหมณ ทานลวงเลยปญหาไปเสียแลว ไมอาจถือเอาที่สดุ แหงปญหาได
ดวยวาพรหมจรรยที่บุคคลอยูจ บแลว มีนิพพานเปนที่หยั่งลง มีนิพพานเปนเบื้องหนา มีนิพพาน
เปนที่สุด.
[๙๗๒] ครั้งนั้น อุณณาภพราหมณชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุก
จากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป.
[๙๗๓] ครั้นอุณณาภพราหมณหลีกไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ*ทั้งหลายมาแลวตรัสวา
[๙๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือนยอดหรือศาลาคลายเรือนยอด มีหนาตางในทิศเหนือ
หรือทิศตะวันออก เมื่อพระอาทิตยขึ้นไป แสงสองเขาไปทางหนาตาง ตั้งอยูที่ฝาดานไหน? ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ตั้งอยูที่ฝาดานตะวันตก พระเจาขา.
พ. อยางนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ศรัทธาในพระตถาคตของอุณณาภพราหมณ
มั่นคงแลว มีรากเกิดแลว ตั้งอยูมั่นแลว อันสมณพราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ
ในโลกจะพึงชักนําไปไมได ถาอุณณาภพราหมณ พึงทํากาละในสมัยนี้ไซร ยอมไมมีสังโยชนซึ่ง
เปนเครื่องประกอบใหอุณณาภพราหมณตองมายังโลกนีอ้ ีก.
จบ สูตรที่ ๒
สาเกตสูตร
วาดวยอินทรีย ๕ พละ ๕
[๙๗๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอัญชนมิคทายวัน ใกลเมืองสาเกต ณ ที่
นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่
อินทรีย ๕ อาศัยแลว ยอมเปนพละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแลว ยอมเปนอินทรีย ๕ มีอยูหรือหนอ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาค
เปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง ขอประทานวโรกาส ขอเนื้อ
ความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดสดับแลวจักทรงจําไว.
[๙๗๖] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่อินทรีย ๕ อาศัยแลว เปนพละ ๕ ที่พละ ๕
อาศัยแลว เปนอินทรีย ๕ มีอยู ปริยายที่อินทรีย ๕ อาศัยแลว เปนพละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัย
แลว เปนอินทรีย ๕ เปนไฉน?
[๙๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนสัทธินทรีย สิ่งนั้นเปนสัทธาพละ สิง่ ใดเปน

สัทธาพละ สิ่งนั้นเปนสัทธินทรีย สิ่งใดเปนวิริยินทรีย สิ่งนั้นเปนวิริยพละ สิ่งใดเปนวิริยพละ
สิ่งนั้นเปนวิริยินทรีย สิ่งใดเปนสตินทรีย สิ่งนั้นเปนสติพละ สิ่งใดเปนสติพละ สิ่งนั้นเปน
สตินทรีย สิ่งใดเปนสมาธินทรีย สิ่งนั้นเปนสมาธิพละ สิ่งใดเปนสมาธิพละ สิ่งนั้นเปนสมาธินทรีย
สิ่งใดเปนปญญินทรีย สิ่งนั้นเปนปญญาพละ สิ่งใดเปนปญญาพละ สิ่งนั้นเปนปญญินทรีย.
[๙๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ํา ซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออก หลั่ง
ไปทางทิศตะวันออก บาไปทางทิศตะวันออก ที่ตรงกลางแมน้ํานั้นมีเกาะ ปริยายที่กระแสแหง
แมน้ํานั้นอาศัยแลว ยอมถึงซึ่งความนับวากระแสเดียวมีอยู อนึ่ง ปริยายที่กระแสแหงแมน้ํานั้น
อาศัยแลว ยอมถึงซึ่งความนับวาสองกระแสทีม่ ีอยู.
[๙๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสแหงแมน้ํานั้น อาศัยแลว ยอมถึงซึ่งความ
นับวากระแสเดียวเปนไฉน? คือ น้ําในที่สุดดานตะวันออกและในที่สุดดานตะวันตกแหงเกาะนั้น
ปริยายนี้แล ทีก่ ระแสแหงแมน้ํานั้นอาศัยแลว ยอมถึงซึ่งความนับวากระแสเดียว.
[๙๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสแหงแมน้ํานั้น อาศัยแลว ยอมถึงซึ่ง
ความนับวาสองกระแสเปนไฉน? คือ น้ําในทีส่ ุดดานเหนือ และในที่สุดดานใตแหงเกาะนั้น
ปริยายนี้แล ทีก่ ระแสแหงแมน้ํานั้นอาศัยแลว ยอมถึงซึ่งความนับวา สองกระแส ฉันใด.
[๙๘๑] ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนสัทธินทรีย สิ่งนั้นเปนสัทธาพละ
สิ่งใดเปนสัทธาพละ สิ่งนั้นเปนสัทธินทรีย สิง่ ใดเปนวิริยินทรีย สิ่งนั้นเปนวิริยพละ สิ่งใด
เปนวิริยพละ สิ่งนั้นเปนวิริยนิ ทรีย สิ่งใดเปนสตินทรีย สิ่งนั้นเปนสติพละ สิ่งใดเปนสติพละ
สิ่งนั้นเปนสตินทรีย สิ่งใดเปนสมาธินทรีย สิ่งนั้นเปนสมาธิพละ สิ่งใดเปนสมาธิพละ สิง่ นั้น
เปนสมาธินทรีย สิ่งใดเปนปญญินทรีย สิ่งนั้นเปนปญญาพละ สิ่งใดเปนปญญาพละ สิ่งนั้น
เปนปญญินทรีย.
[๙๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อนิ ทรีย ๕ อันตนเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ภิกษุจึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๓
ปุพพโกฏฐกสูตร
พระสารีบุตรไมเชื่อพระพุทธเจา
[๙๘๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปุพพโกฏฐกะ ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้น
แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาแลว ตรัสวา
[๙๘๔] ดูกรสารีบุตร เธอเชื่อหรือวา สัทธินทรียที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด วิริยินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย
ที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยัง่ ลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปน
ที่สุด.

[๙๘๕] ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญในเรื่องนี้ ขาพระองคไม
ถึงความเชื่อตอพระผูมีพระภาควา สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สดุ ดวยวาอมตะนั้น ชน
เหลาใดยังไมรู ไมเห็น ไมทราบ ไมกระทําใหแจง ไมพิจารณาเห็นดวยปญญา ชนเหลานั้นพึง
ถึงความเชื่อตอชนเหลาอื่น ในอมตะนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนทีส่ ุด ก็แลอมตะนั้น
ชนเหลาใดรูแลว เห็นแลว ทราบแลว กระทําใหแจงแลว พิจารณาเห็นแลวดวยปญญา ชน
เหลานั้นหมดความเคลือบแคลงสงสัย ในอมตะนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ขา
แตพระองคผูเจริญ ก็อมตะนั้น ขาพระองครูแลว เห็นแลว ทราบแลว กระทําใหแจงแลว
พิจารณาเห็นแลวดวยปญญา ขาพระองคจึงหมดความเคลือบแคลงสงสัย ในอมตะนั้นวา
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ
เปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สดุ .
[๙๘๖] พ. ดีละๆ สารีบุตร ดวยวาอมตะนั้น ชนเหลาใดยังไมรู ไมเห็น ไมทราบ
ไมกระทําใหแจง ไมพิจารณาเห็นแลวดวยปญญา ชนเหลานั้น พึงถึงความเชื่อตอชนเหลาอื่น
ในอมตะนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่ง
ลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ก็แล อมตะนั้น ชนเหลาใดรูแลว เห็นแลว
ทราบแลว กระทําใหแจงแลว พิจารณาเห็นแลวดวยปญญา ชนเหลานั้นหมดความเคลือบแคลง
สงสัย ในอมตะนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด.
จบ สูตรที่ ๔
ปุพพารามสูตรที่ ๑
วาดวยปญญินทรียเปนใหญ
[๙๘๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา ใน
ปุพพาราม ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัส
ถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรียเทาไรหนอ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ภิกษุผูขีณาสพ ยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
[๙๘๘] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรียประการหนึ่ง อันตนเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี อินทรียอยางหนึง่ เปนไฉน? คือปญญินทรีย.

[๙๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ อันไปตามปญญาของพระ*อริยสาวกผูม ปี ญญา ยอมตั้งมั่น.
[๙๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรียประการหนึ่งนี้แล อันตนเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๕
ปุพพารามสูตรที่ ๒
วาดวยอินทรีย ๒
[๙๙๑] นิทานนั้นเหมือนกัน. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ความที่อินทรียเทาไรหนอ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณ
อรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดม?ี ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูม ีพระภาคเปนรากฐาน
ฯลฯ
[๙๙๒] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๒ ประการ อันตนเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๙๙๓] อินทรีย ๒ ประการเปนไฉน? คือ ปญญาอันเปนอริยะ ๑ วิมุติอันเปน
อริยะ ๑ ก็ปญญาอันเปนอริยะของภิกษุนั้น เปนปญญินทรีย วิมุติอันเปนอริยะของภิกษุนั้น เปน
สมาธินทรีย.
[๙๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๒ ประการนี้แล อันตนเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๖
ปุพพารามสูตรที่ ๓
วาดวยอินทรีย ๔
[๙๙๕] นิทานนั้นเหมือนกัน. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ความที่อินทรียเทาไรหนอ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณ
อรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดม?ี ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูม ีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
[๙๙๖] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๔ ประการ อันตนเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิได.
[๙๙๗] อินทรีย ๔ ประการเปนไฉน? คือ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑

ปญญินทรีย ๑.
[๙๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๔ ประการนี้แล อันตนเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๗
ปุพพารามสูตรที่ ๔
วาดวยอินทรีย ๕
[๙๙๙] นิทานนั้นเหมือนกัน. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ความที่อินทรียเทาไรหนอ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณ
อรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดม?ี ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูม ีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
[๑๐๐๐] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๕ ประการ อันตนเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๑๐๐๑] อินทรีย ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑
สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑.
[๑๐๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อนิ ทรีย ๕ ประการนี้แล อันตนเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๘
ปณโฑลภารทวาชสูตร
วาดวยอินทรีย ๓
[๑๐๐๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี ก็สมัยนั้น
ทานพระปณโฑลภารทวาชะ ไดพยากรณอรหัตผลวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมี.
[๑๐๐๔] ครั้งนั้น ภิกษุมากรูป เขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระ*ผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ทานพระปณโฑลภารทวาชะพยากรณอรหัตผลวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๑๐๐๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระปณโฑลภารทวาชะ เห็นอํานาจประโยชน
อะไรหนอ จึงพยากรณอรหัตผลวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมี.
[๑๐๐๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๓ ประการ

อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุปณโฑลภารทวาชะ จึงพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัด
วา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมี.
[๑๐๐๗] อินทรีย ๓ ประการเปนไฉน? คือ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑.
[๑๐๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อนิ ทรีย ๓ ประการนี้แล อันตนเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ภิกษุปณโฑลภารทวาชะจึงพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ...
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมี.
[๑๐๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อินทรีย ๓ ประการนี้ มีอะไรเปนที่สุด มีความสิ้นเปน
ที่สุด มีความสิน้ แหงอะไรเปนที่สุด มีความสิน้ แหงชาติ ชราและมรณะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุปณโฑลภารทวาชะเห็นวา ความสิ้นแหงชาติ ชราและมรณะดังนี้แล จึงพยากรณอรหัตผล
วา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว ... กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีม้ ิไดมี.
จบ สูตรที่ ๙
สัทธาสูตร
วาดวยศรัทธาของพระอริยสาวก
[๑๐๑๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวอังคะชื่ออาปณะ ในแควนอังคะ
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาแลวตรัสวา ดูกรสารีบุตร อริยสาวก
ผูใดมีศรัทธามัน่ เลื่อมใสยิ่งในพระตถาคต อริยสาวกนั้นไมพงึ เคลือบแคลงหรือสงสัยในตถาคต
หรือในศาสนาของตถาคต.
[๑๐๑๑] พระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผเู จริญ อริยสาวกใด มีศรัทธามั่น
เลื่อมใสยิ่ง ในพระตถาคต อริยสาวกนั้น ไมพึงเคลือบแคลงหรือสงสัย ในพระตถาคต
หรือในศาสนาของพระตถาคต ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา พึงหวังขอนี้ไดวา จักเปนผูปรารภ
ความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มีกําลัง มีความบากบั่น มั่นคง
ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.
[๑๐๑๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็วิริยะของอริยสาวกนั้น เปนวิริยินทรีย ดวยวา
อริยสาวกผูมีศรัทธา ปรารภความเพียรแลว พึงหวังขอนี้ไดวา จักเปนผูมีสติประกอบดวยสติเปน
เครื่องรักษาตนอยางยิ่ง จักระลึกถึง ตามระลึกถึง กิจที่ทําและคําพูดแมนานได.
[๑๐๑๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สติของอริยสาวกนั้น เปนสตินทรีย ดวยวาอริยสาวก
ผูมีศรัทธา ปรารภความเพียร เขาไปตั้งสติไวแลว พึงหวังขอนี้ไดวา จักยึดหนวงนิพพานให
เปนอารมณ ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต.
[๑๐๑๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมาธิของอริยสาวกนั้น เปนสมาธินทรีย ดวยวา
อริยสาวกผูมีศรัทธา ปรารภความเพียร เขาไปตั้งสติไว มีจิตตั้งมั่นโดยชอบ พึงหวังขอนี้ไดวา
จักรูชัดอยางนีว้ า สงสารมีที่สุดและเบื้องตนอันบุคคลรูไมไดแลว เบื้องตนที่สุดไมปรากฏแก
เหลาสัตว ผูมีอวิชชาเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกไว ผูแลนไปแลว ทองเที่ยวไปแลว ก็ความ

ดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหงกองมืดคืออวิชชา นั้นเปนบทอันสงบ นั่นเปนบทอันประณีต
คือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด
ความดับ นิพพาน.
[๑๐๑๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปญญาของอริยสาวกนั้น เปนปญญินทรีย อริยสาวก
นั้นแล พยายามอยางนี้ ครั้นพยายามแลว ระลึกอยางนี้ ครั้นระลึกแลว ตั้งมั่นอยางนี้ ครั้น
ตั้งมั่นแลว รูชัดอยางนี้ ครั้นรูชัดแลว ยอมเชือ่ มั่นอยางนี้วา ธรรมเหลานี้ ก็คือธรรมที่เราเคยได
ฟงมาแลวนั่นเอง เหตุนั้น บัดนี้ เราถูกตองดวยนามกายอยู และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา.
[๑๐๑๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ศรัทธาของอริยสาวก เปนสัทธินทรีย ดังนี้แล.
[๑๐๑๗] พ. ดีละๆ สารีบุตร อริยสาวกใดมีศรัทธามั่น เลื่อมใสในตถาคต
อริยสาวกนั้นไมพึงเคลือบแคลงหรือสงสัย ในพระตถาคต หรือในศาสนาของพระตถาคต ดวยวา
อริยสาวกผูมีศรัทธา พึงหวังขอนี้ไดวา จักเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยัง
กุศลธรรมใหถึงพรอม มีกําลัง มีความบากบั่น มั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.
[๑๐๑๘] ดูกรสารีบุตร ก็วิริยะของอริยสาวกนั้น เปนวิริยินทรีย ดวยวาอริยสาวก
ผูมีศรัทธา ปรารภความเพียรแลว พึงหวังขอนี้ไดวา จักเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติเปนเครื่อง
รักษาตนอยางยิ่ง จักระลึกถึง ตามระลึกถึง กิจที่ทําและคําทีพ่ ูดแมนานได.
[๑๐๑๙] ดูกรสารีบุตร ก็สติของอริยสาวกนั้น เปนสตินทรีย ดวยวาอริยสาวกผูมี
ศรัทธา ปรารภความเพียร เขาไปตั้งสติไวแลว พึงหวังขอนี้ไดวา จักยึดหนวงนิพพานใหเปน
อารมณ ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต.
[๑๐๒๐] ดูกรสารีบุตร ก็สมาธิของอริยสาวกนั้น เปนสมาธินทรีย ดวยวาอริยสาวก
ผูมีศรัทธา ปรารภความเพียร เขาไปตั้งสติไว มีจิตตั้งมั่นโดยชอบ พึงหวังขอนี้ไดวา จักรูชดั
อยางนี้วา สงสารมีที่สุดและเบื้องตน อันบุคคลรูไมไดแลว เบือ้ งตนที่สุดไมปรากฏแกเหลาสัตว
ผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกไว ผูแลนไปแลว ทองเทีย่ วไปแลว ก็ความดับ
ดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหงกองมืด คืออวิชชา นั่นเปนบทอันสงบ นั่นเปนบทอันประณีต
คือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด
ความดับ นิพพาน.
[๑๐๒๑] ดูกรสารีบุตร ก็ปญญาของอริยสาวกนั้น เปนปญญินทรีย อริยสาวกนั้นแล
พยายามอยางนี้ ครั้นพยายามแลว ระลึกอยางนี้ ครั้นระลึกแลว ตั้งมั่นอยางนี้ ครั้นตั้งมั่นแลว
รูชัดอยางนี้ ครั้นรูชัดแลว ยอมเชื่อมั่นอยางนี้วา ธรรมเหลานี้ ก็คือธรรมที่เราเคยไดฟงมาแลว
นั่นเอง เหตุนั้น บัดนี้ เราถูกตองดวยนามกายอยู และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา.
[๑๐๒๒] ดูกรสารีบุตร สิ่งใดเปนศรัทธาของอริยสาวกนัน้ สิ่งนั้นเปนสัทธินทรีย
ของอริยสาวกนั้น ดังนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ ชราวรรคที่ ๕

----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ชราสูตร
๒. อุณณาภพราหมณสูตร
๓. สาเกตสูตร
๔. ปุพพโกฏฐกสูตร
๕. ปุพพารามสูตรที่ ๑
๖. ปุพพารามสูตรที่ ๒
๗. ปุพพารามสูตรที่ ๓
๘. ปุพพารามสูตรที่ ๔
๙. ปณโฑลภารทวาชสูตร
๑๐. สัทธาสูตร
------------สูกรขาตวรรคที่ ๖
โกสลสูตร
ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม
[๑๐๒๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โกสลพราหมณคาม ในแควนโกศล ณ ที่
นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา.
[๑๐๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสัตวดิรัจฉานทุกจําพวก สีหมฤคราช โลกกลาว
วา เปนยอดของสัตวเหลานั้น เพราะมีกําลัง มีฝเทา มีความกลา ฉันใด บรรดาโพธิปกขิยธรรม
ทุกอยาง ปญญินทรีย เรากลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อ
ความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย เปน
โพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู วิริยินทรีย ... สตินทรีย ... สมาธินทรีย ... ปญญินทรีย
เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู.
[๑๐๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสัตวดิรัจฉานทุกจําพวก สีหมฤคราช โลกกลาว
วา เปนยอดของสัตวเหลานั้น เพราะมีกําลัง มีฝเทา มีความกลา ฉันใด บรรดาโพธิปกขิยธรรม
ทุกอยาง ปญญินทรีย เรากลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความ
ตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบ สูตรที่ ๑
มัลลกสูตร
วาดวยอินทรีย ๔
[๑๐๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวมัลละ ชื่ออุรเุ วลกัปปะ ใน
แควนมัลละ ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา
[๑๐๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อริยญาณยังไมเกิดขึ้นแกอริยสาวกเพียงใด อินทรีย ๔
ก็ยังไมตั้งลงมัน่ เพียงนั้น เมื่อใดอริยญาณเกิดขึ้นแลวแกอริยสาวก เมื่อนั้น อินทรีย ๔ ก็ตั้ง

ลงมั่น.
[๑๐๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเรือนยอด เมือ่ เขายังไมไดยกยอดขึ้น
เพียงใด กลอนเรือนก็ยังไมชื่อวา ตั้งอยูมั่นคง เพียงนั้น เมื่อใด เขายกยอดขึ้นแลว เมื่อนั้น
กลอนเรือนจึงเรียกวา ตั้งอยูมนั่ คง ฉันใด อริยญาณ ยังไมเกิดขึ้นแกอริยสาวกเพียงใด อินทรีย
๔ ก็ยังไมตั้งลงมั่นเพียงนั้น เมือ่ ใด อริยญาณเกิดขึ้นแลวแกอริยสาวก เมื่อนัน้ อินทรีย ๔
ก็ตั้งลงมั่น ฉันนั้นเหมือนกัน อินทรีย ๔ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑
สมาธินทรีย ๑.
[๑๐๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ อันไปตามปญญาของอริยสาวก
ผูมีปญญา ยอมตั้งมั่น.
จบ สูตรที่ ๒
เสขสูตร
วาดวยพระเสขะและพระอเสขะ
[๑๐๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี ณ ที่นั้นแล
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่ภิกษุผูเปนเสขะ
อาศัยแลว ตั้งอยูในเสขภูมิ พึงรูวา เราเปนพระเสขะ ที่ภิกษุผเู ปนอเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูใน
อเสขภูมิ พึงรูวา เราเปนพระอเสขะ มีอยูหรือ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน.
[๑๐๓๒] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่ภกิ ษุผูเปนเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในเสข
ภูมิ พึงรูวา เราเปนพระเสขะ ที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในอเสขภูมิ พึงรูวา เรา
เปนพระอเสขะมีอยู.
[๑๐๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่ภิกษุผูเปนเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในเสขภูมิ
ยอมรูวา เราเปนพระเสขะ เปนไฉน? ภิกษุผูเปนเสขะในธรรมวินัยนี้ ยอมรูช ัดตามความเปน
จริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุ ขนิโรธคามินปี ฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริยาย
แมนี้แล ที่ภิกษุผูเปนเสขะ อาศัยแลว ตั้งอยูในเสขภูมิ ยอมรูช ัดวา เราเปนพระเสขะ.
[๑๐๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนเสขะ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้
วา สมณะหรือพราหมณอื่นภายนอกจากศาสนานี้ ซึ่งจะแสดงธรรมที่จริงแทแนนอนเหมือนพระผู
มีพระภาค มีอยูหรือ? พระเสขะนั้นยอมรูชัด อยางนี้วา สมณะหรือพราหมณอื่นภายนอกจาก
ศาสนานี้ ซึ่งจะแสดงธรรมทีจ่ ริงแทแนนอนเหมือนพระผูมพี ระภาค ไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ปริยายแมนี้แล ที่ภิกษุผูเปนเสขะอาศัยแลว ตัง้ อยูในเสขภูมิ ยอมรูวาเราเปนพระเสขะ.
[๑๐๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนเสขะยอมรูชัด ซึ่งอินทรีย ๕
คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ อินทรีย ๕ นั้น
มีสิ่งใดเปนคติ มีสิ่งใดเปนอยางยิ่ง มีสิ่งใดเปนผล มีสิ่งใดเปนที่สุด ภิกษุผูเปนเสขะยังไม

ถูกตองสิ่งนั้นดวยนามกาย แตเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริยายแมนี้แล
ที่ภิกษุผูเปนเสขะ อาศัยแลว ตั้งอยูในเสขภูมิ ยอมรูวา เราเปนพระเสขะ.
[๑๐๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในอเสขภูมิ
ยอมรูวา เราเปนพระอเสขะ เปนไฉน? ภิกษุผูเปนอเสขะในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดซึ่งอินทรีย ๕
คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย อินทรีย ๕ มีสิ่งใดเปนคติ มีสิ่งใดเปนอยางยิง่ มีสิ่งใดเปนผล
มีสิ่งใดเปนที่สดุ อริยสาวกผูเ ปนอเสขะถูกตองสิ่งนั้นดวยนามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวย
ปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริยายแมนี้แล ที่ภกิ ษุผูเปนอเสขะอาศัย และตั้งอยูในอเสขภูมิ
ยอมรูวา เราเปนพระเสขะ.
[๑๐๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนอเสขะยอมรูชัดซึ่งอินทรีย ๖
คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายยินทรีย ๑ มนินทรีย ๑
อริยสาวกผูเปนอเสขะยอมรูช ัดวา อินทรีย ๖ เหลานี้ จักดับไปหมดสิ้นโดยประการทั้งปวง ไมมี
เหลือ และอินทรีย ๖ เหลาอื่น จักไมเกิดขึ้นในภพไหนๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปริยายแมนี้แล
ที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในอเสขภูมิ ยอมรูชัดวา เราเปนพระอเสขะ.
จบ สูตรที่ ๓
ปทสูตร
บทธรรมที่เปนไปเพื่อความตรัสรู
[๑๐๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รอยเทาของสัตวผูเที่ยวไปบนพื้นแผนดินชนิดใดชนิด*หนึ่ง รอยเทาเหลานั้นทั้งหมด ยอมรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชาง โลกกลาววา เปนยอดของ
รอยเทาเหลานัน้ เพราะเปนรอยใหญ แมฉันใด บทแหงธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมเปนไป
เพื่อความตรัสรู บท คือ ปญญินทรียเรากลาววาเปนยอดแหงบทธรรมเหลานั้น เพราะเปนไป
เพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บทแหงธรรมทั้งหลายเปนไฉน ยอมเปนไปเพื่อความ
ตรัสรู? ไดแกบทแหงธรรม คือ สัทธินทรีย ... วิริยินทรีย ... สตินทรีย ... สมาธินทรีย ... ปญญินทรีย
ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู.
จบ สูตรที่ ๔
สารสูตร
ปญญินทรียเปนยอดแหงบทธรรม
[๑๐๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รอยเทาของสัตวผูเทีย่ วไปบนพื้นแผนดิน ชนิดใด
ชนิดหนึ่ง รอยเทาเหลานั้นทั้งหมด ยอมรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชาง โลกกลาววา
เปนยอดของรอยเทาเหลานั้น เพราะเปนรอยใหญ แมฉันใด บทแหงธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอม
เปนไปเพื่อความตรัสรู บท คือ ปญญินทรีย เรากลาววา เปนยอดของบทแหงธรรมเหลานั้น
เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมมีกลิ่นที่แกนชนิดใดชนิดหนึ่ง จันทนแดง โลก

กลาววาเปนยอดของไมเหลานัน้ แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย เรา
กลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานัน้ เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ...
วิริยินทรีย ... สตินทรีย ... สมาธินทรีย ... ปญญินทรีย เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อ
ความตรัสรู.
[๑๐๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมมีกลิ่นที่แกนชนิดใดชนิดหนึ่ง จันทนแดง โลกกลาววา
เปนยอดของไมเหลานั้น แมฉนั ใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย เรากลาววา
เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบ สูตรที่ ๕
ปติฎฐิตสูตร
วาดวยธรรมอันเอก
[๑๐๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เปนอันภิกษุผูตั้งอยูในธรรมอันเอกเจริญแลว
เจริญดีแลว ธรรมอันเอกเปนไฉน? คือความไมประมาท.
[๑๐๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความไมประมาทเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
รักษาจิตไวในอาสวะและธรรมที่มีอาสวะ เมือ่ เธอรักษาจิตไวในอาสวะ และธรรมที่มีอาสวะ
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย แมปญญินทรีย ก็ยอมถึงความเจริญบริบูรณ.
[๑๐๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เปนอันภิกษุผูตั้งอยูในธรรมอันเอกเจริญแลว
เจริญดีแลว แมดวยประการฉะนี้แล.
จบ สูตรที่ ๖
พรหมสูตร
วาดวยทาวสหัมบดีพรหม
[๑๐๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยาง:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคแรกตรัสผู ประทับอยู ณ ควงไมอชปาลนิโครธ แทบฝง
แมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนอยูในที่ลับ ทรงเกิดความ
ปริวิตกแหงพระหฤทัยอยางนี้วา อินทรีย ๕ ที่เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนเบือ้ งหนา มีอมตะเปนที่สดุ อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ที่เจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนทีส่ ุด ฯลฯ ปญญินทรีย
ที่เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด
อินทรีย ๕ เหลานี้ ที่เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา
มีอมตะเปนทีส่ ุด.
[๑๐๔๘] ครั้งนั้น ทาวสหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยดวยใจแลว
จึงหายตัวจากพรหมโลก มาปรากฏเบื้องพระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียด
แขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น.

[๑๐๔๙] ครั้งนั้น ทาวสหัมบดีพรหม กระทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี
ไปทางพระผูมพี ระภาค แลวกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต
ขอนี้เปนอยางนั้น อินทรีย ๕ ที่เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน
เบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ที่เจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนทีส่ ุด ฯลฯ ปญญินทรีย ที่เจริญแลว กระทํามากแลว
ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด อินทรีย ๕ เหลานี้ ที่เจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนทีส่ ุด.
[๑๐๕๐] ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว ขาพระองคไดประพฤติพรหมจรรย
ในพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสปะ แมในเวลานั้น เขารูจักพระองคอยางนี้วา
สหกภิกษุๆ เพราะความที่อินทรีย ๕ เหลานี้ อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ขาพระองคจึงคลายกามฉันทในกามทั้งหลายเสียได เมื่อตายไป ไดเขาถึงสุคติพรหมโลก แมใน
พรหมโลกนั้น เขาก็รูจักขาพระองคอยางนี้วา ทาวสหัมบดีพรหมๆ.
[๑๐๕๑] ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น
ขาพระองครู ขาพระองคเห็น ขอที่อินทรีย ๕ เหลานี้ ที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด.
จบ สูตรที่ ๗
สูกรขาตาสูตร
ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ
[๑๐๕๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ถ้ําสูกรขาตา เขาคิชฌกูฏ ใกล
พระนครราชคฤห ณ ที่นั้น พระองคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรแลวตรัสถามวา ดูกรสารีบุตร
ภิกษุผูขีณาสพเห็นอํานาจประโยชนอะไรหนอ จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในตถาคต หรือใน
ศาสนาของตถาคต.
[๑๐๕๓] ทานสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูขีณาสพ เห็นธรรม
เปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ ม จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในพระตถาคต หรือในศาสนา
ของพระตถาคต.
[๑๐๕๔] พ. ถูกละๆ สารีบุตร ภิกษุผูขีณาสพ เห็นธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ
อันยอดเยี่ยม จึงประพฤตินอบนอม ในตถาคต หรือในศาสนาของตถาคต
[๑๐๕๕] ดูกรสารีบุตร ก็ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ อันยอดเยี่ยม ที่ภิกษุขีณาสพ
เห็นอยู จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่ง ในตถาคต หรือในศาสนาของตถาคตนั้น เปนไฉน?
[๑๐๕๖] สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูขีณาสพในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธินทรีย
อันใหถึงความสงบ ใหถึงความตรัสรู ยอมเจริญวิริยินทรีย ... สตินทรีย ... สมาธินทรีย ...
ปญญินทรีย อันใหถึงความสงบ ใหถึงความตรัสรู ขาแตพระองคผเู จริญ ธรรมเปนแดนเกษม
จากโยคะอันยอดเยีย่ มนี้แล ทีภ่ ิกษุผูขีณาสพเห็นอยู จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในตถาคต

หรือในศาสนาของพระตถาคต
[๑๐๕๗] พ. ถูกละๆ สารีบุตร ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ อันยอดเยีย่ มนี้แล
ที่ภิกษุผูขีณาสพเห็นอยู จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในตถาคต หรือในศาสนาของตถาคต.
[๑๐๕๘] ดูกรสารีบุตร การนอบนอมอยางยิ่ง ที่ภิกษุผูขณ
ี าสพประพฤติในตถาคต
หรือในศาสนาของตถาคต เปนไฉน?
[๑๐๕๙] สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูขีณาสพในธรรมวินัยนี้ มีความเคารพ
ยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในการศึกษา ในสมาธิ ขาแตพระองคผูเจริญ
การนอบนอมอยางยิ่งแล ที่ภกิ ษุผูขีณาสพประพฤติ ในพระตถาคต หรือในศาสนาของตถาคต.
[๑๐๖๐] พ. ถูกละๆ สารีบุตร การนอบนอมอยางยิ่งนี้แล ทีภ่ ิกษุผูขีณาสพประพฤติ
ในตถาคต หรือในศาสนาของตถาคต.
จบ สูตรที่ ๘
อุปาทสูตรที่ ๑
อินทรีย ๕ ไมเกิดนอกพุทธกาล
[๑๐๖๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้น นอกจากความอุบัติแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัม*พุทธเจาหาเกิดไม อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้น นอก
จากความอุบัติแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาหาเกิดไม.
จบ สูตรที่ ๙
อุปาทสูตรที่ ๒
อินทรีย ๕ ไมเกิดนอกวินัยพระสุคต
[๑๐๖๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้น นอกจากวินัยของพระสุคตหาเกิดไม อินทรีย ๕
เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล อัน
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้น นอกจากวินัยของพระสุคตหาเกิดไม.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ สูกรขาตวรรคที่ ๖
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โกสลสูตร
๒. มัลลสูตร
๓. เสขสูตร
๔. ปทสูตร
๕. สารสูตร
๖. ปติฏฐิตสูตร
๗. พรหมสูตร
๘. สูกรขาตาสูตร

๙. อุปาทสูตรที่ ๑
๑๐. อุปาทสูตรที่ ๒.
----------โพธิปกขิยวรรคที่ ๗
สัญโญชนาสูตร
เจริญอินทรีย ๕ เพื่อละสังโยชน
[๑๐๖๓] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕
เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน อินทรีย ๕ เปนไฉน?
คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน.
จบ สูตรที่ ๑
อนุสยสูตร
เจริญอินทรีย ๕ เพื่อถอนอนุสัย
[๑๐๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อถอนอนุสัย อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อถอนอนุสัย.
จบ สูตรที่ ๒
ปริญญาสูตร
เจริญอินทรีย ๕ เพื่อกําหนดรูอัทธานะ
[๑๐๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อกําหนดรูอัทธานะ (ทางไกล) อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อกําหนดรูอัทธานะ.
จบ สูตรที่ ๓
อาสวักขยสูตร
เจริญอินทรีย ๕ เพื่อความสิ้นอาสวะ
[๑๐๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก*แลว ยอมเปนไปเพื่อความสิน้ อาสวะ อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อความสิ้นอาสวะ.
[๑๐๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน เพื่อถอนอนุสัย เพื่อกําหนดรูอัทธานะ เพื่อความสิ้นอาสวะ อินทรีย ๕
เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล

อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน เพื่อถอนอนุสัย เพื่อ
กําหนดรูอัทธานะ เพื่อความสิน้ อาสวะ.
จบ สูตรที่ ๔
ผลสูตรที่ ๑
เจริญอินทรีย ๕ หวังผลได ๒ อยาง
[๑๐๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ เหลานี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๕
เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง
คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู เปนพระอนาคามี.
จบ สูตรที่ ๕
ผลสูตรที่ ๒
เจริญอินทรีย ๕ ไดอานิสงส ๗ ประการ
[๑๐๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ เหลานี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๕
เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว พึงหวังผลานิสงสได ๗ ประการ ผลานิสงส ๗
ประการเปนไฉน? คือ จะไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน ๑ ถาไมไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน
จะไดชมเวลาใกลตาย ๑ ถาปจจุบันก็ไมไดชม ในเวลาใกลตายก็ไมไดชมไซร ทีนั้นจะไดเปน
พระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑ ผูอุปหัจจปรินิพพายี ๑ ผูอสังขารปรินิพพายี ๑ ผูสสังขาร*ปรินิพพายี ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว พึงหวัง
ผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้.
จบ สูตรที่ ๖
รุกขสูตรที่ ๑
ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม
[๑๐๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมในชมพูทวีปชนิดใดชนิดหนึ่ง ตนหวาโลกกลาว
วา เปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย บัณฑิต
กลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานัน้ เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน? คือ สัทธินทรียเปน
โพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรีย เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไป
เพื่อความตรัสรู.
[๑๐๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมในชมพูทวีปชนิดใดชนิดหนึ่ง ตนหวาโลกกลาว
วา เปนยอดแหงตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย
บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้น

เหมือนกัน.
จบ สูตรที่ ๗
รุกขสูตรที่ ๒
ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม ๒
[๑๐๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมของเทวดาชั้นดาวดึงสชนิดใดชนิดหนึ่ง ตน
ปาริฉัตตกะ โลกกลาววา เปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง
ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย เปน
โพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไป
เพื่อความตรัสรู.
[๑๐๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมของเทวดาชั้นดาวดึงสชนิดใดชนิดหนึ่ง ตน
ปาริฉัตตกะ โลกกลาววา เปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง
ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู
ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบ สูตรที่ ๘
รุกขสูตรที่ ๓
ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม ๓
[๑๐๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมของพวกอสูรชนิดใดชนิดหนึ่ง ตนจิตตปาฏลี
โลกกลาววา เปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉนั ใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย
บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้น
เหมือนกัน.
[๑๐๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย เปน
โพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไป
เพื่อความตรัสรู.
[๑๐๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมของพวกอสูรชนิดใดชนิดหนึ่ง ตนจิตตปาฏลี
โลกกลาววา เปนยอดของตนไมเหลานี้ แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย
บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้น
เหมือนกัน.
จบ สูตรที่ ๙
รุกขสูตรที่ ๔
ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม
[๑๐๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมของพวกครุฑชนิดใดชนิดหนึ่ง ตนโกฏสิมพลี

(ไมงิ้วปา) โลกกลาววา เปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง
ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย เปน
โพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรีย เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไป
เพื่อความตรัสรู.
[๑๐๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมของพวกครุฑชนิดใดชนิดหนึ่ง ตนโกฏสิมพลี
โลกกลาววา เปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉนั ใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย
บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้น
เหมือนกัน.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ โพธิปกขิยวรรคที่ ๗
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สัญโญชนาสูตร
๒. อนุสยสูตร
๓. ปริญญาสูตร
๔. อาสวักขยสูตร
๕. ผลสูตรที่ ๑
๖. ผลสูตรที่ ๒
๗. รุกขสูตรที่ ๑
๘. รุกขสูตรที่ ๒
๙. รุกขสูตรที่ ๓
๑๐. รุกขสูตรที่ ๔.
----------คังคาทิเปยยาลที่ ๘
อานิสงสแหงการเจริญอินทรีย ๕
[๑๐๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน
บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําใหมาก ซึ่งอินทรีย ๕ ยอมเปนผูนอ ม
ไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําใหมากซึ่งอินทรีย ๕
อยางไรเลา ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธินทรีย อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ยอมเจริญวิริยินทรีย ... สตินทรีย ... สมาธินทรีย ... ปญญินทรีย อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทํา
ใหมากซึ่งอินทรีย ๕ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
[๑๐๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้ สังโยชนอันเปน
สวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล.
[๑๐๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู
เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล อินทรีย ๕ เปนไฉน? ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธินทรีย อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญปญญินทรีย อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม
ไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู
เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล (อินทรียทอี่ าศัยวิเวกเปนตน
พึงขยายความออกไปเหมือนมรรคสังยุต)
[๑๐๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งลงสูทิศปราจีน บา
ไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําใหมากซึ่งอินทรีย ๕ ยอมเปนผูนอม
ไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําใหมากซึ่งอินทรีย ๕
อยางไรเลา ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมเจริญสัทธินทรีย มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนทีส่ ุด มีอันกําจัด
โมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอมเจริญปญญินทรีย มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอนั กําจัดโทสะเปนที่สุด
มีอันกําจัดโมหะเปนที่สดุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําใหมากซึ่งอินทรีย ๕
อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูน ิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
[๑๐๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้ สังโยชนอัน
เปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
[๑๐๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู
เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล อินทรีย ๕ เปนไฉน?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธินทรีย มีอนั กําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนทีส่ ุด
มีอันกําจัดโมหะเปนที่สดุ ฯลฯ ยอมเจริญปญญินทรีย มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะ
เปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันภิกษุพึงเจริญ
เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอนั เปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล
(อินทรียสังยุตมีสวนเหมือนในมรรคสังยุต)
จบ อินทรียสังยุต
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สัญโญชนาสูตร ๒. อนุสยสูตร ๓. อัทธานสูตร ๔. อาสวักขยสูตร
๕. ผลสูตรที่ ๑ ๖. ผลสูตรที่ ๒ ๗. สัตตานิสังสสูตร ๘. รุกขสูตรที่ ๑ ๙. รุกขสูตรที่ ๒
๑๐. รุกขสูตรที่ ๓ ๑๑. รุกขสูตรที่ ๔.

จบ อินทรียสังยุต
-----------๕. สัมมัปปธานสังยุต
วาดวยสัมมัปปธาน ๔
[๑๐๙๐] สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัส
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้ สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว
เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยงั ไมเกิด เกิดขึน้ ๑ เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ เพื่อให
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น ๑ เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลือนหาย เพือ่ ความมียิ่งๆ ขึน้ ไป
เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว ๑ ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้แล.
[๑๐๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บา
ไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมากซึ่งสัมมัปปธาน ๔ ยอมเปน
ผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมาก ซึ่งสัม*มัปปธาน ๔ อยางไรเลา ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว
เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยงั ไมเกิด เกิดขึน้ ๑ เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ เพื่อให
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น ๑ เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความ
ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึน้ แลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมากซึ่งสัมมัปปธาน ๔ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูน ิพพาน
โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิ พาน.
ปาจีนนินนสูตร ๖ สูตร สมุททนินนสูตร ๖ สูตร ๒ อยาง เหลานั้น
อยางละ ๖ สูตร รวมเปน ๑๒ สูตร เพราะฉะนั้น จึงเรียกวาวรรค (พึง
ขยายความคังคาเปยยาลแหงสัมมัปปธานสังยุต ดวยสามารถสัมมัปปธาน)
จบ วรรคที่ ๑
๑. ตถาคตสูตร ๒. ปทสูตร ๓. กูฏสูตร ๔. มูลสูตร ๕. สารสูตร
๖. วัสสิกสูตร ๗. ราชาสูตร ๘. จันทิมสูตร ๙. สุริยสูตร ๑๐. วัตถสูตร
(พึงขยายความอัปปมาทวรรคดวยสามารถสัมมัปปธาน)
จบ วรรคที่ ๒
[๑๐๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทําดวยกําลังอยางใดอยางหนึ่ง อันบุคคล
ทําอยู การงานที่จะพึงทําดวยกําลังทั้งหมดนัน้ อันบุคคลอาศัยแผนดิน ดํารงอยูบนแผนดิน จึง
ทําไดอยางนั้น แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมาก

ซึ่งสัมมัปปธาน ๔ ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญสัมมัปปธาน ๔
กระทําใหมากซึ่งสัมมัปปธาน ๔ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น ๑ เพื่อ
ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ เพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น ๑ เพื่อความตั้งอยู
เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความ
บริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึง
เจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมากซึ่งสัมมัปปธาน ๔ อยางนี้แล (พึงขยายความพลกรณียวรรค
ดวยสามารถสัมมัปปธานอยางนี้).
จบ วรรคที่ ๓
[๑๐๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน? คือ
การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา
๓ อยางนี้แล.
[๑๐๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู
เพื่อความสิ้นไป เพื่อความละซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้ สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อ
ไมใหบาปอกุศลที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความมี
ยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อ
ความสิ้นไป เพื่อละการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๑๐๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้ สังโยชนเปนสวน
เบื้องบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล.
[๑๐๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนด
รู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชน อันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล สัมมัปปธาน ๔
เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ตั้งจิตไว เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลือน*หาย เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศล
ธรรมที่เกิดขึ้นแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อ
กําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
(พึงขยายความออกไป เหมือนเอสนาวรรค)
จบ สัมมัปปธานสังยุต
---------------

๖. พลสังยุต
วาดวยพละ ๕
[๑๐๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ
สัทธาพละ ๑ วิริยพละ ๑ สติพละ ๑ สมาธิพละ ๑ ปญญาพละ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ
๕ ประการ นี้แล.
[๑๑๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บา
ไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซึ่งพละ ๕ ยอมเปนผูนอมไปสูน ิพพาน
โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิ พาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๑๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซึ่งพละ ๕ อยางไรเลา
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญสัทธาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ยอมเจริญ
วิริยพละ ... สติพละ ... สมาธิพละ ... ปญญาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซึ่งพละ ๕ อยางนี้แล
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
[๑๑๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้ สังโยชนอัน
เปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
[๑๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อ
ความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบือ้ งบน ๕ เหลานี้แล พละ ๕ เปนไฉน? ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธาพละ ... วิริยพละ ... สติพละ ... สมาธิพละ ปญญาพละ อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ เหลานี้
อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน
๕ เหลานี้แล.
[๑๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บา
ไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซึ่งพละ ๕ ยอมเปนผูนอมไปสูน ิพพาน
โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิ พาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซึ่งพละ ๕ อยางไรเลา
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญสัทธาพละ มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอนั กําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนทีส่ ุด ...
ยอมเจริญปญญาพละ มีอันกําจัดราคะเปนทีส่ ุด มีอันกําจัดโทสะเปนทีส่ ุด มีอันกําจัดโมหะเปน
ที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญพละ ๕ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนพิ พาน โนมไป
สูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
[๑๑๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้ สังโยชนอันเปน

สวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน เหลานี้แล.
[๑๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อ
ความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล พละ ๕ เปนไฉน? ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธาพละ มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโทสะเปนที่สดุ
มีอันกําจัดโมหะเปนที่สดุ ... ยอมเจริญปญญาพละ มีอันกําจัดราคะเปนที่สดุ มีอันกําจัดโทสะ
เปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด พละ ๕ เหลานี้แล อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู
เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
จบ พลสังยุต
--------๗. อิทธิปาทสังยุต
ปาวาลวรรคที่ ๑
อปารสูตร
อิทธิบาท ๔
[๑๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธาน*สังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง.
จบ สูตรที่ ๑
วิรัทธสูตร
ผูปรารภอิทธิบาทชื่อวาปรารภอริยมรรค
[๑๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบื่อแลว ชนเหลา
นั้นก็ชื่อวา เบื่ออริยมรรคเครื่องใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ อิทธิบาท ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่ง
ปรารภแลว ชนเหลานั้นชื่อวา ปรารภอริยมรรคเครื่องใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ อิทธิบาท ๔
เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร อิทธิบาท ๔ เหลานี้
อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบื่อแลว ชนเหลานั้นก็ชื่อวา เบื่ออริยมรรคที่ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ
อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว ชนเหลานั้นชื่อวา ปรารภอริยมรรคที่ให
ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
จบ สูตรที่ ๒
อริยสูตร

เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อความสิ้นทุกข
[๑๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว เปนอริยะ นําออกจากทุกข ยอมนําผูบําเพ็ญอิทธิบาทนั้นไป เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ
อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและ
ปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว เปนอริยะ นําออกจากทุกข
ยอมนําผูบําเพ็ญอิทธิบาทนั้นไป เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ.
จบ สูตรที่ ๓
นิพพุตสูตร
เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อความหนาย
[๑๑๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับ เพื่อความสงบ
เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธาน*สังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว ... เพื่อนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๔
ปเทสสูตร
ฤทธิ์สําเร็จไดเพราะเจริญอิทธิบาท
[๑๑๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ยัง
สวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จแลว สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น ยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได ก็
เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล
จักยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น จักยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได
ก็เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณ เหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน
ยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น ยอมยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได
ก็เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทประ
กอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.
[๑๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล ยัง
สวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จแลว สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น ยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได ก็
เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ใน
อนาคตกาล จักยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น จักยังสวนแหงฤทธิ์
ใหสําเร็จได ก็เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใด

เหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ยอมยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น ยอมยัง
สวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได ก็เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
จบ สูตรที่ ๕
สัมมัตตสูตร
ฤทธิ์บริบูรณไดเพราะเจริญอิทธิบาท
[๑๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล ยัง
ฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณแลว สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น ยังฤทธิ์ใหสําเร็จไดบริบูรณ ก็
เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล
จักยังฤทธิ์ใหสาํ เร็จบริบูรณ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น จักยังฤทธิ์ใหสําเร็จไดบริบูรณ ก็
เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ยอม
ยังฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น ยอมยังฤทธิ์ใหสําเร็จไดบริบูรณ ก็
เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาท
ประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.
[๑๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล ยัง
ฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณแลว สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น ยังฤทธิ์ใหสําเร็จไดบริบูรณ ก็เพราะ
เจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ใน
อนาคตกาล จักยังฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น จักยังฤทธิ์ใหสําเร็จ
บริบูรณ ก็เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ยอมยังฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น ยอมยังฤทธิ์
ใหสําเร็จบริบูรณ ก็เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล
จบ สูตรที่ ๖
ภิกขุสูตร
ไดเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติเพราะเจริญอิทธิบาท
[๑๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล กระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุทั้งหมดนั้น กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ
ไมได เพราะอาสวะทั้งหลายสิน้ ไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเจริญ
กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักทําใหแจงซึ่งเจโต
วิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิน้ ไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุทั้งหมดนั้น กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทัง้ หลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเจริญ กระทํา
ใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ

ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั
เขาถึงอยู ภิกษุทั้งหมดนั้น กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู เพราะเจริญ กระทําใหมาก
ซึ่งอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิ*บาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ ...
จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.
[๑๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล กระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุทั้งหมดนั้น กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิน้ ไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเจริญ
กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาอยูถึง ภิกษุทั้งหมดนั้น กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิน้ ไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเจริญ
กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน กระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุทั้งหมดนั้น กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิน้ ไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเจริญ
กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
จบ สูตรที่ ๗
พุทธสูตร
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเพราะเจริญอิทธิบาท
[๑๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทประ*กอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔
เหลานี้แล เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล เขาจึงเรียกตถาคตวา
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
จบ สูตรที่ ๘
ญาณสูตร
พระพุทธเจาเจริญอิทธิบาท ๔
[๑๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แลว
แกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน*สังขาร ... อิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ ...

อิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารนั้นนี้แล อันเราเจริญแลว.
[๑๑๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แลว
แกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธาน*สังขาร ... อิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ ...
อิทธิบาทอันประกอบดวยวิรยิ สมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราเจริญแลว.
[๑๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แลว
แกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธาน*สังขาร ... อิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ ...
อิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราเจริญแลว.
[๑๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แลว
แกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธาน*สังขาร ... อิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ ...
อิทธิบาทอันประกอบดวยวิมงั สาสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราเจริญแลว.
จบ สูตรที่ ๙
เจติยสูตร
การเจริญอิทธิบาท ๔ ทําใหอายุยืน
[๑๑๒๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี
ครั้งนั้น เปนเวลาเชา พระผูมพี ระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาต
ยังเมืองเวสาลี ครั้นเสด็จเทีย่ วบิณฑบาตรแลว เวลาปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตรแลว
ตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสวา ดูกรอานนท เธอจงถือเอาผานิสที นะ เราจะเขาไปยังปาวาล*เจดีย เพื่อพักผอนในตอนกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว
ถือผานิสีทนะ ตามพระผูมีพระภาคไปทางเบือ้ งพระปฤษฎางค.
[๑๑๒๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดีย ประทับนั่งบนอาสนะที่
ทานพระอานนทปูถวาย สวนทานพระอานนทถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เมืองเวสาลีเปนที่นารื่นรมย
อุเทนเจดียกเ็ ปนที่นารื่นรมย โคตมกเจดียกเ็ ปนที่นารื่นรมย สัตตัมพเจดียก็เปนที่นารื่นรมย
พหุปุตตกเจดียก็เปนที่นารื่นรมย สารันททเจดียกเ็ ปนที่นารื่นรมย อิทธิบาท ๔ อันผูใดผูหนึ่ง
เจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนที่ตั้ง ใหคลองแคลวแลว
สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ผูนั้น เมื่อจํานงอยูพงึ ดํารงอยูไดกัลปหนึ่ง หรือเกินกวากัลปหนึ่ง
ดูกรอานนท อิทธิบาท ๔ อันตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน
กระทําใหเปนที่ตั้ง ใหคลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตนั้น เมื่อจํานงอยู
พึงดํารงอยูไดกัลปหนึ่งหรือเกินกวากัลปหนึ่ง.

[๑๑๒๕] แมเมื่อพระผูม ีพระภาคทรงกระทํานิมิตอันโอฬาร กระทําโอภาสอันโอฬาร
อยางนี้ ทานพระอานนทก็มิอาจรูทัน จึงมิไดทูลวิงวอนพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัลปหนึ่ง ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัลปหนึ่ง เพื่อ
ประโยชนสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เมื่อประโยชนเกือ้ กูลและความสุขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ดังนี้ เพราะถูกมารเขาดลใจ.
[๑๑๒๖] แมครั้งที่ ๒ แมครั้งที่ ๓ พระผูมพี ระภาคก็ตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกร
อานนท เมืองเวสาลีเปนที่นารืน่ รมย ... ตถาคตนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไ ดกัลปหนึ่งหรือเกิน
กวากัลปหนึ่ง.
[๑๑๒๗] แมเมื่อพระผูม ีพระภาคทรงกระทํานิมิตอันโอฬาร กระทําโอภาสอันโอฬาร
อยางนี้ ทานพระอานนทก็มิอาจรูทัน จึงมิไดทูลวิงวอนพระผูมีพระภาค ... เพราะถูกมารเขาดลใจ.
[๑๑๒๘] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา เธอจงไปเกิด อานนท
เธอรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมพี ระภาคแลว ลุกจาก
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลว ไปนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่ง ในที่ไมไกล.
[๑๑๒๙] ครั้งนั้น มารผูมีบาป เมื่อทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปน
เวลาปรินิพพานของพระผูมพี ระภาค ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกรมารผูมีบาป
ภิกษุสาวกของเราจักยังไมเฉียบแหลม ไมไดรับแนะนํา ไมแกลวกลา ไมเปนพหูสูต ไมทรง
ธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมปฏิบัติชอบ ไมประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย
ตนแลว ยังบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหงายไมได ยังแสดง
ธรรมมีปาฏิหาริย ขมขี่ปรับปวาทที่บังเกิดขึน้ ใหเรียบรอยโดยสหธรรมไมได เพียงใด เราจักยัง
ไมปรินิพพาน เพียงนั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ ภิกษุสาวกของพระผูมีพระภาค
เปนผูเฉียบแหลมแลว ไดรับแนะนําแลว แกลวกลา เปนพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารยของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ
แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหงายได แสดงธรรมมีปาฏิหาริย ขมขี่ปรับปวาทที่บังเกิดขึ้น
ใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด
ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค.
[๑๑๓๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกรมารผู
มีบาป ภิกษุณีสาวิกาของเราจักยังไมเฉียบแหลม ... ขาแตพระองคผเู จริญ ก็บัดนี้ ภิกษุณีผูเปน
สาวิกาของพระผูมีพระภาค เปนผูเฉียบแหลมแลว ... แสดงธรรมมีปาฏิหาริย ขมขี่ปรับปวาทที่บัง*เกิดขึ้นใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงปรินิพพานใน
บัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค.
[๑๑๓๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกรมารผู

มีบาป อุบาสก ฯลฯ อุบาสิกาสาวิกาของเราจักยังไมเฉียบแหลม ไมไดรับแนะนํา ไมแกลวกลา
ไมเปนพหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมปฏิบัติชอบ ไมประพฤติ
ธรรม เรียนกับอาจารยของตนแลว ยังบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําให
งายไมได ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย ขมขี่ปรับปราทที่บังเกิดขึ้น ใหเรียบรอยโดยสหธรรมไมได
เพียงใด เราจักยังไมปรินิพพาน เพียงนั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ อุบาสิกาสาวิกา
ของพระผูมีพระภาค เปนผูเฉียบแหลมแลว ไดรับแนะนําแลว แกลวกลา เปนพหุสูต ทรงธรรม
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารยของตนแลว บอก
แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหงายได แสดงธรรมมีปาฏิหาริย ขมขี่ปรับ
ปวาทที่บังเกิดขึ้น ใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจง
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของ
พระผูมีพระภาค.
[๑๑๓๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกรมาร
ผูมีบาป พรหมจรรยของเรานี้ จักยังไมสมบูรณ แพรหลาย กวางขวาง รูกันโดยมาก แนน
หนา (มั่นคง) จนกระทั่งพวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว เพียงใด เราจักยังไมปรินพิ พาน
เพียงนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคสมบูรณแลว แพรหลาย
กวางขวาง รูกันโดยมาก แนนหนา (มั่นคง) จนกระทั่งพวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานใน
บัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินพิ พานของพระผูมีพระภาค.
[๑๑๓๓] เมื่อมารกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบวา ดูกรมารผูมี
บาป ทานจงมีความขวนขวายนอยเถิด การปรินิพพานแหงตถาคตจักมีในไมชา แตนี้ลวงไปอีก
๓ เดือน ตถาคตจักปรินิพพาน.
[๑๑๓๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงปลงอายุสังขาร ณ
ปาวาลเจดีย และเมือ่ พระผูมพี ระภาคทรงปลงอายุสังขารแลว ไดเกิดแผนดินไหวใหญ และเกิด
ขนพองสยองเกลานาสพึงกลัว ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่น.
[๑๑๓๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว ทรงเปลงพระอุทาน
นี้ในเวลานั้น ความวา
มุนี เมื่อเทียบเคียงนิพพานและภพ ไดปลงเสียแลวซึ่ง
ธรรมอันปรุงแตงภพ ยินดีแลวในภายใน มีจิตตั้งมั่นแลว
ไดทําลายแลวซึ่งขาย คือกิเลสอันเกิดในตนเปรียบดังเกาะ.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ ปาวาลวรรคที่ ๑
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑. อปารสูตร ๒. วิรันทธสูตร ๓. อริยสูตร ๔. นิพพุตสูตร
๕. ปเทสสูตร ๖. สัมมัตตสูตร ๗. ภิกขุสูตร ๘. พุทธสูตร
๙. ญาณสูตร ๑๐. เจติยสูตร
----------ปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒
ปุพพสูตร
วิธีเจริญอิทธิบาท ๔
[๑๑๓๖] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ กอนแต
ตรัสรู ครั้งเราเปนพระโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู ไดมีความคิดอยางนี้วา อะไรหนอ เปนเหตุ
เปนปจจัย ของการเจริญอิทธิบาท.
[๑๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดมีความคิดอยางนี้วา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
อิทธิบาท อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้ วาฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป
ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบื้อง
หลังและเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉัน
นั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบื้องลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด
กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรม
จิตใจใหสวางอยู.
[๑๑๓๘] ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา
วิริยะของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ... ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตให
สวางอยู.
[๑๑๓๙] ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา
จิตของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ... ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู.
[๑๑๔๐] ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้
วา วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไป
ภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูว า เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉัน
นั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด
เบื้องลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมี
ใจเปดเผย ไมมอี ะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู.
[๑๑๔๑] ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ได
หลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําให
หายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดิน
เหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได
ลูบคลําพระจันทร พระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไป

ตลอดพรหมโลกก็ได.
[๑๑๔๒] ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด
คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งอยูไกลและใกล ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย.
[๑๑๔๓] ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมกําหนดรูใจของสัตว
อื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวา จิต*ปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวา จิตปราศจากโทสะ
จิตมีโมหะ ก็รูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวา
จิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวา จิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน
มหรคต ก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวา จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมี
จิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวา จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตตั้งมั่น ก็รูวา จิตตั้งมั่น หรือจิตไมตั้งมั่น ก็รูวา
จิตไมตั้งมั่น จิตหลุดพน ก็รูวา จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวา จิตไมหลุดพน.
[๑๑๔๔] ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมระลึกชาติกอนได
เปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง
สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวัฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดสังวัฏฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิว
พรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยาง
นั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียง
เทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอม
ทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้.
[๑๑๔๕] ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมเห็นหมูสัตวที่
กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี ผิวพรรณทราม ไดดีตกยาก ดวยทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบ
ดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดมั่นการกระทําดวย
อํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบ
ดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดมั่นการกระทํา
ดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัด ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้.
[๑๑๔๖] ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมกระทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู.

จบ สูตรที่ ๑
มหัปผลสูตร
อานิสงสของการเจริญอิทธิบาท
[๑๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันภิกษุเจริญ กระทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ก็อิทธิบาท อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว อยางไร จึงมี
ผลมาก มีอานิสงสมาก? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและ
ปธานสังขาร ดังนี้วา ฉันทะของเรา จักไมยอ หยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูใน
ภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนา
ฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น
เบื้องบนฉันใด เบื้องลางก็ฉันนัน้ กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวัน
ก็ฉันนั้น เธอมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบ
ดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา วิมังสาของเรา จักไมยอ
หยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมี
ความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด
เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบื้องลางก็ฉันนั้น
กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนัน้ กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไร
หุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทํา
ใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้
ยอมแสดงฤทธิไ์ ดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ได.
[๑๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้
ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๒
ฉันทสูตร
วาดวยอิทธิบาทกับปธานสังขาร
[๑๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุอาศัยฉันทะแลว ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต
นี้เรียกวา ฉันทสมาธิ เธอยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว
เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยงั ไมเกิด เกิดขึน้ เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เพื่อใหกุศล
ธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อ
ความไพบูลย เพื่อความเจริญบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เหลานี้เรียกวา ปธานสังขาร
ฉันทะนี้ดวย ฉันทสมาธินี้ดวย และปธานสังขารเหลานี้ดวย ดังพรรณนามานี้ นี้เรียกวา อิทธิบาท

ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร.
[๑๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุอาศัยวิริยะแลว ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต นี้
เรียกวา วิริยสมาธิ เธอยังฉันทะใหเกิด ฯลฯ เพื่อความเจริญบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
เหลานี้เรียกวา ปธานสังขาร วิริยะนี้ดวย วิริยสมาธินี้ดวย และปธานสังขารเหลานี้ดวย ดัง
พรรณนามานี้ นี้เรียกวา อิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร.
[๑๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุอาศัยจิตแลว ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต นี้เรียก
วา จิตตสมาธิ เธอยังฉันทะใหเกิด ฯลฯ เพื่อความเจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
เหลานี้เรียกวา ปธานสังขาร จิตนี้ดวย จิตตสมาธินี้ดวย และปธานสังขารเหลานี้ดวย ดังพรรณนา
มานี้ นี้เรียกวา อิทธิบาทประกอบดวยจิตตสมาธิ และปธานสังขาร.
[๑๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุอาศัยวิมังสาแลว ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต
นี้เรียกวา วิมังสาสมาธิ เธอยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้ง
จิตไว เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึน้ แลว เพื่อ
ใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึน้ เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลือนหาย เพือ่ ความเจริญยิ่งๆ
ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เหลานี้เรียกวา
ปธานสังขาร วิมังสานี้ดวย วิมงั สาสมาธินี้ดวย และปธานสังขารเหลานี้ดวย ดังพรรณนามานี้
นี้เรียกวา อิทธิบาทประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.
จบ สูตรที่ ๓
โมคคัลลานสูตร
พระโมคคัลลานแสดงฤทธิ์
[๑๑๕๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของมิคารมารดา ในบุพพาราม ใกล
พระนครสาวัตถี สมัยนั้น ภิกษุมากรูป ที่อยูภายใตปราสาทของมิคารมารดา เปนผูฟุงซาน อวดตัว
มีจิตกวัดแกวง ปากกลา พูดจาอื้อฉาว ลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ มีจิตไมตั้งมั่น คิดจะสึก ไม
สํารวมอินทรีย.
[๑๑๕๕] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสวา
ดูกรโมคคัลลานะ สพรหมจารีเหลานี้ ที่อาศัยอยูภายใตปราสาทของมิคารมารดา เปนผูฟงุ ซาน
อวดตัว มีจิตกวัดแกวง ปากกลา พูดจาอื้อฉาว ลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ มีจิตไมตั้งมั่น คิด
จะสึก ไมสํารวมอินทรีย ไปเถิด โมคคัลลานะ เธอจงยังภิกษุเหลานั้นใหสังเวช ทานพระมหา
โมคคัลลานะทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว แสดงอิทธาภิสังขาร ใหปราสาทของมิคาร*มารดาสะเทือนสะทานหวั่นไหวดวยนิ้วหัวแมเทา.
[๑๑๕๖] ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นเกิดความสลดใจ ขนพองสยองเกลา ไดไปยืนอยู
ณ สวนขางหนึ่งแลว พูดกันวา นาอัศจรรยหนอทาน ไมเคยมีมาแลว ลมก็ไมมี ทั้งปราสาทของ
มิคารมารดานี้ ก็มีรากลึก ฝงไวดีแลว จะโยกคลอนไมได ก็แหละเมื่อเปนเชนนี้ อะไรสักอยาง

หนึ่งที่ทําใหปราสาทนี้สะเทือนสะทานหวั่นไหว.
[๑๑๕๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังที่ซึ่งภิกษุเหลานั้นยืนอยูแลวตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเกิดความสลดใจ ขนพองสยองเกลา ไปยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง
เพราะเหตุอะไร? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว
ลมก็ไมมี ทั้งปราสาทของมิคารมารดานี้ ก็มีรากลึก ฝงไวดีแลว จะโยกคลอนไมได ก็แหละ
เมื่อเปนเชนนัน้ อะไรสักอยางหนึ่งที่ทําใหปราสาทนี้สะเทือนสะทานหวั่นไหว.
[๑๑๕๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุโมคคัลลานะ ประสงคจะ
ใหเธอทั้งหลายสังเวช จึงทําปราสาทของมิคารมารดา ใหสะเทือนสะทานหวั่นไหวดวยนิ้วหัวแม*เทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มาก
อยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญธรรมเหลาไหน เพราะไดกระทําใหมากซึ่งธรรม
เหลาไหน?
ภิ. ขาแตพระองคผเู จริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน
มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความแหง
ภาษิตนี้ จงแจมแจงกะพระผูม ีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงแลว จักทรงจําไว.
[๑๑๕๙] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น เธอทั้งหลายจงฟงเถิด ภิกษุโมคคัลลานะ
มีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔
เปนไฉน? ภิกษุโมคคัลลานะยอมเจริญอิทธิบาท ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริย*สมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา วิมังสาของเรา จักไมยอหยอน
เกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความ
สําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด
เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบื้องลางก็ฉันนั้น
กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนัน้ กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีจิตเปดเผย ไมมีอะไร
หุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิม์ ากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะ
ไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
[๑๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้
ภิกษุโมคคัลลานะยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.
[๑๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้
ภิกษุโมคคัลลานะยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๔
พราหมณสูตร
วาดวยปฏิปทาเพื่อละฉันทะ
[๑๑๖๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-

สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี ครั้งนั้น อุณณาภ*พราหมณเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา
[๑๑๖๓] ดูกรทานอานนท ทานประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม เพื่อประโยชน
อะไร? ทานพระอานนทตอบวา ดูกรพราหมณ เราประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพื่อละ
ฉันทะ.
[๑๑๖๔] อุณ. ดูกรทานอานนท ก็มรรคา ปฏิปทา เพื่อละฉันทะนั้น มีอยูหรือ?
อา. มีอยู พราหมณ.
[๑๑๖๕] อุณ. ดูกรทานอานนท ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน?
อา. ดูกรพราหมณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยฉันท*สมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิ
และปธานสังขาร นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อละฉันทะนั้น.
[๑๑๖๖] อุณ. ดูกรทานอานนท เมื่อเปนเชนนั้น ฉันทะนัน้ ยังมีอยู ไมใชไมมี
บุคคลจักละฉันทะดวยฉันทะนั่นเอง ขอนี้มิใชฐานะที่มีได.
อา. ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้น เราจะยอนถามทานในเรื่องนี้ ทานเห็นควรอยางไร
พึงแกอยางนั้นเถิด.
[๑๑๖๗] ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? ในเบื้องตนทานไดมี
ความพอใจวา จักไปอาราม เมือ่ ทานไปถึงอารามแลว ความพอใจที่เกิดขึ้นนัน้ ก็ระงับไปมิใช
หรือ?
อุณ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.
อา. ในเบื้องตน ทานไดมีความเพียรวา จักไปอาราม เมื่อทานไปถึงอารามแลว
ความเพียรที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไปมิใชหรือ?
อุณ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.
อา. ในเบื้องตน ทานไดมีความคิดวา จักไปอาราม เมื่อทานไปถึงอารามแลว ความ
คิดที่เกิดขึ้นนัน้ ก็ระงับไปมิใชหรือ?
อุณ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.
อา. ในเบื้องตน ทานไดตริตรองพิจารณาวา จักไปอาราม เมื่อทานไปถึงอารามแลว
ความตริตรองพิจารณาที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไปมิใชหรือ?
อุณ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.
[๑๑๖๘] อา. ดูกรพราหมณ อยางนั้นเหมือนกัน ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว มีประโยชนของตนถึงแลวโดย
ลําดับ สิ้นสังโยชนที่จะนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้น ในเบื้องตนก็มี
ความพอใจเพื่อบรรลุอรหัต เมื่อบรรลุแลว ความพอใจที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไป ในเบื้องตนก็มี

ความเพียรเพื่อบรรลุอรหัต เมื่อบรรลุแลว ความเพียรที่เกิดขึน้ นั้นก็ระงับไป ในเบื้องตนก็มี
ความคิดเพื่อบรรลุอรหัต เมื่อบรรลุแลว ความคิดที่เกิดขึ้นนัน้ ก็ระงับไป ในเบื้องตนก็มีความ
ตริตรองพิจารณาเพื่อบรรลุอรหัต เมื่อบรรลุแลว ความตริตรองพิจารณาที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไป.
[๑๑๖๙] ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? เมื่อเปนเชนนั้น ความ
พอใจนั้นยังมีอยูหรือวาไมม?ี
อุณ. ขาแตทานอานนท เมือ่ เปนเชนนั้น ความพอใจก็มีอยูโดยแท ไมมีหามิได
ขาแตทานพระอานนท ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทานพระอานนท ภาษิตของทานแจมแจง
นัก ขาแตทานพระอานนท ทานประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในทีม่ ืดดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น
ขาพเจานี้ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระอานนทจงจํา
ขาพเจาไววาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะจนตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบ สูตรที่ ๕
สมณพราหมณสูตรที่ ๑
ผูมีฤทธิ์มาก เพราะเจริญอิทธิบาท ๔
[๑๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล
เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น เปนผูมฤี ทธิ์มาก มีอานุภาพ
มาก เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ใน
อนาคตกาล จักมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น จักเปนผูมีฤทธิม์ าก
มีอานุภาพมาก เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา*หนึ่ง ในปจจุบัน เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น เปนผูม ี
ฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เพราะเปนผูเ จริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน
สังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.
[๑๑๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล
เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น เปนผูมฤี ทธิ์มาก มีอานุภาพมาก
เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในอนาคตกาล จักเปนผูมฤี ทธิม์ าก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น จักเปนผูมี
ฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ก็เพราะเปนผูเ จริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ยอมเปนผูมีฤทธิม์ าก มีอานุภาพมาก สมณะหรือ
พราหมณทั้งหมด ยอมเปนผูม ีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เพราะเปนผูเ จริญ กระทําใหมาก ซึ่ง
อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
จบ สูตรที่ ๖
สมณพราหมณสูตรที่ ๒

แสดงฤทธิ์ไดหลายอยางเพราะเจริญอิทธิบาท ๔
[๑๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล
แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได ... ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก
ก็ได สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น แสดงฤทธิ์ไดหลายอยางเชนนั้น เพราะเปนผูเ จริญ กระทํา
ใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล ... สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได ...
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น แสดงฤทธิ์ไดหลาย
อยางเชนนั้น ก็เพราะเปนผูเ จริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอม
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.
[๑๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล
แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได ... ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก
ก็ได สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น แสดงฤทธิ์ไดหลายอยางเชนนั้น ก็เพราะเปนผูเจริญ กระทํา
ใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล ... สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคน
ก็ได ... ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น แสดงฤทธิ์หลาย
อยางเชนนั้น ก็เพราะเปนผูเ จริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
จบ สูตรที่ ๗
อภิญญาสูตร
ไดเจโตวิมุติและปญญาวิมุติเพราะเจริญอิทธิบาท ๔
[๑๑๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเปน
ผูเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเปนผูเ จริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
จบ สูตรที่ ๘
เทสนาสูตร
แสดงปฏิปทาเขาถึงอิทธิบาทภาวนา
[๑๑๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอิทธิ อิทธิบาท อิทธิบาทภาวนา และปฏิปทา
ที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ก็อิทธิเปนไฉน? ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได

ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได นี้เรียกวา อิทธิ.
[๑๑๗๖] ก็อิทธิบาทเปนไฉน? มรรคาอันใด ปฏิปทาอันใด ยอมเปนไปเพื่อไดฤทธิ์
เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์ นี้เรียกวา อิทธิบาท.
[๑๑๗๗] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตต*สมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวา อิทธิบาทภาวนา.
[๑๑๗๘] ก็ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? อริยมรรคประกอบดวยองค ๘
นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.
จบ สูตรที่ ๙
วิภังคสูตร
วิธีเจริญอิทธิบาท ๔
[๑๑๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ก็อิทธิบาท ๔ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทําใหมาก
แลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวย
ฉันทสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา ฉันทะของเราจักไมยอ หยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป
ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยู
วา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด
เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบื้องลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลาง
คืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิต ใหสวางอยู ยอม
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา วิมังสา
ของเราจักไมยอ หยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก
และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้อง
หลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบื้องลางก็
ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีจิตเปดเผย
ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู.
[๑๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ฉันทะที่ยอหยอนเกินไปเปนไฉน? ฉันทะทีป่ ระกอบ
ดวยความเกียจคราน สัมปยุตดวยความเกียจคราน นี้เรียกวา ฉันทะทีย่ อหยอนเกินไป.
[๑๑๘๑] ก็ฉันทะที่ตองประคองเกินไปเปนไฉน? ฉันทะทีป่ ระกอบดวยอุทธัจจะ
สัมปยุตดวยอุทธัจจะ นี้เรียกวา ฉันทะที่ตองประคองเกินไป.
[๑๑๘๒] ก็ฉันทะที่หดหูในภายในเปนไฉน? ฉันทะที่ประกอบดวยถีนมิทธะ
สัมปยุตดวยถีนมิทธะ นี้เรียกวา ฉันทะที่หดหูในภายใน.
[๑๑๘๓] ก็ฉันทะที่ฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน? ฉันทะที่ฟุงซานไป พลานไป
ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก นี้เรียกวา ฉันทะที่ฟุงซานไปในภายนอก.

[๑๑๘๔] ภิกษุมีความสําคัญในเบื้องหลัง และเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด
เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น อยางไร? ความสําคัญในเบื้องหลังและ
เบื้องหนา อันภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยึดไวดีแลว กระทําไวในใจดีแลว ทรงไวดีแลว แทงตลอด
ดีแลว ดวยปญญา ภิกษุชื่อวา มีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด
เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น อยางนี้แล.
[๑๑๘๕] ก็ภิกษุมีความสําคัญอยูวา เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด
เบื้องลางก็ฉันนั้น อยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณากายนี้ เบื้องบนแตพื้นเทาขึ้นมา
เบื้องลางแตปลายผมลงไป มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาด มีประการตางๆ วา
ในกายนี้ มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ
พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ
มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ภิกษุชื่อวา มีความสําคัญอยูวา เบื้อง
ลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบื้องลางก็ฉันนัน้ อยางนี้แล.
[๑๑๘๖] ก็ภิกษุมีความสําคัญอยูวา กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด
กลางวันก็ฉันนัน้ อยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ
และปธานสังขารในกลางวัน ดวยอาการเหลาใด ดวยเพศเหลาใด ดวยนิมิตเหลาใด เธอยอม
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารในกลางคืน ดวยอาการเหลานั้น ดวย
เพศเหลานั้น ดวยนิมิตเหลานั้น อีกอยางหนึ่ง ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันท*สมาธิและปธานสังขารในกลางคืน ดวยอาการเหลาใด ดวยเพศเหลาใด ดวยนิมิตเหลาใด เธอ
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารในกลางวัน ดวยอาการเหลานั้น
ดวยเพศเหลานั้น ดวยนิมิตเหลานั้น ภิกษุมีความสําคัญอยูว า กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉนั นั้น
กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนัน้ อยางนี้แล.
[๑๑๘๗] ก็ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมอี ะไรหุม หอ อบรมจิตใหสวางอยู อยางไร?
อาโลกสัญญา (ความสําคัญวาแสงสวาง) อันภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยึดไวดีแลว ความสําคัญวา
กลางวัน ตั้งมั่นดีแลว ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยูอยางนีแ้ ล.
[๑๑๘๘] ก็วิริยะที่ยอ หยอนเกินไปเปนไฉน? วิริยะที่ประกอบดวยความเกียจคราน
สัมปยุตดวยความเกียจคราน นี้เรียกวาวิริยะที่ยอหยอนเกินไป.
[๑๑๘๙] ก็วิริยะที่ตองประคองเกินไปเปนไฉน? วิริยะที่ประกอบดวยอุทธัจจะ สัมป*ยุตดวยอุทธัจจะ นี้เรียกวา วิริยะที่ตองประคองเกินไป.
[๑๑๙๐] ก็วิริยะที่หดหูในภายในเปนไฉน? วิริยะที่ประกอบดวยถีนมิทธะ สัมปยุต
ดวยถีนมิทธะ นี้เรียกวา วิริยะหดหูในภายใน.
[๑๑๙๑] ก็วิริยะที่ฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน? วิริยะทีฟ่ ุงซานไป พลานไป
ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก นี้เรียกวาวิริยะที่ฟุงซานไปในภายนอก ฯลฯ
[๑๑๙๒] ก็ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู อยางไร

อาโลกสัญญา อันภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยึดไวดแี ลว ความสําคัญวา กลางวัน ตั้งมั่นดีแลว
ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมอี ะไรหุม หอ อบรมจิตใหสวางอยู อยางนี้แล.
[๑๑๙๓] ก็จิตที่ยอหยอนเกินไปเปนไฉน? จิตที่ประกอบดวยความเกียจคราน สัมป*ยุตดวยความเกียจคราน นี้เรียกวา จิตที่ยอหยอนเกินไป.
[๑๑๙๔] ก็จิตที่ตองประคองเกินไปเปนไฉน? จิตที่ประกอบดวยอุทธัจจะ สัมปยุต
ดวยอุทธัจจะ นี้เรียกวา จิตที่ตองประคองเกินไป.
[๑๑๙๕] ก็จิตที่หดหูในภายในเปนไฉน? จิตที่ประกอบดวยถีนมิทธะ สัมปยุตดวย
ถีนมิทธะ นี้เรียกวา จิตที่หดหูในภายใน.
[๑๑๙๖] ก็จิตที่ฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน? จิตที่ฟุงซานไป พลานไป ปรารภ
กามคุณ ๕ ในภายนอก นี้เรียกวา จิตที่ฟุงซานไปในภายนอก ฯลฯ
[๑๑๙๗] ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู อยางนี้แล.
[๑๑๙๘] ก็วิมังสาที่ยอหยอนเกินไปเปนไฉน? วิมังสาที่ประกอบดวยความเกียจคราน
สัมปยุตดวยความเกียจคราน นี้เรียกวา วิมังสาที่ยอหยอนเกินไป.
[๑๑๙๙] ก็วิมังสาที่ตองประคองเกินไปเปนไฉน? วิมังสาที่ประกอบดวยอุทธัจจะ
สัมปยุตดวยอุทธัจจะ นี้เรียกวา วิมังสาที่ตองประคองเกินไป.
[๑๒๐๐] ก็วิมังสาที่หดหูในภายในเปนไฉน? วิมังสาที่ประกอบดวยถีนมิทธะ สัมป*ยุตดวยถีนมิทธะ นี้เรียกวา วิมังสาที่หดหูในภายใน.
[๑๒๐๑] ก็วิมังสาที่ฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน? วิมังสาที่ฟุงซานไป พลานไป
ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก นี้เรียกวา วิมังสาที่ฟุงซานไปในภายนอก ฯลฯ
[๑๒๐๒] ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู อยางนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผล
มาก มีอานิสงสมาก.
[๑๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้แล
ยอมแสดงฤทธิไ์ ดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใช
อํานาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได.
[๑๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้แล
ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู.
(พึงขยายอภิญญาแมทั้งหกใหพิสดาร)
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ ปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒
----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑. ปุพพสูตร
๒. มหัปผลสูตร
๓. ฉันทสูตร
๔. โมคคัลลานสูตร
๕. พราหมณสูตร
๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
๗. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
๘. อภิญญาสูตร
๙. เทสนาสูตร
๑๐. วิภังคสูตร.
-----------อโยคุฬวรรคที่ ๓
มรรคสูตร
วาดวยปฏิปทาแหงการเจริญอิทธิบาท
[๑๒๐๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู ครั้งเราเปนพระโพธิสัตว
ยังมิไดตรัสรู ไดมีความคิดอยางนี้วา อะไรหนอ เปนมรรคา เปนปฏิปทาแหงการเจริญอิทธิบาท
เรานั้นไดมีความคิดอยางนี้วา ภิกษุนั้นยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน
สังขารดังนี้วา ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน
ไมฟุงซานไปภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด
เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น
เบื้องบนฉันใด เบื้องลางก็ฉันนัน้ กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวัน
ก็ฉันนั้น เธอมีใจเปดเผย ไมมอี ะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ดวยประการฉะนี้ ภิกษุยอม
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา
วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปใน
ภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูว า เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็
ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด
เบื้องลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจ
เปดเผย ไมมอี ะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ดวยประการฉะนี้.
[๑๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอิทธิบาท ๔ แลวอยางนี้ กระทําใหมาก
แลวอยางนี้แล ยอมแสดงฤทธิไ์ ดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปน
คนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.
[๑๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอิทธิบาท ๔ แลวอยางนี้ กระทําใหมาก
แลวอยางนี้แล ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู.
(แมอภิญญาทั้งหกก็พึงขยายความออกไป)
จบ สูตรที่ ๑
อโยคุฬสูตร
วาดวยการแสดงฤทธิ์

[๑๒๐๘] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงทราบอยูหรือวา พระองคทรงเขาถึงพรหม*โลกดวยพระฤทธิ์ พรอมทั้งพระกายอันสําเร็จแตใจ?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา เราทราบอยู อานนท วาเราเขาถึงพรหมโลกดวยฤทธิ์
พรอมทั้งกายอันสําเร็จแตใจ.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคทรงทราบอยูหรือวา พระองคทรงเขาถึง
พรหมโลกดวยพระฤทธิ์ พรอมทั้งพระกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้?
พ. เราทราบอยู อานนท วาเราเขาถึงพรหมโลกดวยฤทธิ์ พรอมทั้งกายอันประกอบ
ดวยมหาภูตรูป ๔ นี้.
[๑๒๐๙] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่พระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระองคทรง
เขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธิ์ พรอมทั้งพระกายอันสําเร็จดวยใจ และทรงทราบวา พระองคทรง
เขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธิ์ พรอมทั้งพระกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้ เปนสิ่งนา
อัศจรรย ทั้งไมเคยมีมาแลว.
พ. ดูกรอานนท พระตถาคตทั้งหลายเปนผูอัศจรรย และประกอบดวยธรรมอันนา*อัศจรรย เปนผูไมเคยมีมา และประกอบดวยธรรมอันไมเคยมีมา.
[๑๒๑๐] ดูกรอานนท สมัยใด ตถาคตตั้งกายไวในจิต หรือตั้งจิตลงไวที่กาย กาว
ลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู สมัยนั้น กายของตถาคตยอมเบากวาปกติ ออนกวา
ปกติ ควรแกการงานกวาปกติ และผุดผองกวาปกติ.
[๑๒๑๑] ดูกรอานนท เปรียบเหมือนกอนเหล็กที่เผาไฟอยูว ันยังค่ํา ยอมเบากวา
ปกติ ออนกวาปกติ ควรแกการงานกวาปกติ และผุดผองกวาปกติ ฉันใด สมัยใด ตถาคต
ตั้งกายลงไวในจิต หรือตั้งจิตลงไวที่กาย กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู สมัยนัน้
กายของตถาคตยอมเบากวาปกติ ออนกวาปกติ ควรแกการงานกวาปกติ และผุดผองกวาปกติ
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๒๑๒] ดูกรอานนท สมัยใด ตถาคตตั้งกายลงไวในจิต หรือตั้งจิตลงไวที่กาย
กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู สมัยนั้น กายของตถาคต ยอมลอยจากแผนดินขึ้นสู
อากาศไดโดยไมยากเลย ตถาคตนั้นยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายคน คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได
หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.
[๑๒๑๓] ดูกรอานนท เปรียบเหมือนปุยนุน หรือปุยฝาย ซึ่งเปนเชื้อธาตุที่เบา ยอม
ลอยจากแผนดินขึ้นสูอากาศไดโดยไมยากเลย ฉันใด สมัยใด ตถาคตตั้งกายลงไวในจิต หรือ
ตั้งจิตลงไวที่กาย กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาอยู สมัยนั้น กายของตถาคตยอมลอยจาก
แผนดินขึ้นสูอากาศไดโดยไมยากเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
[๑๒๑๔] ดูกรอานนท สมัยนั้น กายของตถาคตยอมลอยจากแผนดินขึ้นสูอากาศได

โดยไมยากเลย ตถาคตนั้นยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลาย
คนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอาํ นาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.
จบ สูตรที่ ๒
ภิกขุสุทธกสูตร
วาดวยการเจริญอิทธิบาท
[๑๒๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตต*สมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
[๑๒๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล
ภิกษุจึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๓
ผลสูตรที่ ๑
เจริญอิทธิบาทหวังผลได ๒ อยาง
[๑๒๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตต*สมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
[๑๒๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้
แล ภิกษุพึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความ
ถือมั่นเหลืออยู เปนพระอนาคามี.
จบ สูตรที่ ๔
ผลสูตรที่ ๒
วาดวยผลานิสงส ๗
[๑๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตต*สมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
[๑๒๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้
แล ภิกษุพึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการ ผลานิสงส ๗ ประการ เปนไฉน? คือ จะไดชม
อรหัตผลในปจจุบันกอน ๑ ถาไมไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน จะไดชมเวลาใกลตาย ๑ ถาใน
ปจจุบันไมไดชม ในเวลาใกลตายก็ไมไดชมไซร เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป
จะไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑ ผูอุปหัจจปรินิพพายี ๑ ผูอสังขารปรินิพพายี ๑ ผู
สสังขารปรินิพพายี ๑ ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทํา
ใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล ภิกษุพึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้.

จบ สูตรที่ ๕
อานันทสูตรที่ ๑
วาดวยปฏิปทาที่จะถึงอิทธิบาท
[๑๒๒๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผู
มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อิทธิเปนไฉน อิทธิบาทเปนไฉน อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน
ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน?
[๑๒๒๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดง
ฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได นี้เรียกวาอิทธิ.
[๑๒๒๓] ก็อิทธิบาทเปนไฉน? มรรคอันใด ปฏิปทาอันใด ยอมเปนไปเพื่อได
ฤทธิ์ เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์ นี้เรียกวา อิทธิบาท.
[๑๒๒๔] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อัน
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตต*สมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวาอิทธิบาทภาวนา.
[๑๒๒๕] ปฏิปทาที่จะถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้
แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ปฏิปทาทีจ่ ะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.
จบ สูตรที่ ๖
อานันทสูตรที่ ๒
วาดวยอิทธิฤทธิ์
[๑๒๒๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระอานนทผูนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา
ดูกรอานนท อิทธิเปนไฉน อิทธิบาทเปนไฉน อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ปฏิปทาที่จะใหถึง
อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขา
พระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
[๑๒๒๗] พ. ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ
คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก
ก็ได นี้เรียกวา อิทธิ.
[๑๒๒๘] ก็อิทธิบาทเปนไฉน? มรรคาอันใด ปฏิปทาอันใด ยอมเปนไปเพื่อไดฤทธิ์
เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์ นี้เรียกวา อิทธิบาท.
[๑๒๒๙] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตต*สมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวาอิทธิบาทภาวนา.
[๑๒๓๐] ก็ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? อริยมรรคประกอบดวยองค ๘

นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.
จบ สูตรที่ ๗
ภิกขุสูตรที่ ๑
วาดวยอิทธิฤทธิ์
[๑๒๓๑] ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู
มีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ อิทธิเปนไฉน อิทธิบาทเปนไฉน อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ปฏิปทาทีจ่ ะใหถึงอิทธิบาท
ภาวนาเปนไฉน?
[๑๒๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใช
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได นี้เรียกวาอิทธิ.
[๑๒๓๓] ก็อิทธิบาทเปนไฉน? มรรคาอันใด ปฏิปทาอันใด ยอมเปนไปเพื่อไดฤทธิ์
เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์ นี้เรียกวา อิทธิบาท.
[๑๒๓๔] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ...
จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวาอิทธิบาทภาวนา.
[๑๒๓๕] ก็ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? อริยมรรคประกอบดวยองค ๘
นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.
จบ สูตรที่ ๘
ภิกขุสูตรที่ ๒
วาดวยอิทธิฤทธิ์
[๑๒๓๖] ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ พระผูมี
พระภาคไดตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิเปนไฉน อิทธิบาทเปนไฉน
อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
[๑๒๓๗] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อิทธิเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดง
ฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได นี้เรียกวา อิทธิ.
[๑๒๓๘] ก็อิทธิบาทเปนไฉน? มรรคาอันใด ปฏิปทาอันใด ยอมเปนไปเพื่อไดฤทธิ์
เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์ นี้เรียกวา อิทธิบาท.
[๑๒๓๙] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ...
จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวา อิทธิบาทภาวนา.

[๑๒๔๐] ก็ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? อริยมรรคประกอบดวยองค ๘
นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.
จบ สูตรที่ ๙
โมคคัลลานสูตร
สรรเสริญพระโมคคัลลานวามีฤทธิ์มาก
[๑๒๔๑] ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิม์ ากอยางนี้
มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมพี ระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
[๑๒๔๒] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมาก
อยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุโมค*คัลลานะยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารดังนี้วา ฉันทะของเราจัก
ไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และ
เธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลัง
ฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบือ้ งลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบื้องลางก็ฉันนัน้
กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนัน้ กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไร
หุมหอ อบรมจิตใจใหสวางอยู ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ...
วิมังสาสมาธิและปธานสังขารดังนี้วา วิมังสาของเราจักไมยอ หยอนเกินไป ไมตองประคองเกิน
ไป ฯลฯ เธอมีใจเปดเผย ไมมอี ะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
โมคคัลลานะมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔
เหลานี้แล.
[๑๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คน
เดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้.
[๑๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุโมคคัลลานะ ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขา
ถึงอยู เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๑๐
ตถาคตสูตร
พระตถาคตมีฤทธิ์มาก
[๑๒๔๕] ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ตถาคตมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพ
มากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา

ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
[๑๒๔๖] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ตถาคตยอมเจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารดังนี้วา ฉันทะของเราจักไมยอ หยอนเกินไป ไม
ตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานในภายนอก และตถาคตมีความสําคัญใน
เบื้องหนาและเบื้องหลังอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็
ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบื้องลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด
กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น ตถาคตมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ
อบรมจิตใหสวางอยู ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสา
สมาธิและปธานสังขารดังนี้วา วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ฯลฯ
ตถาคตมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ตถาคตมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพ
มากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
[๑๒๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ตถาคตยอมแสดงอิทธิฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คน
เดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้.
[๑๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ตถาคตยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เพราะ
ไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้.
(พึงใหอภิญญาทั้ง ๖ พิสดาร)
จบ สูตรที่ ๑๑
จบ อโยคุฬวรรคที่ ๒
---------รวมสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มรรคสูตร ๒. อโยคุฬสูตร ๓. ภิกขุสุทธกสูตร
๔. ผลสูตรที่ ๑ ๕. ผลสูตรที่ ๒ ๖. อานันทสูตรที่ ๑
๗. อานันทสูตรที่ ๒ ๘. ภิกขุสูตรที่ ๑ ๙. ภิกขุสูตรที่ ๒
๑๐. โมคคัลลานสูตร ๑๑. ตถาคตสูตร.
----------คังคาทิเปยยาลแหงอิทธิบาทสังยุตที่ ๔
วาดวยผลแหงอิทธิบาท ๔
[๑๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน
บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเจริญอิทธิบาท ๔ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ ยอมเปนผู
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๒๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญอิทธิบาท ๔ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔
อยางไรเลา จึงเปนผูนอมไปสูน ิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
วิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ภิกษุเจริญอิทธิบาท ๔ กระทําให
มากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
(พึงขยายความบาลีในอิทธิบาท จนกระทั่งถึงความแสวงหา)
[๑๒๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้ สังโยชนอัน
เปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชน
อันเปนสวนเบือ้ งบน ๕ เหลานี้แล.
[๑๒๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อ
ความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบือ้ งบน ๕ เหลานี้แล อิทธิบาท ๔ เปนไฉน?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย ฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอม
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ภิกษุ
พึงเจริญอิทธิบาท ๔ เหลานี้เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชน อันเปน
สวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
(คังคาเปยยาลเหมือนกับมรรคสังยุต ที่ขาพเจาใหพิสดารแลว พึงขยายความบาลี
ในอิทธิบาท จนกระทั่งถึงความแสวงหา)
จบ อิทธิบาทสังยุต
-----------๘. อนุรุทธสังยุต
รโหคตวรรคที่ ๑
รโหคตสูตรที่ ๑
วาดวยสติปฏฐาน ๔
[๑๒๕๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธะหลีกเรนอยูในที่ลบั ไดเกิดความ
ปริวิตกขึ้นในใจอยางนี้วา สติปฏฐาน ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบื่อแลว ชนเหลานั้น ชื่อวา
เบื่ออริยมรรคที่จะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ สติปฏฐาน ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว
ชนเหลานั้น ชื่อวาปรารภอริยมรรคที่จะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
[๑๒๕๔] ลําดับนั้น ทานมหาโมคคัลลานะรูความปริวิตกในใจของทานพระอนุรุทธะ
ดวยใจ จึงไปปรากฏในที่เฉพาะหนาทานอนุรุทธะ เหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนที่คู หรือคู
แขนที่เหยียด ฉะนั้น ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดถามทานอนุรุทธะดวยเหตุเพียงเทาไร
หนอ ภิกษุจึงจะชื่อวา ปรารภสติปฏฐาน ๔?

[๑๒๕๕] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรผูมีอายุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในกายในภายในอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมไปในกาย
ในภายในอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นและความเสือ่ มไปในกายในภายในอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็น
ธรรม คือ ความเกิดขึน้ ในกายในภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมไปในกายในภาย
นอกอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นและความเสือ่ มไปในกายในภายนอกอยูมีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็นธรรม
คือความเกิดขึน้ ในกายทั้ง ภายในและภายนอกอยูพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมไปในกายทั้ง
ภายในและภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นและความเสือ่ มไปในกายทั้งภายใน
และภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๕๖] ภิกษุนั้นถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวา ปฏิกูลในสิ่งที่ไม
ปฏิกูลอยูเถิด ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญกวาปฏิกูลในสิ่งที่ไมปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา ขอเรา
พึงเปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยูเถิด ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่ง
ปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู
เถิด ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวา ปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลและสิง่ ปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา ขอ
เราพึงเปนผูมคี วามสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไมปฏิกูลอยูเถิด ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญ
วาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิง่ ไมปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูเ วนขาดสิ่งไมปฏิกูล
และสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้น แลวมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยูเ ถิด ก็ยอมเปนผูม ีอุเบกขา มีสติ
สัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู.
[๑๒๕๗] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในเวทนาในภายในอยู พิจารณา
เห็นธรรม คือ ความเสื่อมไปในเวทนาในภายในอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไปในเวทนาในภายในอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึน้ ในเวทนาในภายนอกอยู พิจารณา
เห็นธรรม คือ ความเสื่อมไปในเวทนาในภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นแล
ความเสื่อมไปในเวทนาในภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึน้ ในเวทนาทั้งภายในและภายนอก
อยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมไปในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรม
คือความเกิดขึน้ และความเสือ่ มไปในเวทนาทัง้ ภายในภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๕๘] ภิกษุนั้นถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูล
อยูเถิด ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลนั้นอยู ฯลฯ ถาหวังอยูวา ขอเราเปนผู
เวนขาดสิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นแลวมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยูเ ถิด ก็ยอมเปน
ผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนัน้ อยู.

[๑๒๕๙] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในจิตในภายใน ฯลฯ พิจารณา
เห็นธรรมคือ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๖๐] ภิกษุนั้นถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งที่ไมปฏิกูล
อยูเถิด ฯลฯ ก็ยอมเปนผูมีอเุ บกขา มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู.
[๑๒๖๑] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายในภายใน ฯลฯ
พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๖๒] ภิกษุนั้นถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูล
อยูเถิด ฯลฯ ก็ยอมเปนผูมีอเุ บกขา มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู ดูกรทานผูมีอายุ
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุจึงจะชื่อวาปรารภสติปฏฐาน ๔.
จบ สูตรที่ ๑
รโหคตวรรคที่ ๒
วาดวยสติปฏฐาน ๔
[๑๒๖๓] สาวัตถีนิทาน ครั้งนั้น ทานพระอนุรุทธะหลีกเรนอยูในที่ลับ ไดเกิดความ
ปริวิตกขึ้นในใจอยางนี้วา สติปฏฐาน ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบื่อแลว ชนเหลานั้นชื่อวา
เบื่ออริยมรรคที่จะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ สติปฏฐาน ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว
ชนเหลานั้น ชื่อวาปรารภอริยมรรคที่จะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
[๑๒๖๔] ลําดับนั้น ทานมหาโมคคัลลานะ รูความปริวิตกในใจของทานอนุรุทธะดวย
ใจ จึงไปปรากฏในที่เฉพาะหนาทานพระอนุรุทธะ เหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนที่คู หรือคูแขน
ที่เหยียด ฉะนัน้ .
[๑๒๖๕] ครั้งนั้น ทานมหาโมคคัลลานะไดถามทานพระอนุรุทธะวา ดูกรทานพระ
อนุรุทธะ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ภิกษุจึงจะชื่อวาปรารภสติปฏฐาน ๔?
[๑๒๖๖] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรผูมีอายุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายในภายในอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกเสียได พิจารณาเห็นกายในกายในภายนอกอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและ
ภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๖๗] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในภายในอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มี
สติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาในภายในอยู
ฯลฯ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๖๘] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตในภายในอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตใน
ภายนอกอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ

พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๖๙] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในภายในอยู ... พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งภายในและภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได ดูกรทานผูมีอายุ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุจึงจะชื่อวาปรารภสติปฏฐาน ๔.
จบ สูตรที่ ๒
สุตนุสูตร
การบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา
[๑๒๗๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยูท ี่ฝงแมน้ําสุตนุ ใกลพระนครสาวัตถี
ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงไปนั่ง ณ ที่ควร สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามวา
ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน?
[๑๒๗๑] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราบรรลุภาวะแหงมหา*อภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? เรา
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได เราพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... เราพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... เราพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราบรรลุภาวะแหงมหาอภิชฌา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติ
ปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อนึ่ง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ เรา
จึงไดรูธรรมอันเลว โดยความเปนธรรมเลว รูธ รรมปานกลาง โดยความเปนธรรมปานกลาง
รูธรรมอันประณีต โดยความเปนธรรมอันประณีต.
จบ สูตรที่ ๓
กัณฏกีสูตรที่ ๑
ธรรมที่พระเสขะพึงเขาถึง
[๑๒๗๒] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะ ทานพระสารีบุตร และทานพระมหาโมค*คัลลานะอยู ณ กันฏกีวัน (ปาไมมีหนาม) ใกลเมืองสาเกต ครั้งนั้น เปนเวลาเย็น ทาน
พระสารีบุตรและทานพระมหาโมคคัลลานะออกจากที่พักผอน เขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงที่อยู
ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวทานพระสารีบุตรไดถามทานพระอนุรุทธะวา ดูกรทานอนุรุทธะ ธรรม
เหลาไหน อันภิกษุผูเปนเสขะพึงเขาถึงอยู?
[๑๒๗๓] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ขาแตทานพระสารีบุตร สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุ
ผูเปนเสขะพึงเขาถึงอยู สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกาย
ในกาย ... ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต ... ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได

ดูกรทานพระสารีบุตร สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันภิกษุผูเปนเสขะพึงเขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๔
กัณฏกีสูตรที่ ๒
ธรรมที่พระอเสขะพึงเขาถึง
[๑๒๗๔] สาเกตนิทาน ... ครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระอนุรุทธะวา
ดูกรทานอนุรุทธะ ธรรมเหลาไหน อันภิกษุผูเปนอเสขะพึงเขาถึงอยู?
[๑๒๗๕] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรทานพระสารีบุตร สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุผู
เปนอเสขะพึงเขาถึงอยู สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู ... ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได ดูกรทานพระสารีบุตร สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันภิกษุผูเปนอเสขะพึงเขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๕
กัณฏกีสูตรที่ ๓
การบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา
[๑๒๗๖] สาเกตนิทาน. ... ครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระอนุรุทธะวา
ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน?
[๑๒๗๗] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ผมบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ผมยอมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู ... ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได ดูกรทานผูมีอายุ ผมบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทํา
ใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อนึ่ง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔
เหลานี้ ผมจึงรูโลกพันหนึ่ง.
จบ สูตรที่ ๖
ตัณหักขยสูตร
เจริญสติปฏฐานเพื่อความสิ้นตัณหา
[๑๒๗๘] สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล ทานพระอนุรุทธะเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวได
กลาววา ดูกรผูม ีอายุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นตัณหา สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู ... ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นตัณหา.

จบ สูตรที่ ๗
สลฬาคารสูตร
ภิกษุผูเจริญสติปฏฐานไมลาสิกขา
[๑๒๗๙] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยู ณ สลฬาคาร ใกลพระนครสาวัตถี ณ
ที่นั้นแล ทานพระอนุรุทธะเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวไดกลาววา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทศิ ปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน เมื่อเปนเชนนั้น
หมูมหาชนถือเอาจอบและตะกรามา ดวยประสงควา จักทดแมน้ําคงคาใหไหลกลับ หลั่งกลับ
บากลับ ดังนี้ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน หมูมหาชนนั้นจะพึงทดน้ําคงคาให
ไหลกลับ หลั่งกลับ บากลับ ไดบางหรือ?
ภิกษุเหลานั้นตอบวา ไมได ขอรับ.
อ. เพราะเหตุไร?
ภิ. เพราะการที่จะทดแมน้ําคงคาอันไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสู
ทิศปราจีน ใหไหลกลับ หลั่งกลับ บากลับ มิใชกระทําใหงาย หมูมหาชนนั้นจะพึงเปนผูมีสว น
แหงความเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลาแนนอน.
อ. ฉันนั้นเหมือนกัน ผูมีอายุทั้งหลาย พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา มิตร
อมาตย ญาติหรือสาโลหิต จะพึงเชื้อเชิญภิกษุผูเจริญ กระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ ใหยินดี
ดวยโภคะวา ดูกรบุรุษผูเจริญ จงมาเถิด ทานจะครองผากาสาวะเหลานี้อยูท าํ ไม ทานจะเปนผูมี
ศีรษะโลนมือถือกระเบื้องเที่ยวบิณฑบาตอยูทําไม นิมนตทา นสึกมาบริโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ
เถิด ขอที่ภิกษุผูเจริญ ผูกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ จักลาสิกขาออกมานั้น มิใชฐานะทีจ่ ะ
มีได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตที่นอมไปในวิเวก โนมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก
ตลอดกาลนาน จักหวนสึก มิใชฐานะที่จะมีได.
[๑๒๘๐] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔
อยางไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ... ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
อยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ดูกรผูมีอายุทงั้ หลาย ภิกษุยอม
เจริญ กระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ อยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๘
อัมพปาลิสูตร
วาดวยวิหารธรรม
[๑๒๘๑] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะและทานพระสารีบุตร อยูในอัมพปาลีวัน
ใกลเมืองเวสาลี ครั้งนั้นเปนเวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากที่พักเขาไปหาทานพระอนุรุทธะ
ครั้นแลวไดถามทานพระอนุรุทธะวา ดูกรทานอนุรุทธะ อินทรียของทานผองใส ผิวหนาของทาน
บริสุทธิ์ผองแผว ในเวลานี้ ทานอนุรุทธะอยูด วยวิหารธรรมขอไหนมาก?

[๑๒๘๒] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เวลานี้ผมมีจิตตั้งมั่นอยูในสติ
ปฏฐาน ๔ มาก สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ผมยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ดูกรทานผูมีอายุ
เวลานี้ ผมมีจิตตั้งมั่นอยูในวิหารธรรมเหลานี้ เปนอันมากอยู ภิกษุใดเปนอรหันตขีณาสพอยูจบ
พรหมจรรย มีกิจที่ควรทําทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุถึงประโยชนของตนแลว สิ้น
สังโยชนที่จะนําไปสูภพแลว เพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นมีจิตตั้งมั่นในสติปฏฐาน ๔ เหลานี้อยูมาก.
สา. เปนลาภของเราแลว เราไดดีแลว ที่ไดฟงอาสภิวาจาในที่เฉพาะหนาทาน
พระอนุรุทธะผูกลาว.
จบ สูตรที่ ๙
คิลลานสูตร
จิตตั้งมั่นในสติปฏฐานทุกขเวทนาไมครอบงํา
[๑๒๘๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยูในปาอันธวัน ใกลพระนครสาวัตถี อาพาธ
ไดรับทุกข เปนไขหนัก ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปหาทาน พระอนุรุทธะถึงที่อยู ครั้นแลวได
ถามทานพระอนุรุทธะวา ทานอนุรุทธะอยูดวยวิหารธรรมขอไหน ทุกขเวทนาในสรีรกายทีบ่ ังเกิด
ขึ้น จึงไมครอบงําจิต?
[๑๒๘๔] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เรามีจิตตั้งมั่นอยูใน
สติปฏฐาน ๔ ทุกขเวทนาในสรีรกายที่บังเกิดขึ้น จึงไมครอบงํา สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? เรา
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต
อยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เรามีจิตตั้งมั่นอยูในสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล
ทุกขเวทนาในสรีรกายที่บังเกิดขึ้น จึงไมครอบงําจิต.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ รโหคตวรรคที่ ๑
--------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. รโหคตสูตรที่ ๑ ๒. รโหคตสูตรที่ ๒
๓. สุตนุสูตร
๔. กัณฏกีสูตรที่ ๑
๕. กัณฏกีสูตรที่ ๒ ๖. กัณฏกีสูตรที่ ๓
๗. ตัณหักขยสูตร ๘. สลฬาคารสูตร
๙. อัมพปาลิสูตร ๑๐. คิลานสูตร.
----------------ทุติยวรรคที่ ๒

สหัสสสูตร
การบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา
[๑๒๘๕] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงที่อยู ได
ปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ ฯลฯ ครั้นแลวไดถามทานพระอนุรุทธะวา ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะ
แหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งธรรมเหลาไหน?
[๑๒๘๖] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราบรรลุภาวะแหงมหา*อภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? เรา
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต
อยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ได
กระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อนึ่ง เรายอมระลึกไดตลอดพันกัลป เพราะไดเจริญ
ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๑
อิทธิสูตร
เจริญสติปฏฐานแผลงฤทธิ์ได
[๑๒๘๗] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียว
เปนหลายคนก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก
ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๒
ทิพโสตสูตร
วาดวยเสียง ๒ ชนิด
[๑๒๘๘] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย
และมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย เพราะไดเจริญ
ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๓
เจโตปริจจสูตร
วาดวยการกําหนดรูใจผูอื่น
[๑๒๘๙] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่น
ดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวา จิตมีราคะ ฯลฯ จิตหลุดพนก็รูวา จิตหลุดพน เพราะไดเจริญ
ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๔
ฐานาฐานสูตร

วาดวยการรูฐานะอฐานะ
[๑๒๙๐] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูฐานะโดยความเปนฐานะ และอฐานะ
โดยความเปนอฐานะ ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔
เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๕
วิปากสูตร
วาดวยการรูวิบากของกรรม
[๑๒๙๑] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูวิบากของการกระทํากรรมทั้งที่เปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก
ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๖
สัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตร
ปฏิปทาอันใหถึงประโยชนทั้งปวง
[๑๒๙๒] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูจักปฏิปทาอันใหถึงประโยชนทั้งปวง
ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๗
นานาธาตุสูตร
วาดวยการรูธาตุตางๆ
[๑๒๙๓] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูธาตุเปนอเนกและโลกธาตุตางๆ ตาม
ความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๘
อธิมุตติสูตร
วาดวยการรูอธิมตุ ิตางๆ
[๑๒๙๔] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูอธิมุติอันเปนตางๆ กัน ของสัตว
ทั้งหลาย ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๙
อินทริยสูตร
วาดวยการรูความยิง่ หยอนแหงอินทรีย
[๑๒๙๕] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตว
อื่น ของบุคคลอื่น ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๑๐
สังกิเลสสูตร
วาดวยรูความเศราหมองความผองแผว

[๑๒๙๖] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูความเศราหมอง ความผองแผว ความ
ออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก
ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๑๑
วิชชาสูตรที่ ๑
วาดวยการระลึกชาติได
[๑๒๙๗] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึก
ไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุทเทศ ดวยประการฉะนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๑๒
วิชชาสูตรที่ ๒
วาดวยการเห็นจุติและอุปบัติ
[๑๒๙๘] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติกําลังอุปบัติ ฯลฯ
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ เพราะ
ไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๑๓
วิชชาสูตรที่ ๓
วาดวยการทําอาสวะใหสิ้นไป
[๑๒๙๙] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะ
ไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบ สูตรที่ ๑๔
จบ ทุติยวรรคที่ ๒
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สหัสสสูตร
๒. อิทธิสูตร
๓. ทิพโสตสูตร
๔. เจโตปริจจสูตร
๕. ฐานาฐานสูตร ๖. วิปากสูตร
๗. สัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตร ๘. นานาธาตุสูตร
๙. อธิมุตติสูตร
๑๐. อินทริยสูตร
๑๑. สังกิเลสสูตร ๑๒. วิชชาสูตรที่ ๑
๑๓. วิชชาสูตรที่ ๒ ๑๔. วิชชาสูตรที่ ๓.
-------------------

๙. ฌานสังยุต
วาดวยฌาน ๔
[๑๓๐๐] สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฌาน ๔ เหลานี้ ฌาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึน้ ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบลงไป มีปติและสุข
เกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุ
ตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข
บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มี
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรภิกษุทั้งหลายฌาน ๔ เหลานี้แล.
[๑๓๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําคงคา ไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสู
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน ฉันใด ภิกษุเจริญ กระทําใหมากซึ่งฌาน ๔ ยอมเปนผูนอมไปสู
นิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๓๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญ กระทําใหมากซึ่งฌาน ๔ อยางไร ยอม
เปนผูนอมไปสูน ิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจาก
กาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุ
ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญ กระทําใหมากซึ่งฌาน ๔
อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูน ิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
(พึงขยายความบาลีออกไปอยางนี้ จนถึงความแสวงหา)
[๑๓๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้ สังโยชนอัน
เปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชน
อันเปนสวนเบือ้ งบน ๕ เหลานี้แล.
[๑๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฌาน ๔ อันภิกษุพึงเจริญเพื่อความรูยิ่งเพื่อกําหนดรู
เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้ ฌาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิด
แตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฌาน ๔ อันภิกษุ
พึงเจริญเพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อละความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน
๕ เหลานี้แล
(คังคาเปยยาล พึงขยายเนื้อความฌานสังยุต ตลอดถึงบาลีไปจนถึงความแสวง
หา เหมือนมรรคสังยุต).
จบ ฌานสังยุต
--------อานาปานสังยุต

เอกธรรมวรรคที่ ๑
เอกธรรมสูตร
วาดวยอานาปานสติ
[๑๓๐๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม
อันหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ
อานาปานสติ.
[๑๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้ง
กายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัด
วาหายใจออกยาว เมื่อหายใจเขายาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา หาย
ใจออกสั้น เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูรูแจงกาย
ทั้งปวงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา
เราจักเปนผูระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก เปนผูระงับกายสังขารหายใจ
เขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแ จงปติหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงปติหายใจเขา
ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงสุขหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงสุขหายใจเขา ยอม
สําเหนียกวา เราจักรูแจงจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงจิตสังขารหายใจเขา
ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูร ะงับจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจิต
สังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูรูแจงจิตหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก
เปนผูรูแจงจิตหายใจ เขา ยอมสําเหนียกวา เราจักทําจิตใหบันเทิงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา
เราจักทําจิตใจใหบันเทิงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักตั้งจิตมั่นหายใจออก ยอมสําเหนียกวา
เราจักเปลื้องจิต หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงหายใจเขา ยอม
สําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก
พิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความ
ดับหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา
เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวาเราจักพิจารณาเห็นโดยความสละ
คืนหายใจเขาดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล
ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก.
จบ สูตรที่ ๑
โพชฌงคสูตร
วาดวยโพชฌงค
[๑๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.

[๑๓๐๘] ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผล
มาก มีอานิสงสมาก? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวย
อานาปานสติ อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ยอมเจริญธรรมวิจยสัม*โพชฌงค ... วิริยสัมโพชฌงค ... ปติสัมโพชฌงค ... ปสสัทธิสัมโพชฌงค ... สมาธิสัมโพชฌงค ...
อุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอานาปานสติ อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม
ไปในการสละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
จบ สูตรที่ ๒
สุทธิกสูตร
วิธีเจริญอานาปานสติ
[๑๓๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๑๐] ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผล
มาก มีอานิสงสมาก? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใ นปาก็ดี อยูทโี่ คนไมก็ดี อยูท ี่เรือนวางก็ดี
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา (พึง
ขยายเนือ้ ความใหพิสดารตลอดถึง ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืน
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา) ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงส
มาก.
จบ สูตรที่ ๓
ผลสูตรที่ ๑
ผลานิสงสเจริญอานาปานสติ ๒ ประการ
[๑๓๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๑๒] ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผล
มาก มีอานิสงสมาก? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใ นปาก็ดี อยูทโี่ คนไมก็ดี อยูท ี่เรือนวางก็ดี
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา (พึง
ขยายเนือ้ ความใหพิสดารตลอดถึง ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหาย
ใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา) ดูกรภิกษุทั้ง*หลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงส
มาก.
[๑๓๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางนี้ พึงหวังไดผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คืออรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความ

ถือมั่นอยู เปนพระอนาคามี.
จบ สูตรที่ ๔
ผลสูตรที่ ๒
ผลานิสงสการเจริญอานาปานสติ ๗ ประการ
[๑๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๑๕] ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผล
มาก มีอานิสงสมาก? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใ นปาก็ดี อยูทโี่ คนไมก็ดี นั่งคูบ ัลลังก ตั้ง
กายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา (พึงขยายเนือ้ ความให
พิสดารตลอดถึง ยอมศึกษาวา เราจักเปนผูพจิ ารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอม
สําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา) ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปาน*สติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก
แลวอยางนี้ พึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการ ผลานิสงส ๗ ประการเปนไฉน? คือ จะไดชม
อรหัตผลในปจจุบันกอน ๑ ถาไมไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน จะไดชมในเวลาใกลตาย ๑
ถาในปจจุบันก็ไมไดชม ในเวลาใกลตายก็ไมไดชมไซร เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕
สิ้นไป จะไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑ ผูอุปหัจจปรินิพพายี ๑ ผูอสังขารปรินิพพายี ๑
ผูสสังขารปรินิพพายี ๑ ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติ
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล พึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้.
จบ สูตรที่ ๕
อริฏฐสูตร
การเจริญอานาปานสติ
[๑๓๑๗] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ฯลฯ ไดตรัสถามวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายยอมเจริญอานาปานสติหรือหนอ?
[๑๓๑๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลว ทานพระอริฏฐะไดกราบทูลพระผูมี*พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญอานาปานสติอยู.
พ. ดูกรอริฏฐะ ก็เธอเจริญอานาปานสติอยางไรเลา?
[๑๓๑๙] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ กามฉันทในกามที่ลวงไป ขาพระองคละไดแลว
กามฉันทในกามที่ยังไมมาถึงของขาพระองคไปปราศแลว ปฏิฆสัญญาในธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เปน
ภายในและภายนอก ขาพระองคกําจัดเสียแลว ขาพระองคมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญอานาปานสติอยางนี้แล.
[๑๓๒๐] พ. ดูกรอริฏฐะ อานาปานสตินั้นมีอยู เราไมไดกลาววาไมมี ก็แตวา
อานาปานสติยอมบริบูรณโดยกวางขวางดวยวิธีใด เธอจงฟงวิธีนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว

ทานพระอริฏฐะทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอริฏฐะ ก็
อานาปานสติยอมบริบูรณโดยกวางขวางอยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท ี่โคน
ไมก็ดี อยูทเี่ รือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก
มีสติหายใจเขา ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอม
สําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา ดูกรอริฏฐะ อานาปานสติยอม
บริบูรณโดยกวางขวางอยางนีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๖
กัปปนสูตร
วาดวยอานาปานสติสมาธิ
[๑๓๒๑] พระนครสาวัตถี. ก็สมัยนั้น ทานพระมหากัปปนะ นั่งคูบัลลังก ตั้งกาย
ตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค.
[๑๓๒๒] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานมหากัปปนะนั่งคูบัลลังก ตั้งกาย
ตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ครั้นแลวไดตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลาย
เห็นความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายของภิกษุนั้นหรือหนอ?
[๑๓๒๓] ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เวลาใดขาพระองคทั้งหลาย
เห็นทานผูมีอายุนั้นนั่งอยูในทามกลางสงฆ หรือนั่งในที่ลับรูปเดียว ในเวลานั้น ขาพระองคทั้ง
หลายมิไดเห็นความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายของทานผูมีอายุนนั้ เลย.
[๑๓๒๔] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดี ความ
หวั่นไหวหรือความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี ยอมไมมี เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสมาธิใด
ภิกษุนั้นไดสมาธินั้นตามความปรารถนาได โดยไมยากไมลาํ บาก.
[๑๓๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดี ความ
หวั่นไหวหรือความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี ยอมไมมี เพราะไดเจริญ กระทําใหมากซึ่งสมาธิ เปน
ไฉน? เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอานาปานสติสมาธิ.
[๑๓๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทําให
มากแลวอยางไร ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดี ความหวั่นไหวหรือความกวัดแกวงแหง
จิตก็ดี ยอมไมมี? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูท ี่เรือนวางก็ดี นั่งคู
บัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา (พึงขยายเนื้อ
ความใหพิสดารตลอดถึง ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก
ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพ ิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา) ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญ กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ความไหวหรือความเอนเอียง
แหงกายก็ดี ความหวั่นไหวหรือความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี ยอมไมมี.
จบ สูตรที่ ๗
ทีปสูตร

อานิสงสแหงการเจริญอานาปานสติสมาธิ
[๑๓๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก
แลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมกด็ ี
อยูที่เรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติมั่นไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก
มีสติหายใจเขา (พึงขยายเนื้อความใหพิสดารตลอดถึง ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณา
โดยความเห็นสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืน
หายใจเขา) ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยาง
นี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา เมื่อกอนแตตรัสรู ครั้งเราเปนโพธิสัตวยัง
มิไดตรัสรู ก็ยอมอยูดวยวิหารธรรมนี้โดยมาก เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้โดยมาก กายไมลําบาก
จักษุไมลําบาก และจิตของเรายอมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น.
[๑๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ถาแมภิกษุพึงหวังวา แมกายของเรา
ไมพึงลําบาก จักษุของเราไมพงึ ลําบาก และจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือ
มั่น ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงสละ
ความระลึกและความดําริของเราที่อาศัยเรือนนั้นเสีย ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละ
ใหดี.
[๑๓๓๒] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูลวาปฏิกูล
อยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๓] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูมีความสําคัญในสิ่งปฏิกูลวาไมปฏิกูล
อยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๔] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูมีความสําคัญทั้งในสิ่งไมปฏิกูลและใน
สิ่งปฏิกูลวาปฏิกูลอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๕] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูมีความสําคัญทั้งในสิ่งปฏิกูลและในสิ่ง
ไมปฏิกูลวาไมปฏิกูลอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๖] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงเวนสิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นเสีย
แลววางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๗] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงสงัดจากกาม สงัดจากกุศลธรรม บรรลุ
ปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละ
ใหดี.
[๑๓๓๘] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตใน

ภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวจิ าร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแก
สมาธิอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๙] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอเุ บกขา มีสติอยูเปนสุข ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๔๐] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุจตุถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสขุ เพราะ
ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ก็พึง
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๔๑] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา
อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม
มนสิการถึงนานัตตสัญญา ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๔๒] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา
วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง ก็พึงมนสิการอานาปาน*สติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๔๓] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา
ไมมีอะไรนอยหนึ่ง เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง ก็พึงมนสิการอานาปาน*สติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๔๔] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะ
ลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แหละ ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุ
สัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ก็พึงมนสิการ
อานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทําให
มากแลวอยางนี้แล ถาเธอเสวยสุขเวทนา ก็ยอ มจะรูชัดวา สุขเวทนานั้นไมเที่ยง ไมนายินดี
ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยทุกขเวทนา ก็ยอ มจะรูชัดวา ทุกขเวทนานั้นไมเที่ยง ไมนายินดี
ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ยอมจะรูชดั วา อทุกขมสุขเวทนานั้นไมเที่ยง
ไมนายินดี ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยสุขเวทนา เธอก็ไมพัวพันเสวยสุขเวทนานั้น ถาเธอ
เสวยทุกขเวทนา เธอก็ไมพัวพันเสวยทุกขเวทนานั้น ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา เธอก็ไม
พัวพันเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น เมื่อเธอเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด ก็รูชัดวา เสวยเวทนามี
กายเปนที่สดุ เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ก็รูชัดวา เสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ยอมรูชดั
วา เวทนาทั้งหมดในโลกนี้แหละ อันไมนาเพลิดเพลิน จักเปนของเย็น เพราะสิ้นชีวิต
เบื้องหนาแตกายแตก.
[๑๓๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ํามันจะพึงลุกโพลงได ก็เพราะ

อาศัยน้ํามันและไส เพราะหมดน้ํามันและไส ประทีปน้ํามันไมมีเชื้อ พึงดับไป ฉันใด ภิกษุก็
ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด ก็รูชัดวา เสวยเวทนามีกายเปนที่สดุ เมื่อ
เสวยเวทนามีชวี ิตเปนที่สุด ก็รูชัดวา เสวยเวทนามีชีวิตเปนทีส่ ุด ยอมรูชัดวา เวทนาทั้งหมด
ในโลกนี้แหละ อันไมนาเพลิดเพลิน จักเปนของเย็น เพราะสิน้ ชีวิตเบื้องหนาแตกายแตก.
จบ สูตรที่ ๘
เวสาลีสูตร
วาดวยการเจริญอสุภกรรมฐาน
[๑๓๔๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคตรัสอสุภกถา ตรัสสรรเสริญคุณแหงอสุภแกภิกษุทั้งหลาย โดย
อเนกปริยาย ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
ปรารถนาจะหลีกเรนอยูสกั กึ่งเดือน ใครๆ ไมพึงเขามาหาเรา เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว
ภิกษุเหลา นั้นรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว ใครๆ ไมเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาค เวนแตภิกษุ
ผูนําบิณฑบาตรูปเดียว.
[๑๓๔๙] ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นคิดกันวา พระผูมีพระภาคตรัสอสุภกถา ตรัส*สรรเสริญคุณแหงอสุภ ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภ โดยอเนกปริยาย จึงขวนขวาย
ประกอบการเจริญอสุภ อันเกลื่อนกลนดวยอาการเปนอเนกอยู ภิกษุเหลานั้นอึดอัดระอา เกลียด*กายนี้ ยอมแสวงหาศาตราสําหรับปลงชีวิต สิบรูปบาง ยี่สิบรูปบาง สามสิบรูปบาง ยอมนํา
ศาตรามาโดยวันเดียวกัน.
[๑๓๕๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรน โดยลวงกึ่งเดือนนัน้ แลว ตรัส
เรียกทานพระอานนทมาตรัสถามวา ดูกรอานนท เพราะเหตุไรหนอ ภิกษุสงฆจึงดูเหมือนเบาบาง
ไป? ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เปนเชนนั้น พระผูมีพระภาคตรัส
อสุภกถา ตรัสสรรเสริญคุณแหงอสุภ ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภ แกภิกษุทั้งหลาย
โดยอเนกปริยาย ภิกษุเหลานั้นคิดกันวา พระผูมีพระภาคตรัสอสุภกถา ตรัสสรรเสริญคุณแหง
อสุภ ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภ โดยอเนกปริยาย จึงขวนขวายประกอบการเจริญ
อสุภอันเกลื่อนกลนดวยอาการเปนอเนกอยู อึดอัดระอา เกลียดกายนี้ ยอมแสวงหาศาตรา
สําหรับปลงชีวิต สิบรูปบาง ยี่สิบรูปบาง สามสิบรูปบาง ยอมนําศาตรามาโดยวันเดียวกัน
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสบอกปริยาย โดยวิธีทภี่ ิกษุสงฆจะพึงดํารงอยู
ในอรหัตผลเถิด.
[๑๓๕๑] พ. ดูกรอานนท ถาอยางนั้น ภิกษุมีประมาณเทาใด ที่อาศัยเมืองเวสาลี
อยู เธอจงใหภิกษุเหลานั้นทั้งหมดประชุมกันในอุปฏฐานศาลา ทานพระอานนททูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว ยังภิกษุทั้งหมดที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู ใหมาประชุมกันในปฏฐานศาลา
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุสงฆประชุม

กันแลว ขอพระผูมีพระภาคจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด.
[๑๓๕๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา แลวประทับนั่งบน
อาสนะที่เขาปูลาดไว ครั้นแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิ
อันสัมปยุตดวยอานาปานสตินี้แล อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว เปนสภาพสงบ ประณีต
ชื่นใจ เปนธรรมเครื่องอยูเ ปนสุข และยังอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลวๆ ใหอันตรธาน
สงบไปโดยพลัน.
[๑๓๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนธุลีและละอองที่ฟุงขึ้นในเดือนทายฤดูรอน
ฝนใหญในสมัยมิใชกาล ยอมยังธุลีและละอองนั้นใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน ฉันใด สมาธิ
อันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว เปนสภาพสงบ ประณีต
ชื่นใจ เปนธรรมเครื่องอยูเ ปนสุข และยังอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลวๆ ใหอันตรธาน
สงบไปโดยพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๓๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
อยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร เปนสภาพสงบ ... ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน? ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท โี่ คนไมก็ดี อยูทเี่ รือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติ
ไวเฉพาะหนา เธอมีสติ หายใจออก มีสติหายใจเขา ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณา
เห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจ
เขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิอนั สัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําให
มากแลวอยางนี้ เปนสภาพสงบ ... ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน.
จบ สูตรที่ ๖
กิมิลสูตร
การเจริญอานาปานสติสมาธิ
[๑๓๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน ใกลเมืองกิมิลา ณ ที่นั้นแล
พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระกิมิละวา ดูกรกิมิละ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อัน
ภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? เมื่อพระผูม ี
พระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระกิมิละนิ่งอยู.
[๑๓๕๖] แมครั้งที่สอง แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคก็ตรัสถามทานกิมิละวา ดูกร
กิมิละ สมาธิอนั สัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ทานพระกิมิละก็นิ่งอยู.
[๑๓๕๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค เปนกาลสมควรที่พระองคจะพึงตรัสสมาธิอันสัมปยุตดวย
อานาปานสติ ขาแตพระสุคต เปนกาลสมควรที่พระองคจะพึงตรัสสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปาน
สติ ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท

ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกรอานนท สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
อยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู
ในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูท ี่เรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา
เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละ
คืนหายใจออก เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา ดูกรอานนท สมาธิอันสัมปยุต
ดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผลมาก มีอานิสงส
มาก.
[๑๓๕๘] ดูกรอานนท สมัยใด ภิกษุเมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา หายใจออกยาว
หรือเมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา หายใจออกสั้น
หรือเมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูก ําหนดรูกองลม
หายใจทั้งปวงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมหายใจทั้งปวงหายใจเขา
ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร
หายใจเขา สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเรากลาวกายอันหนึง่
ในบรรดากายทั้งหลาย ซึ่งไดแกลมหายใจออกและลมหายใจเขา เพราะฉะนัน้ แหละอานนท
สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๓๕๙] ดูกรอานนท สมัยใด ภิกษุยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูปติ
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูปติหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักเปน
ผูกําหนดรูสุขหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูสุขหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา
เราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขาร
หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับ
จิตสังขารหายใจเขา สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเรา
กลาวเวทนาอันหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลาย ซึ่งไดแกการกระทําไวในใจใหดีซึ่งลมหายใจออก
และลมหายใจเขา เพราะฉะนัน้ แหละอานนท สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๓๖๐] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษุยอมสําเหนียกวา เราจักกําหนดรูจิตหายใจ
ออก ยอมสําเหนียกวา เราจักกําหนดรูจิตหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักทําจิตใหบันเทิง
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักตั้งจิต
มั่นหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักตั้งจิตมั่นหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักเปลื้องจิต
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปลื้องจิตหายใจเขา สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิต

ในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ขอ
นั้นเพราะเหตุไร? เพราะเราไมกลาวซึ่งการเจริญสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ สําหรับผูมี
สติหลง ไมมีสัมปชัญญะ เพราะฉะนัน้ แหละ อานนท สมัยนัน้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตใน
จิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๓๖๑] ดูกรอานนท สมัยใด ภิกษุยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความ
เปนของไมเที่ยงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง
หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจออก ยอมสําเหนียก
วา เราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดย
ความดับหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเขา ยอมสําเหนียก
วา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดย
ความสละคืนหายใจเขา สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัส
นั้นดวยปญญา จึงวางเฉยเสียได เปนอยางดี เพราะฉะนั้นแหละอานนท สมัยนั้น ภิกษุยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได.
[๑๓๖๒] ดูกรอานนท เปรียบเหมือนมีกองดินใหญอยูทหี่ นทางใหญ ๔ แพรง ถา
เกวียนหรือรถผานมาในทิศบูรพา ก็ยอมกระทบกองดินนั้น ถาผานมาในทิศปจฉิม ทิศอุดร ทิศ
ทักษิณ ก็ยอมกระทบกองดินนั้นเหมือนกัน ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เมื่อพิจารณาเห็น
กายในกายอยู พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู ยอมจะกําจัดอกุศลธรรมอันลามกนั้นเสียได.
จบ เอกธรรมวรรคที่ ๑.
----------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เอกธรรมสูตร
๒. โพชฌงคสูตร
๓. สุทธิกสูตร
๔. ผลสูตรที่ ๑
๕. ผลสูตรที่ ๒
๖. อริฏฐสูตร
๗. กัปปนสูตร
๘. ทีปสูตร
๙. เวสาลีสูตร
๑๐. กิมิลสูตร.
----------------ทุติยวรรคที่ ๒
อิจฉานังคลสูตร
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะ
[๑๓๖๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ ใกล

อิจฉานังคลนคร ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย เราปรารถนาจะหลีกเรนอยูสักสามเดือน ใครๆ ไมพึงเขามาหาเรา เวนแตภิกษุผูนําบิณฑ*บาตรูปเดียว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว ใครๆ ไมเขาไปเฝาพระผูม ี
พระภาค เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว
[๑๓๖๔] ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรน โดยลวงสามเดือนนัน้ แลว ตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายมา แลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกจะพึงถามเธอ
ทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมอยูจาํ พรรษาดวยวิหารธรรมขอไหนมาก
เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงตอบพวกอัญญเดียรถียปริพาชกนั้นอยางนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคอยูจําพรรษาดวยสมาธิอนั สัมปยุตดวยอานาปานสติมาก.
[๑๓๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา เมือ่ หายใจออก
ยาวก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจออก
สั้น ก็รูชัดวา หายใจออกสั้น หรือเมื่อหายใจเขาสั้นก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น ยอมรูชัดวา เรา
จักกําหนดรูกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออก ... ยอมรูชัดวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืน
หายใจออก ยอมรูชัดวาเราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา.
[๑๓๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อจะกลาวถึงสิ่งใดโดยชอบพึงกลาวถึงสิ่งนั้นวา
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของ
พระตถาคตบาง ดังนี้ พึงกลาวถึงสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเครื่องอยูข อง
พระอริยะบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง ภิกษุ
เหลาใดเปนเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู สมาธิอัน
สัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเหลานั้นเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความ
สิ้นอาสวะ.
[๑๓๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย
มีกิจที่ควรทําทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับ สิ้นสังโยชน
เครื่องนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ สมาธิอนั สัมปยุตดวยอานาปานสติ อัน
ภิกษุเหลานั้นเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบัน และ
เพื่อสติสัมปชัญญะ.
[๑๓๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อจะกลาวถึงสิ่งใดโดยชอบ พึงกลาวถึงสิ่งนั้นวา
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของ
พระตถาคตบาง ดังนี้ พึงกลาวถึงสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเครื่องอยู
ของพระอริยะบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง.
จบ สูตรที่ ๑
โลมสกังภิยสูตร
วิหารธรรมของพระเสขะ ตางกับของพระพุทธองค

[๑๓๖๙] สมัยหนึ่ง ทานพระโลมสกังภิยะอยู ณ นิโครธาราม ใกลเมืองกบิลพัสดุ
แควนสักกะ ครั้งนั้น เจาศากยะพระนามวามหานาม เสด็จเขาไปหาทานพระโลมสกังภิยะถึงที่อยู
ถวายนมัสการแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดตรัสถามวา ขาแตทานผูเจริญ
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสตินั้น เปนวิหารธรรมของพระเสขะ เปนวิหารธรรมของพระ*ตถาคต หรือวาวิหารธรรมของพระเสขะอยางหนึ่ง ของพระตถาคตอยางหนึ่ง ทานพระโลมสกัง
ภิยะถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสตินั้นแล เปนวิหารธรรม
ของพระเสขะ เปนวิหารธรรมของพระตถาคต หามิได วิหารธรรมของพระเสขะอยางหนึ่ง ของ
พระตถาคตอยางหนึ่ง.
[๑๓๗๐] ดูกรมหาบพิตร ภิกษุเหลาใดเปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผล ยอม
ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู ภิกษุเหลานั้นยอมละนิวรณ ๕ นิวรณ ๕ เปนไฉน?
คือ กามฉันทนิวรณ พยาบาทนิวรณ ถิ่นมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ
ภิกษุเหลาใดเปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผล ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ มอยู
ภิกษุเหลานั้นยอมละนิวรณ ๕ เหลานี้.
[๑๓๗๑] ดูกรมหาบพิตร ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรย มี
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชนตนแลว สิ้นสังโยชนเครื่องนําไปสู
ภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ นิวรณ ๕ อันภิกษุเหลานั้นละไดแลว ถอนรากเสียแลว
กระทําไมใหมที ี่ตั้งดุจตาลยอดดวน กระทําไมใหมี มีอันเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา นิวรณ ๕
เปนไฉน? คือกามฉันทนิวรณ พยาบาทนิวรณ ถิ่นมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉา*นิวรณ ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ ... หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ นิวรณ ๕ เหลานี้
อันภิกษุเหลานั้นละไดแลว ถอนรากเสียแลว กระทําไมใหมีทตี่ ั้งดุจตาลยอดดวน กระทําไมให
มี มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา.
[๑๓๗๒] ดูกรมหาบพิตร พระองคพึงทราบขอนี้ โดยปริยายที่วิหารธรรมของพระเสขะ
อยางหนึ่ง ของพระตถาคตอยางหนึ่ง.
[๑๓๗๓] ดูกรมหาบพิตร สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑ ชื่อ
อิจฉานังคละ ใกลอิจฉานังคลนคร ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกเรนอยูสกั สามเดือน ใครๆ ไมพึงเขามาหาเรา
เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว ใครๆ ไม
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว.
[๑๓๗๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากทีเ่ รนโดยลวงสามเดือนนั้นแลว ตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกจะพึงถามเธอ
ทั้งหลายอยางนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมอยูจาํ พรรษาดวยวิหารธรรมขอไหนมาก?
เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงตอบพวกอัญญเดียรถียปริพาชกนั้นอยางนี้วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคอยูจําพรรษาอยูดวยสมาธิอนั สัมปยุตดวยอานาปานสติมาก.

[๑๓๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา เมือ่ หายใจออก
ยาวก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเขายาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว ฯลฯ ยอมรูชัดวา
เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมรูชัดวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืน
หายใจเขา.
[๑๓๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อกลาวถึงสิ่งใดโดยชอบ พึงกลาวถึงสิ่งนั้นวา
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของ
พระตถาคตบาง ดังนี้ พึงกลาวถึงสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเครื่องอยูข อง
พระอริยะบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง ภิกษุ
เหลาใดเปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผล ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ มอยู สมาธิ
อันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเหลานั้นเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ
ความสิ้นอาสวะ?
[๑๓๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรย
มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชนตนโดยลําดับแลว สิ้นสังโยชน
เครื่องนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ สมาธิอนั สัมปยุตดวยอานาปานสติ อัน
ภิกษุเหลานั้นเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบัน และ
เพื่อสติสัมปชัญญะ.
[๑๓๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อจะกลาวถึงสิ่งใดโดยชอบ พึงกลาวถึงสิ่งนั้น
วา ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยู
ของพระตถาคตบาง ดังนี้ พึงกลาวถึงสมาธิอนั สัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเครื่องอยู
ของพระอริยะบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง.
[๑๓๗๙] ดูกรมหาบพิตร พระองคพึงทราบขอนี้ โดยปริยายที่วิหารธรรมของพระ
เสขะอยางหนึ่ง ของพระตถาคตอยางหนึ่ง.
จบ สูตรที่ ๒
อานันทสูตรที่ ๑
วาดวยปญหาของพระอานนท
[๑๓๘๐] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมพี ระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมอยางหนึ่งอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอ
ใหบริบูรณ ธรรม ๔ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๗ ขอใหบริบูรณ
ธรรม ๗ ขอ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ มีอยูหรือ
หนอ? พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอยู อานนท.
[๑๓๘๑] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรมอยางหนึ่งอันภิกษุเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ธรรม ๔ ขอ ... ธรรม ๗ ขอ

อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณเปนไฉน?
พ. ดูกรอานนท ธรรมอยางหนึ่ง คือ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติอันภิกษุ
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ.
[๑๓๘๒] ดูกรอานนท ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยาง
ไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใน
ปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูท ี่เรือนวางก็ดี นั่งคูบ ัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมี
สติหายใจออก มีสติหายใจเขา เมื่อหายใจออกยาวก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจ
เขายาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว ฯลฯ ยอมรูชัดวา จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก
ยอมรูชัดวา จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา ในสมัยใด ภิกษุเมื่อหายใจออกยาวก็รู
ชัดวาหายใจออกยาว หรือเมือ่ หายใจเขายาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้นก็รูชัดวา
หายใจออกสั้น หรือเมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวาหายใจเขาสั้น ยอมสําเหนียกวา จักระงับกาย
สังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา ในสมัยนัน้ ภิกษุยอม
พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเรากลาวกายอันหนึ่ง ในบรรดากายทั้งหลาย ซึ่ง
ไดแกลมหายใจออกและลมหายใจเขา เพราะฉะนั้นแหละ อานนท ในสมัยนัน้ ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๓๘๓] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษุยอมสําเหนียกวา จักเปนผูกําหนดรูปติ
หายใจออก หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักเปนผูกําหนดรูสุขหายใจออก ... หายใจเขา ยอม
สําเหนียกวา จักเปนผูกําหนดรูจิตสังขารหายใจออก ... หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักระงับ
จิตสังขารหายใจออก ... หายใจเขา ในสมัยนัน้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ขอนั้น เพราะเหตุไร?
เพราะเรากลาวเวทนาอันหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลาย ซึ่งไดแกการกระทําไวในใจใหดีซึ่งลมหายใจ
ออกและลมหายใจเขา เพราะฉะนั้นแหละ อานนท ในสมัยนัน้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๓๘๔] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษุยอมสําเหนียกวา จักเปนผูกําหนดรูจิต
หายใจออก ... หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักทําจิตใหบันเทิงหายใจออก ... หายใจเขา ยอม
สําเหนียกวา จักตั้งจิตมั่นหายใจออก ... หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักเปลือ้ งจิตหายใจออก ...
หายใจเขา ในสมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเราไมกลาวซึ่งการเจริญ
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ สําหรับผูมีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ เพราะฉะนั้นแหละ
อานนท ในสมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ

พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๓๘๕] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษุยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาเห็นโดยความ
เปนของไมเที่ยงหายใจออก ... หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาเห็นโดยความคลาย
กําหนัดหายใจออก ... หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจออก ...
หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ... หายใจเขา ในสมัย
นั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสนั้นดวยปญญา จึงวางเฉย
เสียไดเปนอยางดี เพราะฉะนัน้ แหละ อานนท ในสมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๓๘๖] ดูกรอานนท สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้
กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ.
[๑๓๘๗] ดูกรอานนท ก็สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทําใหมาก
แลวอยางไร ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ? ในสมัยใด ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู
ในสมัยนั้น สติของเธอยอมตั้งมั่น ไมหลงลืม ในสมัยใด สติของภิกษุตั้งมั่น ไมหลงลืม
ในสมัยนั้น สติสัมโพชฌงคชื่อวา เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ใน
สมัยนั้น สติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ ในสมัยนั้น เธอมีสติอยูอยางนั้น
ยอมคนควาพิจารณาสอดสองธรรมนั้นดวยปญญา.
[๑๓๘๘] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษุมีสติอยูอยางนั้น ยอมคนควาพิจารณาสอด
สองธรรมนั้นดวยปญญา ในสมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคชื่อวา เปนอันภิกษุปรารภแลว
ภิกษุยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ในสมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณ
แกภิกษุ เมื่อเธอคนควาพิจารณาสอดสองธรรมนั้นดวยปญญา เปนอันชื่อวา ปรารภความเพียร
ไมยอหยอน
[๑๓๘๙] ดูกรอานนท ในสมัยใด เมือ่ ภิกษุคนควาพิจารณาสอดสองธรรมนั้นดวย
ปญญา เปนอันชื่อวา ปรารภความเพียรไมยอ หยอน ในสมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงคชื่อวา เปน
อันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณ
แกภิกษุ ปติอันหาอามิสมิได ยอมเกิดแกภิกษุผูปรารภความเพียร.
[๑๓๙๐] ดูกรอานนท ในสมัยใด ปติอันหาอามิสมิได ยอมเกิดแกภิกษุผูปรารภ
ความเพียร ในสมัยนั้น ปติสัมโพชฌงคชื่อวา เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญปติ
สัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงคยอ มถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ แมกายของภิกษุผูมีใจเอิบอิ่ม
ดวยปติก็ยอมสงบ แมจิตก็ยอมสงบ.
[๑๓๙๑] ดูกรอานนท ในสมัยใด แมกายของภิกษุผูมีใจเอิบอิ่มดวยปติก็ยอ มสงบ
แมจิตก็ยอมสงบ ในสมัยนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงคชื่อวา เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญ
ปสสัทธิสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค ยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ จิตของภิกษุผูมี

กายสงบ มีความสุข ยอมตั้งมัน่ .
[๑๓๙๒] ดูกรอานนท ในสมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายสงบ มีความสุข ยอมตั้งมั่น
ในสมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงคชื่อวา เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค
สมาธิสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ เธอยอมเพงดูจิตซึ่งตั้งมั่นอยางนั้นอยูดวยดี.
[๑๓๙๓] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษุยอมเพงดูจิตซึ่งตั้งมั่นอยางนั้นอยูด วยดี ใน
สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคชื่อวา เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ.
[๑๓๙๔] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ... เห็นจิต
ในจิต ... เห็นธรรมในธรรม ในสมัยนั้น สติของเธอยอมตั้งมัน่ ไมหลงลืม.
[๑๓๙๕] ดูกรอานนท ในสมัยใด สติของภิกษุยอมตั้งมั่น ไมหลงลืม ในสมัยนั้น
สติสัมโพชฌงคชื่อวา เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญสติสัมโพชฌงค สติสัมโพชฌงค
ยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ (พึงขยายเนื้อความใหพสิ ดารเหมือนสติปฏฐานขอตน) เธอ
ยอมเพงดูจิตซึ่งตั้งมั่นอยางนัน้ อยูดวยดี.
[๑๓๙๖] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษุยอมเพงดูจิตซึ่งตั้งมั่นอยางนั้นอยูด วยดี ใน
สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคชื่อวา เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ.
[๑๓๙๗] ดูกรอานนท สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลว
อยางนี้ ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ.
[๑๓๙๘] ดูกรอานนท ก็โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลว
อยางไร ยอมยังวิชชาและวิมุตใิ หบริบูรณ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ...
วิริยสัมโพชฌงค ... ปติสัมโพชฌงค ... ปสสัทธิสัมโพชฌงค ... อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรอานนท โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญ
แลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ.
จบ สูตรที่ ๓
อานันทสูตรที่ ๒
วาดวยปญหาของพระอานนท
[๑๓๙๙] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทาน
พระอานนทวา ดูกรอานนท ธรรมอยางหนึ่งอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม
๔ ขอใหบริบูรณ ธรรม ๔ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๗ ขอให
บริบูรณ ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ มี
อยูหรือหนอ? ทานพระอานนทไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค

ทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรอานนท ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม
๔ ขอใหบริบูรณ ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอ
ใหบริบูรณ มีอยู.
[๑๔๐๐] ดูกรอานนท ก็ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ธรรม ๔ ขอ ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณเปนไฉน? ดูกรอานนท ธรรมอยางหนึ่ง คือ สมาธิอัน
สัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสติปฏ ฐาน ๔ ใหบริบูรณ
สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ.
[๑๔๐๑] ดูกรอานนท ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร
กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี
ฯลฯ ดูกรอานนท โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมยัง
วิชชาและวิมุตใิ หบริบูรณ.
จบ สูตรที่ ๔
ภิกขุสูตรที่ ๑
วาดวยปญหาของภิกษุหลายรูป
[๑๔๐๒] ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู
มีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ...
ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ มีอยูหรือ
หนอ? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา มีอยู ภิกษุทั้งหลาย.
[๑๔๐๓] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ เปนไฉน?
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่ง คือ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อัน
ภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุ
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ.
(พึงขยายเนื้อความใหพิสดารเหมือนไวยากรณภาษิตขางตน)
จบ สูตรที่ ๕
ภิกขุสูตรที่ ๒
วาดวยปญหาของภิกษุหลายรูป

[๑๔๐๔] ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู
มีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอให
บริบูรณ ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ
มีอยูหรือหนอ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ ภิกษุทั้งหลายไดสดับแลว จักทรงจําไว.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม
ยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒
ขอใหบริบูรณ มีอยู.
[๑๔๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง
ธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ เปนไฉน? ธรรมอยางหนึ่ง คือ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ อัน
ภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ อันภิกษุ
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ.
จบ สูตรที่ ๖
สังโยชนสูตร
เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อละสังโยชน
[๑๔๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน.
[๑๔๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
อยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใน
ปาก็ดี ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา
จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ
อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๗
อนุสยสูตร
เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อถอนอนุสัย
[๑๔๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถอนอนุสัย ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวย
อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อถอนอนุสัย.
จบ สูตรที่ ๘
อัทธานสูตร

เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อรูอัทธานะ
[๑๔๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกําหนดรูอัทธานะ ฯลฯ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ
อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อกําหนดรูอัทธานะ ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙
อาสวักขยสูตร
เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะ
[๑๔๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุต
ดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความสิ้น
อาสวะ.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ วรรคที่ ๒
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อิจฉานังคลสูตร ๒. สกังภิยสูตร
๓. อานันทสูตรที่ ๑ ๔. อานันทสูตรที่ ๒
๕. ภิกขุสูตรที่ ๑ ๖. ภิกขุสูตรที่ ๒
๗. สังโยชนสูตร ๘. อนุสยสูตร
๙. อัทธานสูตร
๑๐. อาสวักขยสูตร
จบ อานาปานสังยุต
------------๑๐. โสตาปตติสังยุต
เวฬุทวารวรรคที่ ๑
ราชาสูตร
คุณธรรมของพระอริยสาวก
[๑๔๑๑] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิเสวยราชสมบัติเปนอิสราธิบดีในทวีปทั้ง ๔ สวรรคตแลว
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค คือ ไดเปนสหายของพวกเทพชัน้ ดาวดึงส ทาวเธอแวดลอมไปดวย
หมูนางอัปสร เอิบอิ่ม พรั่งพรอมบําเรออยูดวยกามคุณ ๕ อันเปนทิพย ณ สวนนันทวัน ใน
ดาวดึงสพิภพนั้น ทาวเธอประกอบดวยธรรม ๔ ประการก็จริง ถึงอยางนั้น ทาวเธอก็ยังไมพนจาก
นรก จากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน จากปตติวิสัย และจากอบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๔๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเยียวยาอัตภาพอยูดวยคําขาวที่แสวงหามาดวย

ปลีแขง นุงหมแมผาที่เศราหมอง เธอประกอบดวยธรรม ๔ ประการก็จริง ถึงอยางนั้น เธอก็
พนจากนรก จากกําเนิดสัตวดริ ัจฉาน จากปตติวิสัย และจากอบาย ทุคติ วินิบาต ธรรม ๔
ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมี
ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเ บิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว
อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชน
พึงรูเฉพาะตน ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของ
พระผูมีพระภาค ปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติสมควร คือ คูแหงบุรุษ ๔
บุรุษบุคคล ๘ นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค ผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของ
ทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา
ใครแลว ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท วิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิ
ไมลูบคลําแลว เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้.
[๑๔๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไดทวีปทัง้ ๔ กับการไดธรรม ๔ ประการ การได
ทวีปทั้ง ๔ ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ซึ่งจําแนกออกไปแลว ๑๖ หน ของการไดธรรม ๔ ประการ.
จบ สูตรที่ ๑
โอคธสูตร
องคคุณของพระโสดาบัน
[๑๔๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปน
พระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา
ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ฯลฯ อริย*สาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้แล เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ครั้นพระผูมีพระภาคผูสคุ ตศาสดา ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๔๑๕] ศรัทธา ศีล ความเลื่อมใสและการเห็นธรรมมีอยูแ กผูใด ผูนั้นแล
ยอมบรรลุความสุข อันหยั่งลงในพรหมจรรยตามกาล.
จบ สูตรที่ ๒
ฑีฆาวุสูตร
องคธรรมเครื่องบรรลุโสดา
[๑๔๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปน*สถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้น ฑีฆาวุอุบาสกปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก ไดเชิญ

คฤหบดีชื่อโชติยะ ผูเปนบิดามาสั่งวา ขาแตคฤหบดี ขอทานจงไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวถวาย
บังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แลวกราบทูลตามคําของผมวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ฑีฆาวุอุบาสกปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาททั้งสองของ
พระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และจงกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค
จงทรงพระกรุณาเสด็จไปยังนิเวศนของฑีฆาวุอุบาสก โชติยคฤหบดีรับคําฑีฆาวุอุบาสกแลว เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๑๔๑๗] ครั้นแลว โชติยคฤหบดีไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ
ฑีฆาวุอุบาสกปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาค
ดวยเศียรเกลา และเขากราบทูลมาอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอ
พระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปยังนิเวศนของฑีฆาวุอุบาสก พระผูมีพระภาคทรงรับดวย
ดุษณีภาพ.
[๑๔๑๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยัง
นิเวศนของฑีฆาวุอุบาสก ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว แลวไดตรัสถามฑีฆาวุอุบาสกวา
ดูกรฑีฆาวุอุบาสก ทานพอจะอดทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดละหรือ ทุกขเวทนาทุเลา
ลง ไมกําเริบขึ้นแลหรือ ความทุเลา ยอมปรากฏ ความกําเริบไมปรากฏแลหรือ ฑีฆาวุอุบาสก
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได เยียวยาอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกข*เวทนาของพระองคกําเริบหนัก ไมทุเลาลงเลย ความกําเริบยอมปรากฏ ความทุเลายอมไมปรากฏ.
[๑๔๑๙] พ. ดูกรฑีฆาวุ เพราะเหตุนั้นแหละ ทานพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผู
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ
จักเปนผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกรฑีฆาวุ ทานพึงศึกษา
อยางนี้แหละ.
[๑๔๒๐] ที. ขาแตพระองคผูเจริญ องคแหงธรรมเปนเครือ่ งบรรลุโสดา ๔ เหลาใด
ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว ธรรมเหลานั้นมีอยูในขาพระองค และขาพระองคก็เห็นชัดใน
ธรรมเหลานั้น ขาพระองคประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ใน
พระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ฯลฯ เปนไปเพือ่ สมาธิ.
พ. ดูกรทีฆาวุ เพราะฉะนัน้ แหละ ทานตั้งอยูในองคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา
๔ เหลานี้แลว พึงเจริญธรรมอันเปนไปในสวนแหงวิชชา ๖ ประการ ใหยิ่งขึ้นไป.
[๑๔๒๑] ดูกรทีฆาวุ ทานจงพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงวาเปนของไมเที่ยง มีความ
สําคัญในสิ่งที่ไมเที่ยงวา เปนทุกข มีความสําคัญในสิ่งที่เปนทุกขวา เปนอนัตตา มีความสําคัญ
ในการละ มีความสําคัญในความคลายกําหนัด มีความสําคัญในการดับ ดูกรฑีฆาวุ ทานพึงศึกษา
อยางนี้แล.
[๑๔๒๒] ที. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมอันเปนไปในสวนแหงวิชชา ๖ ประการ
เหลาใด ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว ธรรมเหลานั้นมีอยูในขาพระองค และขาพระองคก็

เห็นชัดในธรรมเหลานั้น ขาพระองคพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงวา เปนของไมเที่ยง มีความ
สําคัญในสิ่งที่ไมเที่ยงวา เปนทุกข ... มีความสําคัญในความดับ อีกอยางหนึ่ง ขาพระองคมีความคิด
อยางนี้วา โชติยคฤหบดีนี้ อยาไดถึงความทุกขโดยลวงไปแหงขาพระองคเลย โชติยคฤหบดีได
กลาววา พอทีฆาวุ พออยาไดใสใจถึงเรื่องนี้เลย พอทีฆาวุ จงใสใจพระพุทธพจนที่พระผูมี
พระภาคตรัสแกทานใหดีเถิด.
[๑๔๒๓] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสสอนทีฆาวุอุบาสกดวยพระโอวาทนี้แลว
เสด็จลุกจากอาสนะแลวหลีกไป เมื่อพระผูมพี ระภาคเสด็จไปแลวไมนาน ทีฆาวุอุบาสกกระทํา
กาละแลว.
[๑๔๒๔] ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู
มีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ทีฆาวุอุบาสกที่พระผูม ีพระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาทโดยยอ กระทํากาละแลว คติ
ของเขาเปนอยางไร อภิสัมปรายภพของเขาเปนอยางไร? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ทีฆาวุอุบาสกเปนบัณฑิต มีปกติพูดจริง ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม และไมยงั ตน
ใหลําบาก เพราะมีธรรมเปนเหตุ ทีฆาวุอุบาสกเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพที่เกิดนั้น
มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป.
จบ สูตรที่ ๓
สาริปุตตสูตรที่ ๑
เปนพระโสดาบันเพราะมีธรรม ๔ ประการ
[๑๔๒๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรกับทานพระอานนทอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น เวลาเย็น ทานพระอานนท
ออกจากที่เรนเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยูแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถาม
ทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานสารีบุตร เพราะเหตุที่ประกอบดวยธรรมเทาไร หมูสัตวนี้พระผูมี
พระภาคจึงจะทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรู
ในเบื้องหนา?
[๑๔๒๖] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรผูมีอายุ เพราะเหตุที่ประกอบดวยธรรม ๔
ประการ หมูสัตวนี้พระผูมีพระภาคจึงจะทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัย
นี้ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระ
สงฆ ฯลฯ ประกอบดวยศีลทีพ่ ระอริยเจาใครแลว ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ เพราะเหตุที่ประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้แล หมูสัตวนี้พระผูมีพระภาคจึงจะทรงพยากรณวา เปนโสดาบัน
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๔
สาริปุตตสูตรที่ ๒

วาดวยองคธรรมเครื่องบรรลุโสดา
[๑๔๒๗] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระ*สารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร ที่เรียกวา โสตาปตติยังคะ ๑-ๆ ดังนี้ โสตาปตติยังคะเปนไฉน?
[๑๔๒๘] ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ โสตาปตติยังคะ คือ
สัปปุริสสังเสวะ การคบสัตบุรุษ ๑ สัทธรรมสวนะ ฟงคําสั่งสอนของทาน ๑ โยนิโสมนสิการ
กระทําไวในใจโดยอุบายที่ชอบ ๑ ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑.
[๑๔๒๙] พ. ถูกละๆ สารีบุตร โสตาปตติยังคะ คือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรม*สวนะ ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ๑.
[๑๔๓๐] ดูกรสารีบุตร ก็ที่เรียกวา ธรรมเพียงดังกระแสๆ ดังนี้ ก็ธรรมเพียงดัง
กระแสเปนไฉน? ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ อริยมรรคประกอบดวย
องค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ชื่อวา ธรรมเพียงดังกระแส.
[๑๔๓๑] พ. ถูกละๆ สารีบุตร อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ สัมมา*ทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ชื่อวา ธรรมเพียงดังกระแส.
@๑. องคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา
[๑๔๓๒] ดูกรสารีบุตร ที่เรียกวา โสดาบันๆ ดังนี้ โสดาบันเปนไฉน?
สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ผูใดประกอบดวยอริยมรรคมีองค ๘ นี้ ผูนี้เรียกวา
พระโสดาบัน ทานผูนี้นั้น มีนามอยางนี้ มีโคตรอยางนี้.
[๑๔๓๓] พ. ถูกละๆ สารีบุตร ผูซึ่งประกอบดวยอริยมรรค ๘ นี้ เรียกวา โสดาบัน
ทานผูนี้นั้น มีนามอยางนี้.
จบ สูตรที่ ๕
ถปติสูตร
วาดวยชางไมนามวาอิสิทัตตะ
[๑๔๓๔] สาวัตถีนิทาน. ก็สมัยนั้น ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาค
ดวยคิดวา พระผูมีพระภาคมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกไปโดยลวงสามเดือน.
[๑๔๓๕] ก็สมัยนั้น พวกชางไมผูเคยเปนพระสกทาคามีนามวา อิสิทัตตะ อยูอาศัย
ในหมูบานสวยดวยกรณียกิจบางอยาง พวกเขาไดฟงขาววา ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระ
ผูมีพระภาคดวยคิดวา พระผูม ีพระภาคมีจีวรสําเร็จแลว จะเสด็จจาริกไปโดยลวงสามเดือน จึงวาง
บุรุษไวในหนทางโดยสั่งวา ดูกรผูบุรุษผูเจริญ ทานเห็นพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
เสด็จมาในเวลาใด พึงบอกพวกเราในเวลานั้น บุรุษนั้นอยูมาได ๒-๓ วัน ไดเห็นพระผูมีพระภาค
เสด็จมาแตไกล จึงเขาไปหาพวกชางไมแลวไดบอกวา ทานผูเจริญทั้งหลาย พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจากําลังเสด็จมา ขอทานทั้งหลายจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด.
[๑๔๓๖] ครั้งนั้น พวกชางไมผูเคยเปนพระสกทาคามีนามวา อิสิทัตตะเขาไปเฝาพระผู

มีพระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวเดินตามพระผูมพี ระภาคไปขางพระปฤษฎางค พระผูมี
พระภาคทรงแวะจากหนทางเสด็จเขาไปยังโคนไมแหงหนึ่ง แลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาด
ถวาย พวกชางไมถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบ
ทูลวา
[๑๔๓๗] ขาแตพระองคผูเจริญ เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาค
วา จักเสด็จจาริกจากพระนครสาวัตถีไปในโกศลชนบท เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความ
เสียใจนอยใจวา พระผูมีพระภาคจักเสด็จหางเราทั้งหลายไป เวลาใด ไดฟง ขาวพระผูมีพระภาควา
เสด็จจาริกจากนครสาวัตถีไปในโกศลชนบทแลว เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ
นอยใจวา พระผูมีพระภาคเสด็จหางจากเราไปแลว.
[๑๔๓๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระ*ภาควา จักเสด็จจาริกจากโกศลชนบทไปยังแควนมัลละ เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ
นอยใจวา พระผูมีพระภาคจักเสด็จหางเราทั้งหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา
เสด็จจากโกศลชนบทไปแควนมัลละแลว เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ นอยใจ
วา พระผูมีพระภาคเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว.
[๑๔๓๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระ*ภาควา จักเสด็จจากแควนมัลละไปยังแควนวัชชี เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ
นอยใจวา พระผูมีพระภาคจักเสด็จหางเราทั้งหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา
เสด็จจาริกจากแควนมัลละไปยังแควนวัชชีแลว เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ
นอยใจวา พระผูมีพระภาคเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว.
[๑๔๔๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระ*ภาควา จักเสด็จจาริกจากแควนวัชชีไปยังแควนกาสี เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ
นอยใจวา พระผูมีพระภาคจักเสด็จหางเราทั้งหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา
เสด็จจาริกจากแควนวัชชีไปยังแควนกาสีแลว เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ นอย
ใจวา พระผูมีพระภาคเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว.
[๑๔๔๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาค
วา จักเสด็จจาริกจากแควนกาสีไปในแควนมคธ เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ
นอยใจวา พระผูมีพระภาคจักเสด็จหางเราทั้งหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา
เสด็จจาริกจากแควนกาสีไปในแควนมคธแลว เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ นอยใจ
เปนอันมากวา พระผูมีพระภาคเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว.
[๑๔๔๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาค
วา จักเสด็จจาริกจากแควนมคธมายังแควนกาสี เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้ม
ใจวา พระผูมีพระภาคจักใกลเราทั้งหลายเขามา เวลาใด ไดฟง ขาวพระผูมีพระภาควา เสด็จ
จาริกจากแควนมคธมายังแควนกาสีแลว เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้มใจวา

พระผูมีพระภาคใกลเราทั้งหลายเขามาแลว.
[๑๔๔๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมี
พระภาควา จักเสด็จจากแควนกาสีมายังแควนวัชชี เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ
ปลื้มใจวา พระผูมีพระภาคจักใกลเราทั้งหลายเขามา เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา เสด็จ
จาริกจากแควนกาสีมายังแควนวัชชีแลว เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้มใจวา
พระผูมีพระภาคใกลเราทั้งหลายเขามาแลว.
[๑๔๔๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมี
พระภาควา จักเสด็จจาริกจากแควนวัชชีมายังแควนมัลละ เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความ
ดีใจ ปลื้มใจวา พระผูมีพระภาคจักใกลเราทั้งหลายเขามา เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟง ขาว
พระผูมีพระภาควา เสด็จจาริกจากแควนวัชชีมายังแควนมัลละแลว เวลานัน้ ขาพระองคทั้งหลาย
มีความดีใจ ปลื้มใจวา พระผูมีพระภาคใกลเราทั้งหลายเขามาแลว.
[๑๔๔๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมี
พระภาควา จักเสด็จจากแควนมัลละมายังแควนโกศล เวลานัน้ ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ
ปลื้มใจวา พระผูมีพระภาคจักใกลเราทั้งหลายเขามา เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผู
มีพระภาควา เสด็จจาริกจากแควนมัลละมายังแควนโกศลแลว เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมี
ความดีใจ ปลื้มใจวา พระผูมีพระภาคใกลเราทั้งหลายเขามาแลว.
[๑๔๔๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมี
พระภาควา จักเสด็จจาริกจากแควนโกศลมายังพระนครสาวัตถี เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมี
ความดีใจ ปลื้มใจวา พระผูมีพระภาคจักใกลเราทั้งหลายเขามา เวลาใด ขาพระองคทั้งหลาย
ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา ประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ใกลพระนครสาวัตถี เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้มใจเปนอันมากวา พระผูมี
พระภาคใกลเราแลว.
[๑๔๔๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรชางไมทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ ฆราวาส
คับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาปลอดโปรง ทานทั้งหลายควรไมประมาท.
[๑๔๔๘] ถ. ขาแตพระองคผูเจริญ ความคับแคบอยางอื่นที่เปนความคับแคบกวา
และที่นับวาเปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบนี้มีอยูหรือหนอ?
พ. ดูกรชางไมทั้งหลาย ก็ความคับแคบอยางอื่นที่เปนความคับแคบกวา และที่นับวา
เปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบนี้เปนไฉน?
[๑๔๔๙] ถ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อใดพระเจาปเสนทิ*โกศลมีพระราชประสงคจะเสด็จออกไปยังพระราชอุทยาน เมื่อนั้น ขาพระองคทั้งหลายตองกําหนด
ชางที่ขึ้นทรงของพระเจาปเสนทิโกศล แลวใหพระชายาซึ่งเปนที่โปรดปราน เปนที่พอพระราช*หฤทัยของพระเจาปเสนทิโกศลประทับขางหนาพระองคหนึ่ง ขางหลังพระองคหนึ่ง กลิ่นของ
พระชายาเหลานั้นเปนอยางนี้ คือ เหมือนกลิ่นของนางราชกัญญาผูปะพรมดวยของหอมดังขวด

น้ําหอมที่เขาเปดในขณะนั้น กายสัมผัสของพระชายาเหลานั้นเปนอยางนี้ คือ เหมือนกายสัมผัส
ของนางราชกัญญาผูดํารงอยูด วยความสุข ดังปุยนุนหรือปุยฝาย ก็ในสมัยนัน้ แมชางขาพระองค
ทั้งหลายก็ตองระวัง แมพระชายาทั้งหลายขาพระองคทั้งหลายก็ตองระวัง แมพระเจาปเสนทิโกศล
เลา ขาพระองคทั้งหลายก็ตองระวัง.
[๑๔๕๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายไมรูสกึ วา จิตอันลามกบังเกิดขึ้น
ในพระชายาเหลานั้นเลย ขอนีแ้ ล คือความคับแคบอยางอื่นที่เปนความคับแคบกวา และที่นับ
วา เปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบนี้.
[๑๔๕๑] พ. ดูกรชางไมทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ ฆราวาสจึงคับแคบ เปนทาง
มาแหงธุลี บรรพชาปลอดโปรง ก็ทานทั้งหลายควรไมประมาท.
[๑๔๕๒] ดูกรชางไมทั้งหลาย อริยสาวกผูป ระกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปน
พระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งจะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ มีใจ
ปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทิน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควร
แกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน อยูครองเรือน ดูกรชางไมทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการเหลานี้แล ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะ
ตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๔๕๓] ดูกรชางไมทั้งหลาย ทานทั้งหลายประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ ก็ไทยธรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีอยูใน
ตระกูล ทานทั้งหลายเฉลีย่ ไทยธรรมนั้นทั้งหมด กับผูมีศีลมีกัลยาณธรรม ทานทั้งหลายจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน? เหมือนวา พวกมนุษยในแควนโกศลมีเทาไร ทานทั้งหลายก็เฉลีย่ แบงปน
ใหเทาๆ กัน.
ถ. ขาแตพระองคผเู จริญ เปนลาภของขาพระองคทั้งหลาย ขาพระองคทั้งหลายไดดี
แลว ที่พระผูมีพระภาคทรงทราบพฤติการณอยางนี้ของขาพระองคทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๖
เวฬุทวารสูตร
วาดวยธรรมปริยายอันควรนอมเขามาในตน
[๑๔๕๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค เสด็จเทีย่ วจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุ
สงฆเปนอันมาก เสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลชื่อเวฬุทวาระ
[๑๔๕๕] พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวาระไดสดับขาววา พระสมณโคดมผูเปน
โอรสของเจาศากยะ เสด็จออกผนวชจากศากยสกุลเสด็จเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท พรอม
ดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก เสด็จถึงเวฬุทวารคามแลว ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองค

นั้นขจรไปอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดย
ชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก
ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม
พระสมณโคดมพระองคนั้น ทรงกระทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัด
ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดา
และมนุษยใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งานในที่สุด
ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันต
เห็นปานนั้นเปนความดี.
[๑๔๕๖] ครั้งนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวารคามไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาค บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค บาง
พวกประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค บางพวกประกาศชื่อและโคตรในสํานักพระผูม ีพระภาค
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
[๑๔๕๗] ขาแตพระโคดม ขาพระองคทั้งหลาย มีความปรารถนา มีความพอใจ มี
ความประสงคอยางนี้ๆ วา ขอเราทั้งหลายพึงแออัดไปดวยบุตรอยูครองเรือน พึงลูบไลจันทนที่
เขานํามาแตแควนกาสี พึงทัดทรงมาลา ของหอม และเครื่องลูบไล พึงยินดีทองและเงิน เมือ่
แตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพระองคทั้งหลายจะพึงแออัดไปดวยบุตรอยูครอง
เรือน ... เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดวยประการใด ขอทานพระโคดม
โปรดทรงแสดงธรรม ดวยประการนั้น แกขาพระองคทั้งหลาย ผูมีความปรารถนา ผูมีความพอใจ
ผูมีความประสงคอยางนั้นๆ เถิด.
[๑๔๕๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เราจักแสดง
ธรรมปริยายอันควรนอมเขามาในตนแกทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงฟงธรรมปริยายนัน้ จงใสใจ
ใหดี เราจักกลาว พราหมณและคฤบดีชาวเวฬุทวารคามทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
[๑๔๕๙] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ธรรมปริยายที่ควรนอมเขามาในตนเปน
ไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราอยากเปนอยู ไมอยากตาย รัก
สุข เกลียดทุกข ผูใดจะปลงเราผูอยากเปนอยู ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข เสียจากชีวิต
ขอนั้นไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงปลงคนอื่นผูอ ยากเปนอยู ไมอยากตาย รักสุข
เกลียดทุกข เสียจากชีวิต ขอนัน้ ก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอื่น ธรรมขอใด ไมเปนทีร่ ัก
ที่ชอบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนที่รักทีช่ อบใจแมของผูอื่น ธรรมขอใด ไมเปนที่รักทีช่ อบใจ
ของเรา เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร? อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนั้นแลว
ตนเองยอมงดเวนจากปาณาติบาตดวย ชักชวนผูอื่นเพื่องดเวนจากปาณาติบาตดวย กลาวสรรเสริญ
คุณแหงการงดเวนปาณาติบาตดวย กายสมาจารของอริยสาวกนั้น ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๐] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณา

เห็นดังนี้วา ผูใดพึงถือเอาสิ่งของที่เรามิไดใหดวยอาการขโมย ขอนั้นไมเปนที่รักที่ชอบของเรา
อนึ่ง เราพึงถือเอาสิ่งของทีผ่ ูอนื่ มิไดใหดวยอาการขโมย ขอนั้นก็ไมเปนที่รกั ที่ชอบใจแมของผูอื่น
ธรรมขอใด ไมเปนที่รักที่รักทีช่ อบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอนื่ ธรรม
ขอใด ไมเปนทีร่ ักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร? อริยสาวก
นั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ตนเองยอมงดเวนจากอทินนาทานดวย ชักชวนผูอ ื่นเพื่อใหงดเวนจาก
อทินนาทานดวย กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากอทินนาทานดวย กายสมาจารของอริยสาวก
นั้น ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๑] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา ผูใดพึงถึงความประพฤติ (ผิด) ในภริยาของเรา ขอนั้นไมเปนทีร่ ักที่ชอบใจของ
เรา อนึ่ง เราพึงถึงความประพฤติ (ผิด) ในภริยาของคนอื่น ขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแม
ของคนอื่น ธรรมขอใด ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของ
ผูอื่น ธรรมขอใด ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร?
อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ตนเองยอมงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารดวย ชักชวนผูอ ื่น
เพื่อใหงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารดวย กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารดวย
กายสมาจารของอริยสาวกนัน้ ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๒] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา ผูใดพึงทําลายประโยชนของเราดวยการกลาวเท็จ ขอนัน้ ไมเปนที่รักใคร
ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงทําลายประโยชนของคนอื่นดวยการกลาวเท็จ ขอนั้นก็ไมเปนที่รกั ที่
ชอบใจแมของคนอื่น ธรรมขอใด ไมเปนที่รกั ที่ชอบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนที่รักทีช่ อบใจ
แมของผูอื่น ธรรมขอใด ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวยธรรมขอนั้น
อยางไร? อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ตนเองยอมงดเวนจากมุสาวาทดวย ชักชวนผู
อื่นเพื่อใหงดเวนจากมุสาวาทดวย กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากมุสาวาทดวย วจีสมาจาร
ของอริยสาวกนั้น ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๓] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา ผูใดพึงยุยงใหเราแตกจากมิตรดวยคําสอเสียด ขอนั้นไมเปนทีร่ ักที่ชอบใจของเรา
อนึ่ง เราพึงยุยงคนอื่นใหแตกจากมิตรดวยคําสอเสียด ขอนั้นก็ไมเปนที่รักทีช่ อบใจแมของคนอื่น
ธรรมขอใด ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอื่น
ธรรมขอใด ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ ื่นไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร?
อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ตนเองยอมงดเวนจากปสุณาวาจาดวย ชักชวนผูอ ื่นเพื่อ
ใหเวนจากปสุณาวาจาดวย กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากปสุณาวาจาดวย วจีสมาจาร
ของอริยสาวกนั้น ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๔] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา ผูใดพึงพูดกะเราดวยคําหยาบ ขอนั้นไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงพูด

กะคนอื่นดวยคําหยาบ ขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอื่น ธรรมขอใด ไมเปนทีร่ ักที่
ชอบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนที่รักทีช่ อบใจแมของผูอ ื่น ธรรมขอใด ไมเปนที่รักที่ชอบใจ
ของเรา เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร? อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว
ตนเองยอมงดเวนจากผรุสวาจาดวย ชักชวนผูอ ื่นเพื่อใหงดเวนจากผรุสวาจาดวย กลาวสรรเสริญ
คุณแหงการงดเวนจากผรุสวาจาดวย วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสาม
อยางนี้.
[๑๔๖๕] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา ผูใดพึงพูดกะเราดวยถอยคําเพอเจอ ขอนั้นไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึง
พูดกะคนอื่นดวยถอยคําเพอเจอ ขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอื่น ธรรมขอใด ไมเปนที่
รักที่ชอบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอื่น ธรรมขอใด ไมเปนที่รักที่
ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร? อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็น
ดังนี้แลว ตนเองยอมงดเวนจากสัมผัปปลาปะดวย ชักชวนผูอ ื่นเพื่อใหงดเวนจากสัมผัปปลาปะ
ดวยกลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากสัมผัปปลาปะดวย วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น ยอม
บริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๖] อริยสาวกนั้นประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ใน
พระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ... เปนไปเพื่อสมาธิ.
[๑๔๖๗] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เมื่อใด อริยสาวกประกอบดวยสัทธธรรม
๗ ประการนี้ เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นหวังอยู ดวยฐานะเปนทีต่ ั้งแหงความหวัง ๔ ประการนี้ พึง
พยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต
สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๔๖๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวารคาม
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองค
เหลานี้ ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขอทานพระโคดม
โปรดทรงจําขาพระองคทั้งหลายวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๗
คิญชกาวสถสูตรที่ ๑
วาดวยธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส
[๑๔๖๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ที่พักซึ่งกอดวยอิฐ ในหมูบานแหงหนึ่ง
ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุชื่อสาฬหะมรณภาพ
แลว คติของเธอเปนอยางไร สัมปรายภพของเธอเปนอยางไร? ภิกษุณีชื่อนันทามรณภาพแลว ...

อุบาสกชื่อสุทตั ตะกระทํากาละแลว ... อุบาสิกาชื่อสุชาดากระทํากาละแลว คติของเขาเปนอยางไร
สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร?
[๑๔๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุชื่อสาฬหะมรณภาพแลว กระทํา
ใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุณีชื่อนันทามรณภาพแลว เปนอุปปาติกะ จักปรินิพพาน
ในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป
อุบาสกชื่อวาสุทัตตะกระทํากาละแลว เปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และเพราะ
ราคะ โทสะ โมหะเบาบาง มาสูโลกนี้อีกคราวหนึ่งแลว จักกระทําที่สุดทุกขได อุบาสิกา
ชื่อวาสุชาดากระทํากาละแลว เปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๔๗๑] ดูกรอานนท ขอที่บุคคลเกิดมาเปนมนุษยแลวพึงกระทํากาละ มิใชเปนของ
นาอัศจรรย ถาเมื่อผูนั้นๆ กระทํากาละแลว เธอทั้งหลายพึงเขามาหาเราแลวสอบถามเนื้อความ
นั้น ขอนี้เปนความลําบากของตถาคต เพราะฉะนั้นแหละ เราจักแสดงธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส
(แวนสองธรรม) ที่อริยสาวกประกอบแลว เมื่อหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามี
นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๔๗๒] ดูกรอานนท ก็ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส ที่อริยสาวกประกอบแลว ... จะ
ตรัสรูในเบื้องหนานั้น เปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเลือ่ มใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา
ใครแลว ... เปนไปเพื่อสมาธิ นี้แล คือ ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส ที่อริยสาวกประกอบแลว ...
จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๘
คิญชกาวสถสูตรที่ ๒
วาดวยธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส
[๑๔๗๓] (ขอความเบื้องตนเหมือนคิญชกาวสถสูตรที่ ๑) ครั้นแลว ทานพระอานนท
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุชื่ออโสกะมรณภาพแลว คติของเธอ
เปนอยางไร สัมปรายภพของเธอเปนอยางไร? ภิกษุณีชื่ออโสกามรณภาพแลว ฯลฯ อุบาสก
ชื่ออโสกะกระทํากาละแลว ฯลฯ อุบาสิกาชื่ออโสกากระทํากาละแลว คติของเขาเปนอยางไร
สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร?
[๑๔๗๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุชื่ออโสกะมรณภาพแลว กระทํา
ใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอัน
ยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุณีชื่ออโสกา ... อุบาสกชื่ออโสกะ ... อุบาสิกาชื่ออโสกา
กระทํากาละแลว เปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา

เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๔๗๕] ดูกรอานนท นี้แล คือ ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส ที่อริยสาวกประกอบแลว
เมื่อหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย
ทุคติ วินิบาต สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรู
เปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๙
คิญชกาวสถสูตรที่ ๓
วาดวยธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส
[๑๔๗๖] (ขอความเบื้องตนเหมือนคิญชกาวสถสูตรที่ ๑) ครั้นแลว ทานพระอานนท
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อุบาสกชื่อกกุฏะในหมูบ านแหงหนึ่ง กระทํา
กาละแลว คติของเขาเปนอยางไร สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร ... อุบาสกชื่อกฬิภะในหมูบาน
แหงหนึ่ง ... อุบาสกชื่อทนิกัทธะในหมูบานแหงหนึ่ง ... อุบาสกชื่อกฏิสสหะในหมูบานแหงหนึ่ง ...
อุบาสกชื่อตุฏฐะในหมูบานแหงหนึ่ง ... อุบาสกชื่อสันตุฏฐะในหมูบานแหงหนึ่ง ... อุบาสกชื่อภัททะ
ในหมูบานแหงหนึ่ง ... อุบาสกชื่อสุภัททะในหมูบานแหงหนึ่ง กระทํากาละแลว คติของเขาเปน
อยางไร สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร?
[๑๔๗๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท อุบาสกชื่อกกุฏะ กระทํากาละแลว
เปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสังโยชนอัน
เปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป อุบาสกชื่อกฬิภะ ... ชื่อทนิกัทธะ ... ชื่อกฏิสสหะ ... ชื่อตุฏฐะ ...
ชื่อสันตุฏฐะ ... ชื่อภัททะ ... ชื่อสุภัททะ กระทํากาละแลว เปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพ
นั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป.
[๑๔๗๘] ดูกรอานนท อุบาสกทั้งหลายในหมูบานแหงหนึ่ง เกินกวา ๕๐ คน กระทํา
กาละแลว เปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะ
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป อุบาสกทั้งหลายในหมูบานแหงหนึ่งเกินกวา ๙๐ คน
กระทํากาละแลว เปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไปและเพราะราคะ โทสะ โมหะ
เบาบาง มาสูโลกนี้อีกคราวเดียว แลวจักทําที่สดุ ทุกขได อุบาสกทั้งหลายในหมูบานแหงหนึ่ง
เกินกวา ๕๐๐ คน กระทํากาละแลว เปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป มีอันไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๔๗๙] ดูกรอานนท ขอที่บุคคลเกิดมาเปนมนุษยแลว พึงกระทํากาละ มิใชเปน
ของนาอัศจรรย ถาเมื่อผูนั้นๆ กระทํากาละแลว เธอทั้งหลายพึงเขามาหาเราแลวสอบถามเนื้อ
ความนั้น ขอนี้เปนความลําบากของตถาคต เพราะฉะนั้นแหละ เราจักแสดงธรรมปริยายชือ่
ธรรมาทาส ที่อริยสาวกประกอบแลว เมื่อหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความ
ไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

[๑๔๘๐] ดูกรอานนท ก็ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส ที่อริยสาวกประกอบแลว เมื่อ
หวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ
วินิบาต สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน
เบื้องหนา เปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ... เปน
ไปเพื่อสมาธิ นี้แล คือ ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส ที่อริยสาวกประกอบแลว เมื่อหวังอยู
พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต
สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ เวฬุทวารวรรคที่ ๒
------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ราชาสูตร
๒. โอคธสูตร
๓. ทีฆาวุสตู ร
๔. สาริปุตตสูตรที่ ๑
๕. สาริปุตตสูตรที่ ๒
๖. ถปติสูตร
๗. เวฬุทวารสูตร
๘. คิญชกาวสถสูตรที่ ๑
๙. คิญชกาวสถสูตรที่ ๒
๑๐. คิญชกาวสถสูตรที่ ๓.
--------------ราชการามวรรคที่ ๒
สหัสสสูตร
องคคุณของพระโสดาบัน
[๑๔๘๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ราชการาม ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
ภิกษุณีสงฆ ๑๐๐๐ รูป เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุณีเหลานั้นวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการนี้แล ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูใน
เบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๑
พราหมณสูตร
วาดวยอุทยคามินีปฏิปทา

[๑๔๘๒] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พราหมณทั้งหลาย
ยอมบัญญัติปฏิปทา ชื่ออุทยคามินี พวกเขายอมชักชวนสาวกอยางนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ มาเถิด
ทาน ทานจงลุกขึ้นแตเชาตรู แลวเดินบายหนาไปทางทิศปราจีน ทานอยาเวนบอ เหว ตอ
ที่มีหนาม หลุมเต็มดวยคูถ บอโสโครกใกลบา น ทานพึงตกไปในที่ใด พึงรอความตายในทีน่ ั้น
ดวยวิธีอยางนี้ เมื่อแตกกายตายไป ทานจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
[๑๔๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอบัญญัติของพราหมณทั้งหลายนั้น เปนความดําเนิน
ของคนพาล เปนความดําเนินของคนหลง ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด
เพื่อความดับ เพื่อความเขาไปสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน สวนในอริย
วินัย เราก็บัญญัติปฏิปทาชื่ออุทยคามินี ทีเ่ ปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลาย
กําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความเขาไปสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน.
[๑๔๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุทยคามินปี ฏิปทาที่เปนไปเพื่อความหนายโดยสวน
เดียว ฯลฯ เพือ่ นิพพาน เปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอัน
ไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใคร
แลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ นี้แล คือ อุทยคามินีปฏิปทาที่เปนไปเพื่อความหนาย
โดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความเขาไปสงบ เพือ่ ความรูยิ่ง เพื่อ
ความตรัสรู เพื่อนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๒
อานันทสูตร
ละธรรม ๔ ประกอบธรรม ๔ เปนพระโสดาบัน
[๑๔๘๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระอานนทอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น เวลาเย็น ทานพระสารีบุตร
ออกจากที่เรนแลว เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระอานนท
วา ดูกรอานนท เพราะละธรรมเทาไร เพราะเหตุประกอบธรรมเทาไร หมูสัตวนี้ พระผูมีพระภาค
จึงทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน
เบื้องหนา?
[๑๔๘๖] ทานพระอานนทกลาวตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เพราะละธรรม ๔
ประการ เพราะเหตุประกอบธรรม ๔ ประการ หมูสัตวนี้ พระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณวา
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔
ประการเปนไฉน? ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา
เห็นปานใด เมือ่ แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจาเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกปุถุชนนั้น สวนอริยสาวกผูไดสดับ ประกอบ
ดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติ

โลกสวรรค ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาเห็นปานนั้น ยอมมีแกอริยสาวกนัน้ วา
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจ ําแนกธรรม.
[๑๔๘๗] ดูกรทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไม
หวั่นไหวในพระธรรมเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกปุถุชนนัน้ สวนอริยสาวกผู
ไดสดับ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหวในพระธรรมเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมเห็นปานนั้น ยอมมีแก
อริยสาวกนั้นวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชน พึงรูเฉพาะตน.
[๑๔๘๘] ดูกรทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไม
หวั่นไหวในพระสงฆเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกปุถุชนนั้น สวนอริยสาวกผูได
สดับ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆเห็นปานนั้น ยอมมีแก
อริยสาวกนั้นวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
[๑๔๘๙] ดูกรทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความทุศีลเห็นปานใด
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความทุศีลเห็นปานนั้น ยอมไมมี
แกปุถุชนนั้น สวนอริยสาวกผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลวเห็นปานใด เมื่อแตกกาย
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ศีลที่พระอริยเจาใครแลว เปนศีลไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ
เห็นปานนั้น ยอมมีแกอริยสาวกนั้น.
[๑๔๙๐] ดูกรทานผูมีอายุ เพราะละธรรม ๔ ประการนี้ เพราะเหตุประกอบธรรม ๔
ประการนี้ หมูสัตวนี้ พระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๓
ทุคติสูตรที่ ๑
มีธรรม ๔ ประการพนทุคติ
[๑๔๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมลวงภัย
คือทุคติทั้งหมดได ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่
พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้ ยอมลวงภัยคือทุคติทั้งหมดได.
จบ สูตรที่ ๔
ทุคติสูตรที่ ๒

มีธรรม ๔ ประการ พนทุคติและวินิบาต
[๑๔๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมลวงภัย
คือทุคติและวินิบาตทั้งหมดได ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบ
ดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้ ยอมลวงภัยคือทุคติและวินิบาตทั้งหมดได.
จบ สูตรที่ ๕
มิตตามัจจสูตรที่ ๑
องคธรรมเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ
[๑๔๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร อํามาตย
ญาติหรือสาโลหิต ผูที่สําคัญโอวาทวา เปนสิง่ ที่ตนควรฟง พึงยังเขาเหลานั้นใหสมาทาน ใหตั้ง
มั่น ใหดํารงอยู ในองคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ องคแหงธรรมเปนเครื่อง
บรรลุโสดา ๔ ประการเปนไฉน? คือ พึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหดํารงอยู ในความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ในศีลที่พระอริยเจาใครแลว
ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร
อํามาตย ญาติหรือสาโลหิต ผูที่สําคัญโอวาทวา เปนสิ่งที่ตนควรฟง พึงยังเขาเหลานั้นใหสมาทาน
ใหตั้งมั่น ใหดํารงอยู ในองคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการเหลานี้.
จบ สูตรที่ ๖
มิตตามัจจสูตรที่ ๒
องคธรรมเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ
[๑๔๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร ... ใหดํารง
อยู ในองคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ องคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา ๔
ประการเปนไฉน? คือ พึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหดํารงอยู ในความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม.
[๑๔๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม
พึงมีความแปรเปนอยางอื่นไปได สวนอริยสาวกผูประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา ไมพึงมีความแปรเปนอยางอื่นไปไดเลย ความแปรเปนอยางอื่นในขอนั้น ดังนี้ อริย*สาวกผูประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ...
จักเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือปตติวิสัย ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได เธอทั้งหลายพึงยัง
เขาเหลานั้นใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหดํารงอยู ในความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ในศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ.
[๑๔๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม
พึงมีความแปรเปนอยางอื่นไปได สวนอริยสาวกผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมพึงมี

ความแปรเปนอยางอื่นไปไดเลย ความแปรเปนอยางอื่นในขอนั้น ดังนี้ อริยสาวกผูประกอบดวย
ศีลที่พระอริยเจาใครแลว จักเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือปตติวิสัย ขอนี้ไมเปนฐานะ
ที่จะมีได.
[๑๔๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร อํามาตย
ญาติหรือสาโลหิต ผูที่สําคัญโอวาทวา เปนสิง่ ที่ตนควรฟง พึงยังเขาเหลานั้นใหสมาทาน ใหตั้ง
มั่น ใหดํารงอยู ในองคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการเหลานี้.
จบ สูตรที่ ๗
เทวจาริกสูตรที่ ๑
ขอปฏิบัติใหเขาถึงสุคติ
[๑๔๙๘] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดหายจากพระวิหาร
เชตวันไปปรากฏในเทวโลกชัน้ ดาวดึงส เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด
ฉะนั้น ลําดับนัน้ เทวดาชั้นดาวดึงสมากดวยกันเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ อภิวาทแลว
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะเทวดาเหลานั้นวา
[๑๔๙๙] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระ*พุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม เปนความ
ดีแล เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา สัตวบางพวกในโลก
นี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่
ไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดีแล เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไม
หวั่นไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขา
ถึงสุคติโลกสวรรค การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ
เปนความดีแล เพราะเหตุที่ประกอบดวยศีลทีพ่ ระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
[๑๕๐๐] เทวดาทั้งหลายกลาววา ขาแตพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดีแล
การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดีแล ขาแต
ทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธ*เจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวก
ในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
จบ สูตรที่ ๘
เทวจาริกสูตรที่ ๒
ขอปฏิบัติใหเขาถึงสุคติ
[๑๕๐๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดหายจากพระวิหาร
เชตวัน ไปปรากฏในเทวโลกชัน้ ดาวดึงส เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด

ฉะนั้น ครั้งนั้น เทวดาชั้นดาวดึงสมากดวยกันเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ อภิวาททาน
พระมหาโมคคัลลานะแลว ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวทานพระมหาโมคคัลลานะได
กลาวกะเทวดาเหลานั้นวา.
[๑๕๐๒] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย การประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหวในพระ*พุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดีแล เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลื่อม
ใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ...
เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดีแล เพราะเหตุที่ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว สัตวบาง
พวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
[๑๕๐๓] เทวดาทั้งหลายกลาววา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การประกอบ
ดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดี
แล ... การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดีแล
เพราะเหตุที่ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงซึ่งสุคติโลกสวรรค
จบ สูตรที่ ๙
เทวจาริกสูตรที่ ๓
องคคุณของพระโสดาบัน
[๑๕๐๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงหายจากพระวิหารเชตวัน ไป
ปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงส เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนัน้
ครั้งนั้น เทวดาชั้นดาวดึงสมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเทวดาเหลานั้นวา
[๑๕๐๕] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย การประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหวในพระ*พุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดีแล เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลื่อม
ใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... สัตวบางพวกในโลกนี้
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา การประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดีแล เพราะเหตุที่ประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๕๐๖] เทวดาทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดีแล
เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระ*สงฆ ... หมูสัตวนี้ เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้อง
หนา การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดี

แล เพราะเหตุที่ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว หมูสัตวนี้ เปนพระโสดาบัน มีความไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบราชการามวรรคที่ ๒
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สหัสสสูตร
๒. พราหมณสูตร
๓. อานันทสูตร
๔. ทุคติสูตรที่ ๑
๕. ทุคติสูตรที่ ๒
๖. มิตตามัจจสูตรที่ ๑
๗. มิตตามัจจสูตรที่ ๒
๘. เทวจาริกสูตรที่ ๑
๙. เทวจาริกสูตรที่ ๒
๑๐. เทวจาริกสูตรที่ ๓.
----------สรกานิวรรคที่ ๓
มหานามสูตรที่ ๑
วาดวยกาลกิรยิ าอันไมเลวทราม
[๑๕๐๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกลพระนครกบิลพัสดุ แควน
สักกะ ครั้งนั้น พระเจามหานามศากยราชเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทรงกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระนครกบิลพัสดุนี้ เปนพระนครมั่งคั่ง เจริญรุงเรือง มีผูคนมาก
แออัดไปดวยมนุษย มีถนนคับแคบ หมอมฉันนั่งใกลพระผูมพี ระภาค หรือนั่งใกลภิกษุทั้งหลาย
ผูเปนที่เจริญใจแลว เมื่อเขาไปยังพระนครกบิลพัสดุในเวลาเย็น ยอมไมไปพรอมกับ ชาง มา
รถ เกวียน และแมกับบุรุษ สมัยนั้น หมอมฉันลืมสติที่ปรารภถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม
พระสงฆ หมอมฉันมีความดําริวา ถาในเวลานี้ เรากระทํากาละลงไป คติของเราจะเปนอยางไร
อภิสัมปรายภพของเราจะเปนอยางไร?
[๑๕๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร อยากลัวเลยๆ การ
สวรรคตอันไมเลวทรามจักมีแกมหาบพิตร กาลกิริยาอันไมเลวทรามจักมีแกมหาบพิตร ดูกร
มหาบพิตร จิตของผูใดผูหนึ่งที่อบรมแลวดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ตลอดกาลนาน
กายนี้ของผูนนั้ มีรูป ประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด เจริญขึ้นดวยขาวสุก
และขนมสด มีความไมเทีย่ ง ตองขัดสี นวดฟน และมีอันแตกกระจัดกระจายไปเปน
ธรรมดา พวกกา แรง นกตะกรุม สุนัข สุนัขจิ้งจอก หรือสัตวตางชนิด ยอมกัดกินกายนี้
แหละ สวนจิตของผูนั้นอันศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา อบรมแลวตลอดกาลนาน ยอม
เปนคุณชาติไปในเบื้องบนถึงคุณวิเศษ.

[๑๕๐๙] ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนบุรุษลงไปยังหวงน้ําลึกแลว พึงทุบหมอเนย
ใสหรือหมอน้ํามัน สิ่งใดที่มีอยูใ นหมอนั้นจะเปนกอนกรวดหรือกระเบื้องก็ตาม สิ่งนั้นจะจมลง
สิ่งใดเปนเนยใสหรือน้ํามัน สิ่งนั้นจะลอยขึ้นถึงความวิเศษ ฉันใด จิตของผูใ ดผูหนึ่งอันที่อบรม
แลวดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ตลอดกาลนาน กายนีข้ องผูนั้น มีรูป ประกอบดวย
มหาภูตรูป ๔ ... สวนจิตของผูนั้นซึ่งอบรมแลวดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ตลอดกาล
นาน ยอมเปนคุณชาติไปในเบื้องบน ถึงคุณวิเศษ ฉันนั้นเหมือนกัน ขอถวายพระพร มหาบพิตร
อยากลัวเลยๆ การสวรรคตอันไมลามกจักมีแกมหาบพิตร กาลกิริยาอันไมลามกจักมีแกมหา*บพิตร.
จบ สูตรที่ ๑
มหานามสูตรที่ ๒
วาดวยกาลกิรยิ าอันไมเลวทราม
[๑๕๑๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกลพระนครกบิลพัสดุ แควน
สักกะ ครั้งนั้น พระเจามหานามศากยราชเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทรงกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระนครกบิลพัสดุนี้ เปนพระนครมั่งคั่ง เจริญรุงเรือง มีผูคนมาก แออัด
ไปดวยมนุษย มีถนนคับแคบ หมอมฉันนั่งใกลพระผูมีพระภาค หรือนั่งใกลภิกษุทั้งหลายผูเ ปน
ที่เจริญใจแลว เมื่อเขาไปยังพระนครกบิลพัสดุในเวลาเย็น ยอมไมไปพรอมกับ ชาง มา รถ
เกวียน และแมกับบุรุษ สมัยนั้น หมอมฉันลืมสติที่ปรารภถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม
พระสงฆ หมอมฉันมีความดําริวา ถาในเวลานี้ เรากระทํากาละลงไป คติของเราจะเปนอยางไร?
[๑๕๑๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร อยากลัวเลยๆ การ
สวรรคตอันไมเลวทรามจักมีแกมหาบพิตร กาลกิริยาอันไมเลวทรามจักมีแกมหาบพิตร ดูกร
มหาบพิตร อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสู
นิพพาน โอนไปสูนิพพาน ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรมเจา ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวย
ศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ.
[๑๕๑๒] ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนตนไมที่นอมโนมโอนไปทางทิศปราจีน เมื่อ
รากขาดแลว จะพึงลมไปทางไหน?
ม. ก็พึงลมไปทางที่ตนไมนอ มโนมโอนไป พระเจาขา.
พ. ฉันใด อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้ ก็ยอมเปนผูน อมโนม
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบ สูตรที่ ๒
โคธาสูตร

ปญหาเกี่ยวกับการเปนพระโสดาบัน
[๑๕๑๓] กบิลพัสดุนิทาน. ครั้งนั้น พระเจามหานามศากยราชเสด็จเขาไปหา
เจาศากยะพระนามวา โคธา ครั้นแลวไดตรัสถามวา
[๑๕๑๔] ดูกรโคธา พระองคยอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกี่ประการ วา
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา? เจาศากยะ
พระนามวา โคธาตรัสตอบวา ดูกรมหานาม หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓
ประการ วาเปนพระโสดาบัน ... ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ...
หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล วาเปนพระโสดาบัน มีความไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๕๑๕] ดูกรมหานาม ก็พระองคเลายอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกี่
ประการ วาเปนพระโสดาบัน ...?
ม. ดูกรโคธา หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ วาเปนพระ*โสดาบัน ... ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ประกอบดวยความเลื่อม
ใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระ
อริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกรโคธา หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล วาเปนพระโสดาบัน ... .
[๑๕๑๖] โค. จงรอกอน มหานาม จงรอกอน มหานาม พระผูมีพระภาคเทานั้น
จะพึงทรงทราบเรื่องนี้ วาบุคคลผูประกอบดวยธรรมเหลานี้ หรือมิใชที่เปนพระโสดาบัน?
ม. ดูกรโคธา เรามาเฝาพระผูมีพระภาคกันเถิด แลวจักกราบทูลเนื้อความนี้แก
พระองค.
[๑๕๑๗] ครั้งนั้น เจาศากยะพระนามวา มหานามและเจาศากยะพระนามวา โคธา
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว เจาศากยะพระนามวา มหานามไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานพระวโรกาส หมอมฉันเขาไปหาเจาศากยะพระนามวา โคธา ไดกลาวถามวา ดูกรโคธา
พระองคยอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกี่ประการ วาเปนพระโสดาบัน ...?
[๑๕๑๘] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันกลาวถามอยางนี้แลว เจาโคธาศากยะ
ไดตรัสตอบหมอมฉันวา ดูกรมหานาม หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
วาเปนพระโสดาบัน ... ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... หมอมฉันยอม
ทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล วาเปนพระโสดาบัน ... ก็พระองคเลา ยอม
ทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกี่ประการ วาเปนพระโสดาบัน ...?
[๑๕๑๙] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเจาโคธาศากยะตรัสถามอยางนี้แลว หมอมฉัน

ตอบวา ดูกรโคธา หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ วาเปนพระโสดาบัน ...
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหว
ในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลวไมขาด ...
เปนไปเพื่อสมาธิ หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้แล วาเปน
พระโสดาบัน ...
[๑๕๒๐] เมื่อหมอมฉันกลาวตอบอยางนี้แลว เจาโคธาศากยะไดตรัสกะหมอมฉันวา
จงรอกอน มหานาม จงรอกอน มหานาม พระผูมีพระภาคเทานั้นจะพึงทรงทราบเรื่องนี้วา
บุคคลผูประกอบดวยธรรมเหลานี้ หรือมิใชที่เปนพระโสดาบัน?
[๑๕๒๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ความบังเกิดแหงเหตุเฉพาะบางประการ พึงบังเกิด
ขึ้นไดในธรรมวินัยนี้ คือ ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาค (ตรัส) และฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆ
(กลาว) ฝายใด พระผูมีพระภาคตรัส หมอมฉันพึงเปนฝายนัน้ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจํา
หมอมฉันวา เปนผูเลื่อมใสอยางนี้.
[๑๕๒๒] ... ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาค (ตรัส) และฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆและ
ภิกษุณีสงฆ (กลาว) ฝายใด พระผูมีพระภาคตรัส หมอมฉันเปนฝายนั้น ...
[๑๕๒๓] ... ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาค (ตรัส) และฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆ
ภิกษุณีสงฆ และอุบาสกทั้งหลาย (กลาว) ฝายใด พระผูมีพระภาคตรัส หมอมฉันเปนฝาย
นั้น ...
[๑๕๒๔] ... ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาค (ตรัส) และฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆ
ภิกษุณีสงฆ อุบาสกทั้งหลาย และอุบาสิกาทั้งหลาย (กลาว) ฝายใด พระผูมีพระภาคตรัส
หมอมฉันเปนฝายนั้น ...
[๑๕๒๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ความบังเกิดแหงเหตุเฉพาะบางประการ พึงบังเกิด
ขึ้นไดในธรรมวินัยนี้ คือ ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาค (ตรัส) และฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆ
ภิกษุณีสงฆ อุบาสกทั้งหลาย และอุบาสิกาทั้งหลาย โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา และมนุษย (กลาว) ฝายใด พระผูมพี ระภาคตรัส
หมอมฉันพึงเปนฝายนั้น ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําหมอมฉันวา เปนผูเลื่อมใสอยางนี้.
[๑๕๒๖] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร ผูมีวาทะอยางนี้
ยอมตรัสอะไรกะพระเจามหานามศากยราช เจาโคธาศากยะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันผูมีวาทะอยางนี้ มิไดพูดอะไรกะพระเจามหานามศากยราช นอกจากกัลยาณธรรม
นอกจากกุศล.
จบ สูตรที่ ๓
สรกานิสูตรที่ ๑
ผูถึงสรณคมนไมไปสูวินิบาต
[๑๕๒๗] กบิลพัสดุนิทาน. ก็สมัยนั้น เจาศากยะพระนามวา สรกานิ สิ้นพระชนม

พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ ง
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ดังไดยินมา พวกเจาศากยะมากดวยกัน มารวมประชุมพรอมกันแลว
ยอมยกโทษติเตียนบนวา นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลวหนอ ทานผูเจริญ บัดนี้
ในที่นี้ ใครเลาจักไมเปนพระโสดาบัน เพราะเจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนมแลว พระผูมีพระภาค
ทรงพยากรณทานวา เปนพระโสดาบัน ... เจาสรกานิศากยะถึงความเปนผูท ุรพลดวยสิกขา เสวย
น้ําจัณฑ.
[๑๕๒๘] ครั้งนั้น พระเจามหานามศากยราช เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนม พระผูมี
พระภาคทรงพยากรณทานวา เปนพระโสดาบัน ... ดังไดยินมา พวกเจาศากยะมากดวยกัน
มาประชุมพรอมกันแลว ยอมยกโทษติเตียนบนวา นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว
หนอ ทานผูเจริญ บัดนี้ ในที่นี้ ใครเลาจักไมเปนพระโสดาบัน เพราะเจาสรกานิศากยะสิ้น
พระชนมแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา เปนพระโสดาบัน ... เจาสรกานิศากยะถึงความ
เปนผูทุรพลดวยสิกขา เสวยน้ําจัณฑ.
[๑๕๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร อุบาสกผูถึงพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน อยางไรจะพึงไปสูวินิบาต ก็บุคคลเมื่อจะกลาวใหถูก
พึงกลาวอุบาสกนั้นวา อุบาสกผูถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน
บุคคลเมื่อจะกลาวใหถูก พึงกลาวเจาสรกานิศากยะวา เจาสรกานิศากยะเปนอุบาสกถึงพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะตลอดกาลนาน อยางไรจะพึงไปสูวินิบาต.
[๑๕๓๐] ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีปญญาราเริง เฉียบแหลม และ
ประกอบดวยวิมุติ เขายอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู บุคคลแมนี้พนจากนรก กําเนิด
สัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๓๑] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีปญญาราเริง เฉียบแหลม แตไม
ประกอบดวยวิมุติ เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป เขาเกิดเปนอุปปาติกะ จัก
ปรินิพพานในภพที่เกิดนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก กําเนิด
สัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๓๒] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม
และไมประกอบดวยวิมุติ เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป (และ) เพราะราคะ โทสะ และโมหะ
เบาบาง เขาไดเปนพระสกทาคามี มาสูโลกนี้อกี คราวเดียวเทานั้น จะกระทําทีส่ ุดแหงทุกขได

บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก ... อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๓๓] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอัน
ไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม
และไมประกอบดวยวิมุติ เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป เขาไดเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก ... อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๓๔] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมประกอบดวยความเลื่อมใสอัน
ไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม
และไมประกอบดวยวิมุติ แตวาเขามีธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ธรรมทั้งหลาย ที่พระตถาคตประกาศแลว ยอมทนซึ่งการเพงดวยปญญา
ของเขา (ยิ่ง) กวาประมาณ บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย
ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๓๕] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมประกอบดวยความเลื่อมใสอัน
ไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม
และไมประกอบดวยวิมุติ แตวาเขามีธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย และเขา
มีศรัทธา มีความรักในพระตถาคตพอประมาณ บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก ... อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๓๖] ดูกรมหาบพิตร ถาแมตนไมใหญเหลานี้ พึงรูทั่วถึงสุภาษิตทุพภาษิตไซร
อาตมภาพก็พึงพยากรณตนไมใหญเหลานี้วา เปนพระโสดาบัน ... จะตรัสรูในเบื้องหนา จะปวย
กลาวไปไยถึงเจาสรกานิศากยะ เจาสรกานิศากยะ สมาทานสิกขาในเวลาสิ้นพระชนม ขอถวาย
พระพร.
จบ สูตรที่ ๔
สรกานิสูตรที่ ๒
ผูถึงสรณคมนไมไปสูวินิบาต
[๑๕๓๗] กบิลพัสดุนิทาน. ก็สมัยนั้น เจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนม พระผูมี
พระภาคทรงพยากรณทาน วาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรู
ในเบื้องหนา ดังไดยินมา พวกเจาศากยะมากดวยกัน มารวมประชุมพรอมกันแลว ยอมยกโทษ
ติเตียนบนวา นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลวหนอ ทานผูเจริญ บัดนี้ ในที่นี้
ใครเลาจักไมเปนพระโสดาบัน เพราะเจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนมแลว พระผูมีพระภาคทรง
พยากรณทาน วาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา
เจาสรกานิศากยะมิไดกระทําใหบริบูรณในสิกขา.
[๑๕๓๘] ครั้งนั้น พระเจามหานามศากยราช เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ได
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนม
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ วาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะ

ตรัสรูในเบื้องหนา ดังไดยินมา พวกเจาศากยะมากดวยกัน มารวมประชุมพรอมกันแลว ยอม
ยกโทษติเตียนบนวา ... เจาสรกานิศากยะมิไดกระทําใหบริบูรณในสิกขา.
[๑๕๓๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร อุบาสกผูถึงพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน จะพึงไปสูวินิบาตอยางไรเลา ก็บุคคลเมื่อจะกลาวใหถูก
พึงกลาวอุบาสกนั้นวา อุบาสกผูถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน
เมื่อจะกลาวใหถูก พึงกลาวเจาสรกานิศากยะวา เจาสรกานิศากยะเปนอุบาสกผูถึงพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน เจาสรกานิศากยะนั้นจะพึงไปสูวินิบาต
อยางไร?
[๑๕๔๐] ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เลื่อมใสยิ่งแนวแนในพระพุทธเจา ...
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีปญญาราเริง เฉียบแหลม และประกอบดวยวิมุติ เขายอม
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย
อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๔๑] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เลื่อมใสยิ่ง แนวแนในพระ*พุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีปญญาราเริง เฉียบแหลม แตไมประกอบดวยวิมุติ
เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบือ้ งต่ํา ๕ สิ้นไป เขาเปนพระอนาคามี ผูอันตราปรินิพพายี อุปหัจจ*ปรินิพพายี อสังขารปรินิพพายี สสังขารปรินิพพายี อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี บุคคลแมนี้ก็พน
จากนรก ... อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๔๒] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เลื่อมใสยิ่งแนวแนในพระ*พุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม ไมประกอบดวย
วิมุติ เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง เขาไดเปนพระสกทาคามี
จักมาสูโลกนี้อกี คราวเดียวเทานั้น แลวกระทําที่สุดแหงทุกขได บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก ... อบาย
ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๔๓] ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เลื่อมใสยิ่งแนวแนในพระพุทธเจา ...
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม ทั้งไมประกอบดวยวิมุติ
เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป เขาไดเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะ
ตรัสรูในเบื้องหนา บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก ... อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๔๔] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเลื่อมใสยิ่งแนวแนใน
พระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม ทั้งไมประกอบ
ดวยวิมุติ แตเขามีธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแลว ยอมทนซึ่งการเพงดวยปญญาของเขา (ยิ่ง) กวาประมาณ
บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๔๕] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเลื่อมใสยิ่งแนวแนใน

พระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม ทั้งไมประกอบ
ดวยวิมุติ แตเขามีธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย และเขามีศรัทธา มีความรัก
ในพระตถาคตพอประมาณ บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก ... อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๔๖] ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนนาที่ไมราบเรียบ มีพื้นไมดี ยังมิไดกนหลัก
ตอออก และพืชเลาก็แตกราว เสีย ถูกลมและแดดกระทบแลว ไมแข็ง (ลีบ) เก็บไวไมดี
ถึงฝนจะหลั่งสายน้ําลงมาเปนอยางดี พืชเหลานั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยบางไหม?
พระเจามหานามศกยราชกราบทูลวา หามิได พระเจาขา.
พ. ขอนี้ฉันใด ดูกรมหาบพิตร ในขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมที่กลาวไมดี
ประกาศไมดี ไมเปนนิยยานิกธรรม ไมเปนไปเพื่อความสงบ มิใชพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศ
อาตมภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะนาที่ไมราบเรียบ และสาวกเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมในธรรมนั้น อาตมภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะพืชที่ไมดี.
[๑๕๔๗] ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนนาที่ราบเรียบ มีพื้นดี กนหลักตอออกหมด
แลว และพืชเลาก็ไมแตกราว ไมเสีย ลมและแดดมิไดกระทบ แข็งแกรง เก็บไวดีแลว
ฝนพึงหลั่งสายน้ําลงมาเปนอยางดี พืชเหลานั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยบางไหม?
ม. ได พระเจาขา.
พ. ขอนั้นฉันใด ดูกรมหาบพิตร ในขอนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมที่กลาวดีแลว
ประกาศดีแลว เปนนิยยานิกธรรม เปนไปเพื่อความสงบ พระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว
อาตมภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะนาที่ราบเรียบ และสาวกเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติ
ชอบ ประพฤติตามธรรมในธรรมนั้น อาตมภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะพืชที่ไมดี จะปวยกลาวไป
ไยถึงเจาสรกานิศากยะ เจาสรกานิศากยะไดกระทําใหบริบูรณในสิกขาในเวลาจะสิ้นพระชนม.
จบ สูตรที่ ๕
ทุสีลยสูตรที่ ๑
จําแนกโสตาปตติยังคะ ๔ ดวยอาการ ๑๐
[๑๕๔๘] สาวัตถีนิทาน. ก็สมัยนั้น ทานอนาถบิณฑิกหฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปน
ไขหนัก ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจงไปเถิด
จงเขาไปหาทานพระสารีบุตร ครั้นแลว จงไหวเทาทั้งสองของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา
ตามคําของเราวา ขาแตทานผูเจริญ อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาขอ
กราบเทาทั้งสองของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา และทานจงเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ
ไดโปรดเถิด ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศน ของทานอนาถบิณฑิก*คฤหบดีเถิด บุรุษนั้นรับคําของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลว เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู
อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ ทานอนาถบิณฑิก*คฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก ทานขอกราบเทาทั้งสองของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา
และทานสั่งมาอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความ

อนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด ทานพระสารีบุตรรับนิมนตดวย
ดุษณีภาพ.
[๑๕๔๙] ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวร มีทาน
พระอานนทเปนปจฉาสมณะ เขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี แลวนั่งบนอาสนะที่
เขาปูลาดไว ครั้นแลวไดถามทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ทานพออดทนไดหรือ
พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาคลายลง ไมกําเริบขึ้นแลหรือ ความทุเลายอมปรากฏ
ความกําเริบไมปรากฏแลหรือ ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมอดทน
ไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบหนัก ไมทุเลาลงเลย ความกําเริบ
ยอมปรากฏ ความทุเลาไมปรากฏ.
[๑๕๕๐] สา. ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไมเลื่อมใสใน
พระพุทธเจาเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความไม
เลื่อมใสในพระพุทธเจาเห็นปานนั้น ยอมไมมแี กทาน สวนทานมีความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ก็
เมื่อทานเห็นความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจานั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับ
โดยพลัน.
[๑๕๕๑] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไมเลือ่ มใสในพระธรรม
เห็นปานใด เมือ่ แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความไมเลื่อมใสใน
พระธรรมเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา
ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ก็เมือ่ ทานเห็นความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระธรรมนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๒] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไมเลือ่ มใสในพระสงฆ
เห็นปานใด เมือ่ แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความไมเลื่อมใสใน
พระสงฆเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีความเลื่อมใสในพระสงฆวา พระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ก็เมื่อ
ทานเห็นความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๓] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเปนผูทุศีลเห็นปานใด
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความเปนผูทุศีลเห็นปานนั้น ยอม
ไมมีแกทาน สวนทานมีศีลทีพ่ ระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ก็เมื่อทานเห็น
ศีลที่พระอริยเจาใครแลวอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๔] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิเห็นปานใด เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาทิฏฐิเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน
สวนทานมีสัมมาทิฏฐิ ก็เมื่อทานเห็นสัมมาทิฏฐินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๕] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาสังกัปปะเห็นปานใด

เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาสังกัปปะเห็นปานนั้น ยอม
ไมมีแกทาน สวนทานมีสัมมาสังกัปปะ ก็เมือ่ ทานเห็นสัมมาสังกัปปะนั้นอยูใ นตน เวทนาจะพึง
สงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๖] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาวาจาเห็นปานใด เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวาจาเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน
สวนทานมีสัมมาวาจา ก็เมื่อทานเห็นสัมมาวาจานั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๗] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉากัมมันตะเห็นปานใด
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉากัมมันตะเห็นปานนั้น ยอม
ไมมีแกทาน สวนทานมีสัมมากัมมันตะ ก็เมือ่ ทานเห็นสัมมากัมมันตะนั้นอยูในตน เวทนาจะ
พึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๘] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาอาชีวะเห็นปานใด
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาอาชีวะเห็นปานนั้น ยอมไมมี
แกทาน สวนทานมีสัมมาอาชีวะ ก็เมื่อทานเห็นสัมมาอาชีวะนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับ
โดยพลัน.
[๑๕๕๙] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาวายามะเห็นปานใด
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวายามะเห็นปานนั้น ยอมไม
มีแกทาน สวนทานมีสัมมาวายามะ ก็เมื่อทานเห็นสัมมาวายามะนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบ
ระงับโดยพลัน.
[๑๕๖๐] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาสติเห็นปานใด เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาสติเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน
สวนทานมีสัมมาสติ ก็เมื่อทานเห็นสัมมาสตินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๖๑] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาสมาธิเห็นปานใด เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาสมาธิเห็นปานนั้น ยอมไมมีแก
ทาน สวนทานมีสัมมาสมาธิ ก็เมื่อทานเห็นสัมมาสมาธินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดย
พลัน.
[๑๕๖๒] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาญาณะเห็นปานใด
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาญาณะเห็นปานนั้น ยอมไมมี
แกทาน สวนทานมีสัมมาญาณะ ก็เมือ่ ทานเห็นสัมมาญาณะนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับ
โดยพลัน.
[๑๕๖๓] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาวิมุติเห็นปานใด เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวิมุติเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน
สวนทานมีสัมมาวิมุติ ก็เมื่อทานเห็นสัมมาวิมุตินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๖๔] ครั้งนั้น เวทนาของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีสงบระงับแลวโดยพลัน ทาน

อนาถบิณฑิกคฤหบดีอังคาส ทานพระสารีบุตรและทานพระอานนท ดวยอาหารที่เขาจัดมาเฉพาะ
ตน ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เมื่อทานพระสารีบุตรฉันเสร็จนํามือออกจากบาตรแลว
จึงถือเอาอาสนะต่ําอันหนึ่ง นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ทานพระสารีบุตรอนุโมทนาดวยคาถา
เหลานี้
[๑๕๖๕] ผูใดมีศรัทธา ตั้งมั่นไมหวั่นไหว ในพระตถาคต มีศีลอันงาม
ที่พระอริยเจาใครแลว สรรเสริญแลว มีความเลื่อมใสในพระสงฆ
และมีความเห็นอันตรง บัณฑิตทั้งหลายเรียกผูนั้นวา เปนคนไมขัดสน
ชีวิตของผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะฉะนั้น บุคคลผูม ีปญญา เมื่อ
ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงประกอบตามซึ่งศรัทธา
ศีล ความเลื่อมใสและความเห็นธรรม.
[๑๕๖๖] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตร ครั้นอนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้แลว จึงลุกจาก
อาสนะหลีกไป.
[๑๕๖๗] ลําดับนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามทาน
พระอานนทวา ดูกรอานนท เธอมาจากไหนแตยังวัน ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ทานพระสารีบุตรกลาวสอนอนาถบิณฑิกคฤหบดีดวยโอวาทขอนี้ๆ พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรอานนท สารีบุตรเปนบัณฑิต สารีบุตรมีปญญามาก ไดจําแนกโสตาปตติยังคะ ๔ ดวยอาการ
๑๐ อยาง.
จบ สูตรที่ ๖
ทุสีลยสูตรที่ ๒
กลัวความตายเพราะไมมีธรรม ๔ ประการ
[๑๕๖๘] สาวัตถีนิทาน. ก็สมัยนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปน
ไขหนัก ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจง
ไปเถิด จงเขาไปหาทานพระอานนท ครั้นแลว จงไหวเทาทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา
ตามคําของเราวา ขาแตทานผูเจริญ อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก ขอ
กราบเทาทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา และทานจงเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ
ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิก*คฤหบดีเถิด บุรุษนั้นรับคําของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลว เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู
อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ ทานอนาถบิณฑิก*คฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก ทานขอกราบเทาทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา
และทานสั่งมาอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความ
อนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด ทานพระอานนทรับนิมนตดวย
ดุษณีภาพ.

[๑๕๖๙] ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศน
ของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว ครั้นแลวไดถามทานอนาถบิณฑิก*คฤหบดีวา
[๑๕๗๐] ดูกรคฤหบดี ทานพออดทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดแลหรือ
ทุกขเวทนาคลายลง ไมกําเริบขึ้นแลหรือ ความทุเลายอมปรากฏ ความกําเริบไมปรากฏแลหรือ?
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไป
ไมได ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบหนัก ไมทุเลาลงเลย ความกําเริบยอมปรากฏ ความทุเลา
ไมปรากฏ.
[๑๕๗๑] อ. ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอม
มีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน?
ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ประกอบดวยความไมเลือ่ มใสในพระพุทธเจา ก็เมื่อเขาเห็นความไม
เลื่อมใสในพระพุทธเจานั้นอยูในตน ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตายที่จะมาถึงใน
ภายหนา.
อีกประการหนึ่ง ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไมเลื่อมใสในพระธรรม ก็
เมื่อเขาเห็นความไมเลือ่ มใสในพระธรรมนั้นอยูในตน ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตาย
ที่จะมาถึงในภายหนา.
อีกประการหนึ่ง ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไมเลื่อมใสในพระสงฆ ก็
เมื่อเขาเห็นความไมเลือ่ มใสในพระสงฆนั้นอยูในตน ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตาย
ที่จะมาถึงในภายหนา.
อีกประการหนึ่ง ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเปนผูทุศีล ก็เมือ่ เขาเห็น
ความเปนผูทุศลี นั้นอยูในตน ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมมีความ
สะดุงหวาดเสียว กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
[๑๕๗๒] ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอม
ไมมีความสะดุง หวาดเสียว ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน?
อริยสาวกผูไดสดับในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจ ําแนกธรรม ก็เมื่อเขาเห็นความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจานั้นอยูในตน ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว ไมกลัวความ
ตายที่จะมาถึงในภายหนา.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหวใน
พระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชน พึงรูเฉพาะตน ก็เมื่อ
เขาเห็นความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมนั้นอยูในตน ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว
ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.

อีกประการหนึ่ง อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหวใน
พระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ก็เมือ่ เขาเห็นความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆนั้นอยูในตน ยอมไม
มีความสะดุงหวาดเสียว ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ฯลฯ เปน
ไปเพื่อสมาธิ ก็เมื่อเขาเห็นศีลที่พระอริยเจาใครแลวนั้นอยูในตน ยอมไมมคี วามสะดุงหวาดเสียว
ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมไมมีความ
สะดุงหวาดเสียว ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
[๑๕๗๓] ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาววา ขาแตทานอานนทผูเจริญ กระผมไมกลัว
กระผมจักพูดแกทานได ดวยวากระผมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... อนึ่ง สิกขาบทเหลาใดซึ่งสมควรแกคฤหัสถ อันพระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลว กระผมยังไมแลเห็นความขาดอะไรๆ ของสิกขาบทเหลานั้นในตนเลย.
อ. ดูกรคฤหบดี เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว โสดาปตติผล ทานพยากรณแลว.
จบ สูตรที่ ๗
เวรภยสูตรที่ ๑
วาดวยภัยเวร ๕ ประการ
[๑๕๗๔] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี ผูนั่ง
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกรคฤหบดี ภัยเวร ๕ ประการของอริยสาวกสงบระงับแลว อริย*สาวกประกอบแลวดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการ และญายธรรมอันประเสริฐ อริยสาวกนั้น
เห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา
เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๕๗๕] ภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน? ดูกรคฤหบดี บุคคลผูมีปกติฆาสัตว ยอม
ประสพภัยเวรอันใด ที่เปนไปในปจจุบันก็มี ที่เปนไปในสัมปรายภพก็มี ไดเสวยทุกขโทมนัสที่
เปนไปทางใจก็มี ก็เพราะการฆาสัตวเปนปจจัย เมื่ออริยสาวกเวนจากการฆาสัตวแลว ภัยเวร
อันนั้นเปนอันสงบระงับไปดวยประการฉะนี้ บุคคลผูลักทรัพย ... บุคคลผูประพฤติผิดในกาม ...
บุคคลผูพูดเท็จ ... บุคคลผูดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ยอมประสพ
ภัยเวรอันใด ทีเ่ ปนไปในปจจุบันก็มี ที่เปนไปในสัมปรายภพก็มี ไดเสวยทุกขโทมนัสที่เปน
ไปทางใจก็มี ก็เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเปนปจจัย เมื่อ
อริยสาวกงดเวนจากการดื่มน้าํ เมาคือสุราและเมรัยเปนที่ตั้งแหงความประมาท ภัยเวรอัน อันนั้น
เปนอันสงบระงับไปดวยประการฉะนี้ ภัยเวร ๕ ประการเหลานี้ สงบระงับแลว.
[๑๕๗๖] อริยสาวกประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเปนไฉน? ดูกรคฤหบดี

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ...
ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวก
ประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลานี้.
[๑๕๗๗] ก็ญายธรรมอันประเสริฐ อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวย
ปญญา เปนไฉน? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมกระทําไวในใจซึ่งปฏิจจสมุปบาท
อยางเดียว โดยอุบายอันแยบคายเปนอยางดีวา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ยอมมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้
ยอมเกิด ดวยประการดังนี้ เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนีย้ อมไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ยอมดับ ดวย
ประการดังนี้ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ ฯลฯ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการฉะนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยการสํารอก
โดยหาสวนเหลือมิได สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการฉะนี้ ญายธรรมอันประเสริฐนี้ อริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอด
ดีแลวดวยปญญา.
[๑๕๗๘] ดูกรคฤหบดี เมื่อใด ภัยเวร ๕ ประการนี้ของอริยสาวกสงบระงับแลว
อริยสาวกประกอบแลวดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลานี้ และญายธรรมอันประเสริฐนี้ อัน
อริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เมื่อนัน้ อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณ
ตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแลว
เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๘
เวรภยสูตรที่ ๒
ผูระงับภัยเวร ๕ ไดพยากรณตนเองได
[๑๕๗๙] สาวัตถีนิทาน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภัยเวร ๕ ประการนี้ของ
อริยสาวกสงบระงับแลว อริยสาวกประกอบแลวดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลานี้ และ
ญายธรรมอันประเสริฐนี้ อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เมื่อนัน้
อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย
อบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยง
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๙
ลิจฉวีสูตร
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน
[๑๕๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ในปามหาวัน ใกล
เมืองเวสาลี ครัง้ นั้น มหาอํามาตยของเจาลิจฉวีชื่อนันทกะเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
กะมหาอํามาตยของเจาลิจฉวีชื่อนันทกะวา

[๑๕๘๑] ดูกรนันทกะ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนพระโสดาบัน
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน?
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ...
ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกร
นันทกะ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๕๘๒] ดูกรนันทกะ ก็แลอริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้ เปนผู
ประกอบดวยอายุทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย เปนผูประกอบดวยวรรณะทั้งที่เปนทิพย
ทั้งที่เปนของมนุษย เปนผูประกอบดวยสุขทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย เปนผูประกอบ
ดวยยศทั้งทีเ่ ปนทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย เปนผูประกอบดวยความเปนใหญทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่
เปนของมนุษย ดูกรนันทกะ ก็เราไดฟงแตสมณะหรือพราหมณอื่น จึงกลาวเรื่องนั้น หามิได
ความจริง เรารูเอง เห็นเอง ทราบเอง จึงกลาวเรื่องนั้น.
[๑๕๘๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว บุรุษคนหนึ่งไดกลาวกะมหาอํามาตย
ของเจาลิจฉวีชอื่ นันทกะวา ถึงเวลาอาบน้ําแลว ทานผูเจริญ นันทกะมหาอํามาตยกลาววา
ดูกรพนาย บัดนี้ยังไมตองการอาบน้ําภายนอก ตองการจักอาบน้ําภายใน คือ ความเลื่อมใสใน
พระผูมีพระภาค.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ สรกานิวรรคที่ ๓
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มหานามสูตรที่ ๑
๒. มหานามสูตรที่ ๒
๓. โคธาสูตร
๔. สรกานิสูตรที่ ๑
๕. สรกานิสูตรที่ ๒
๖. ทุสีลยสูตรที่ ๑
๗. ทุสีลยสูตรที่ ๒
๘. เวรภยสูตรที่ ๑
๙. เวรภยสูตรที่ ๒
๑๐. ลิจฉวีสูตร.
---------ปุญญาภิสันทวรรคที่ ๔
อภิสันทสูตรที่ ๑
หวงบุญกุศล ๔ ประการ
[๑๕๘๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามา
ซึ่งความสุข ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ
เปนผูจําแนกธรรม นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๑ อีก

ประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหวในพระธรรมวา พระธรรมอัน
พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปน
ปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไม
หวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการ
ที่ ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อ
สมาธิ นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑
อภิสันทสูตรที่ ๒
หวงบุญกุศล ๔ ประการ
[๑๕๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔
ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนก
ธรรม นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาค
ตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่ง
ความสุขประการที่ ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหว
ในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๓
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกมีใจปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทิน มีจาคะอันไมติดขัด มีฝามือ
อันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน อยูครอบครองเรือน นี้เปน
หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ
หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๒
อภิสันทสูตรที่ ๓
หวงบุญกุศล ๔ ประการ
[๑๕๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔
ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่น
ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม
นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง อริยสาวก
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดี
แลว ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข

ประการที่ ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหวในพระสงฆวา
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญ
อื่นยิ่งกวา นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๓ อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกผูมีปญ
 ญา คือ ประกอบดวยปญญาอันเปนเหตุใหถึง (เห็น) ความเกิดและความดับ
เปนอริยะ เปนไปเพื่อความชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัย
นํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๓
เทวปทสูตรที่ ๑
เทวบท ๔ ประการ
[๑๕๘๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวบท (ขอปฏิบัติของเทวดา) ของ
พวกเทพ ๔ ประการนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์ เพื่อความผองแผว
ของสัตวทั้งหลายผูย ังไมผองแผว เทวบท ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประ*กอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระ
องคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม นี้เปนเทวบทของพวกเทพ เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย
ผูยังไมบริสุทธิ์ เพื่อความผองแผวของสัตวทงั้ หลายผูยังไมผอ งแผวประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... นี้เปนเทวบทของพวกเทพ ...
ประการที่ ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหวในพระสงฆ ...
นี้เปนเทวบทของพวกเทพ ... ประการที่ ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยศีลที่พระ
อริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ นี้เปนเทวบทของพวกเทพ เพื่อความบริสุทธิ์
ของสัตวทั้งหลายผูย ังไมบริสุทธิ์ เพื่อความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูยังไมผองแผวประการที่ ๔
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการนี้แล เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลายผูยัง
ไมบริสุทธิ์ เพื่อความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูย ังไมผองแผว.
จบ สูตรที่ ๔
เทวปทสูตรที่ ๒
เทวบท ๔ ประการ
[๑๕๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการนี้ เพื่อความบริสุทธิ์
ของสัตวทั้งหลายผูย ังไมบริสุทธิ์ เพื่อความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูยังไมผองแผว เทวบท ๔
ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจ ําแนกธรรม อริย*สาวกนั้นยอมรําพึงในใจวา อะไรหนอเปนเทวบทของพวกเทพ อริยสาวกนั้นยอมรูชัดอยางนี้วา
เราไดฟงในบัดนี้แลวา เทวดาทั้งหลายมีความไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง อนึ่ง เรามิไดเบียดเบียน
ใครๆ ซึ่งเปนผูสะดุงหรือมั่นคง เราประกอบดวยธรรมคือเทวบทอยูเปนแน นี้เปนเทวบทของ

พวกเทพ เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์ เพื่อความผองแผวของสัตวทั้งหลาย
ผูยังไมผองแผวประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหว
ในพระธรรม ... นี้เปนเทวบทของพวกเทพ ... ประการที่ ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบ
ดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ... นี้เปนเทวบทของพวกเทพ ... ประการที่ ๓ อีก
ประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลวไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ
อริยสาวกนั้นยอมรําพึงในใจวา อะไรหนอเปนเทวบทของพวกเทพ อริยสาวกนั้นยอมรูชัดอยางนี้
วา เราไดฟงในบัดนี้แลวา เทวดาทั้งหลายมีความไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง อนึ่ง เรามิได
เบียดเบียนใครๆ ซึ่งเปนผูสะดุง หรือมั่นคง เราประกอบดวยธรรมคือเทวบทอยูเปนแน นีเ้ ปน
เทวบทของพวกเทพ ... ประการที่ ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการนี้แล
เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์ เพื่อความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูย ังไม
ผองแผว.
จบ สูตรที่ ๕
สภาคตสูตร
เทวดาสรรเสริญผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
[๑๕๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายปลื้มใจไปสูท ี่ประชุมแลวกลาวถึงบุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบ
ดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองค
นั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม เทวดาเหลาใดประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระ*พุทธเจา จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไปบังเกิดในภพนั้น เทวดาเหลานั้นยอมมีความคิดอยางนี้วา
พวกเราประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจาเห็นปานใด จุติจากอัตภาพนั้น
แลว มาบังเกิดในที่นี้ แมอริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา
เห็นปานนั้น ก็ยอมเกิดในสํานักพวกเทวดาดังจะรองเชิญวา มาเถิด ดังนี้ อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... อีกประการ
หนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ เทวดา
เหลาใดประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไปบังเกิดในภพนั้น
เทวดาเหลานั้นยอมมีความคิดอยางนี้วา พวกเราประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลวเห็นปานใด
จุติจากอัตภาพนั้นแลว มาบังเกิดในที่นี้ แมอริยสาวกผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว
เห็นปานนั้น ก็ยอมเกิดในสํานักพวกเทวดาดังจะรองเชิญวา มาเถิด ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เทวดาทั้งหลายปลื้มใจไปสูทปี่ ระชุมแลว กลาวถึงผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๖
มหานามสูตร
สมบัติของอุบาสก
[๑๕๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกลพระนคร

กบิลพัสดุ แควนสักกะ ครั้งนั้นแล พระเจามหานามศากยราช เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ทรงอภิวาทแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ ดวยเหตุเพียงเทาไร บุคคลจึงจะชื่อวาอุบาสก? พระผู
มีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร บุคคลผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ
ถึงพระสงฆเปนสรณะ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล บุคคลจึงจะชื่อวา เปนอุบาสก.
[๑๕๙๑] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไร อุบาสกจึงจะชื่อวา เปนผู
ถึงพรอมดวยศีล?
พ. ดูกรมหาบพิตร อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต เปนผูงดเวนจากอทินนาทาน
เปนผูงดเวนจากกาเมสุมจิ ฉาจาร เปนผูงดเวนจากมุสาวาท เปนผูงดเวนจากสุราเมรยมัชช*ปมาทัฏฐาน ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อุบาสกจึงจะชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยศีล.
[๑๕๙๒] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไร อุบาสกจึงจะชื่อวา
เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา?
พ. ดูกรมหาบพิตร อุบาสกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา คือ เชื่อพระปญญา
ตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนก
ธรรม ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อุบาสกจึงจะชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา.
[๑๕๙๓] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไร อุบาสกจึงจะชื่อวา
เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ?
พ. ดูกรมหาบพิตร อุบาสกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากความตระหนี่อันเปน
มลทิน มีจาคะอันไมติดขัด มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนก
อยูครอบครองเรือน ดวยเหตุเพียงเทานี้ อุบาสกจึงจะชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ.
[๑๕๙๔] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุเพียงเทาไร อุบาสกจึงจะชือ่ วา
เปนผูถึงพรอมดวยปญญา?
พ. ดูกรมหาบพิตร อุบาสกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา
เปนเหตุใหถึง (เห็น) ความเกิดและความดับ เปนอริยะ เปนไปเพื่อชําแรกกิเลส ใหถึงความ
สิ้นทุกขโดยชอบ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อุบาสกจึงชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยปญญา.
จบ สูตรที่ ๗
วัสสสูตร
ธรรมที่เปนไปเพือ่ ความสิ้นอาสวะ
[๑๕๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญตกลงบนภูเขา น้ํานั้น
ไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา ลําธาร ลําหวย ใหเต็ม ซอกเขา ลําธาร ลําหวย เต็มแลว
ยอมยังหนองใหเต็ม หนองเต็มแลว ยอมยังบึงใหเต็มแล บึงเต็มแลวยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม
แมน้ํานอยเต็มแลว ยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญเต็มแลว ยอมยังมหาสมุทรสาครให
เต็ม ฉันใด ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ อันใด และ

ศีลที่พระอริยเจาใครแลว เหลาใด ของอริยสาวก ธรรมเหลานี้ เมื่อไหลไปถึงฝง ยอมเปนไป
เพื่อความสิ้นอาสวะ ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบ สูตรที่ ๘
กาฬิโคธาสูตร
องคคุณของพระโสดาบัน
[๑๕๙๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโคธาราม ใกลพระนครกบิลพัสดุ
แควนสักกะ ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและ
จีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของเจาสากิยานีนามวา กาฬิโคธา ประทับนั่งบนอาสนะทีเ่ ขาปูถวาย
พระนางกาฬิโคธาสากิยานีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระนางกาฬิโคธาสากิยานี
วา
[๑๕๙๗] ดูกรพระนางโคธา อริยสาวิกาผูป ระกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปน
พระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน? อริยสาวิกาในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีใจปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทิน มีจาคะอันไมติดขัด มี
ฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน อยูครอบครองเรือน
ดูกรพระนางโคธา อริยสาวิกาผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนพระโสดาบัน มีความ
ไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๕๙๘] พระนางกาฬิโคธากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ โสตาปตติยังคะ ๔
ประการเหลาใด ที่พระองคทรงแสดงไว ธรรมเหลานั้นมีอยูใ นหมอมฉัน และหมอมฉันก็เห็น
ชัดในธรรมเหลานั้น เพราะวาหมอมฉันประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... อนึ่ง ไทยธรรมอยางใดอยางหนึ่งที่มีอยูในสกุล หมอมฉันเฉลี่ย
ไทยธรรมนั้นทั้งหมดกับทานที่มีศีล มีกัลยาณธรรม.
พ. ดูกรพระนางโคธา เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว โสดาปตติผลทานพยากรณ
แลว.
จบ สูตรที่ ๙
นันทิยสูตร
อยูดวยความประมาทและไมประมาท
[๑๕๙๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกลพระนครกบิล*พัสดุ แควนสักกะ ครั้งนั้น เจาศากยะพระนามวา นันทิยะ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา
[๑๖๐๐] ขาแตพระองคผูเจริญ อริยสาวกใด ไมมีโสตาปตติยังคธรรม ๔ ประการ

โดยประการทัง้ ปวง ในกาลทุกเมื่อ อริยสาวกนั้นหรือหนอที่พระองคตรัสเรียกวา อยูดวยความ
ไมประมาท? พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนันทิยะ อริยสาวกใด ไมมีโสตาปตติยังคะ ๔ ประการ
เราเรียกอริยสาวกนั้นวา เปนคนภายนอก ตั้งอยูในฝายปุถุชน อนึ่ง อริยสาวกเปนผูอยูดวย
ความประมาท และอยูดวยความไมประมาท โดยวิธีใด ทานจงฟงวิธีนั้น จงใสใจใหดี เราจัก
กลาว นนทิยศากยะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
[๑๖๐๑] ดูกรนันทิยะ ก็อริยสาวกเปนผูอยูด วยความประมาทอยางไร? อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ... เปนผูจําแนกธรรม อริยสาวกนั้นพอใจแลวดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจานั้น ไมพยายามใหยงิ่ ขึ้นไป เพื่อความสงัดในกลางวัน เพื่อหลีกเรนใน
กลางคืน เมื่ออริยสาวกนั้นเปนผูประมาทอยูอ ยางนี้ ยอมไมมีปราโมทย เมือ่ ไมมีปราโมทย ก็
ไมมีปติ เมื่อไมมีปติ ก็ไมมีปสสัทธิ เมื่อไมมีปส สัทธิ ยอมอยูเปนทุกข จิตของผูมีความทุกข
ยอมไมเปนสมาธิ เมื่อจิตไมเปนสมาธิ ธรรมทั้งหลายยอมไมปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายไม
ปรากฏ อริยสาวกนั้นยอมถึงความนับวา อยูดว ยความประมาท อีกประการหนึ่ง อริยสาวก
ประกอบดวยเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา
ใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกนั้นพอใจแลวดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว
ไมพยายามใหยิ่งขึ้นไป เพื่อความสงัดในกลางวัน เพื่อหลีกเรนในกลางคืน เมื่ออริยสาวกนัน้
เปนผูประมาทอยูอยางนี้ ยอมไมมีปราโมทย เมื่อไมมีปราโมทย ก็ไมมีปติ เมื่อไมมีปติ ก็ไมมี
ปสสัทธิ เมื่อไมมีปสสัทธิ ยอมอยูเปนทุกข จิตของผูมีความทุกขยอมไมมีสมาธิ เมื่อจิตไม
เปนสมาธิ ธรรมทั้งหลายยอมไมปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายไมปรากฏ อริยสาวกนั้นยอมถึง
ความนับวา อยูดวยความประมาท ดูกรนันทิยะ อริยสาวกเปนผูอยูดวยความประมาทอยางนี้แล.
[๑๖๐๒] ดูกรนันทิยะ ก็อริยสาวกผูเปนผูอยูดวยความไมประมาทอยางไร? อริย*สาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุ
นี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจ ําแนกธรรม อริยสาวกนั้นยังไมพอใจดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจานั้น พยายามใหยิ่งขึน้ ไป เพื่อความสงัดในกลางวัน
เพื่อหลีกเรนในกลางคืน เมื่ออริยสาวกนั้นเปนผูไมประมาทอยูอยางนี้ ยอมเกิดปราโมทย เมื่อ
เกิดปราโมทย ยอมเกิดปติ เมือ่ มีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบ ยอมไดเสวยสุข
จิตของผูมีความสุขยอมเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิ ธรรมทั้งหลายยอมปรากฏ เพราะธรรมทั้ง
หลายปรากฏ อริยสาวกนั้นยอมถึงความนับวา อยูดวยความไมประมาท อีกประการหนึ่ง อริย*สาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวย
ศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกนั้นยังไมพอใจดวยศีลที่
พระอริยเจาใครแลว พยายามใหยิ่งขึ้นไป เพื่อความสงัดในกลางวัน เพื่อหลีกเรนในกลางคืน
เมื่ออริยสาวกนั้นเปนผูไมประมาทอยูอยางนี้ ยอมเกิดปราโมทย เมื่อเกิดปราโมทย ยอมเกิดปติ
เมื่อมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบ ยอมไดเสวยสุข จิตของผูม ีความสุข ยอม

เปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิ ธรรมทั้งหลายยอมปรากฏ อริยสาวกนั้นยอมถึงความนับวา อยู
ดวยความไมประมาท ดูกรนันทิยะ อริยสาวกเปนผูอยูดวยความไมประมาทอยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบปุญญาภิสันทวรรคที่ ๔
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อภิสันทสูตรที่ ๑
๒. อภิสันทสูตรที่ ๒
๓. อภิสันทสูตรที่ ๓
๔. เทวปทสูตรที่ ๑
๕. เทวปทสูตรที่ ๒
๖. สภาคตสูตร
๗. มหานามสูตร
๘. วัสสสูตร
๙. กาฬิโคธาสูตร
๑๐. นันทิยสูตร
----------สคาถกปุญญาภิสันทวรรคที่ ๕
อภิสันทสูตรที่ ๑
หวงบุญกุศล ๔ ประการ
[๑๖๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔
ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ฯลฯ
เปนผูจําแนกธรรม นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล
อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระสงฆ ... นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๓ อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ นี้เปนหวงบุญ
หวงกุศล อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัย
นํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.
[๑๖๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครๆ จะนับประมาณบุญของอริยสาวกผูประกอบดวย
หวงบุญ หวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข มีประมาณ
เทานี้ มิใชกระทําไดโดยงาย ทีแ่ ท หวงบุญ หวงกุศล ยอมถึงความนับวา เปนกองบุญใหญ
จะนับประมาณมิได.
[๑๖๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครๆ จะนับประมาณน้ําในมหาสมุทรวา ประมาณ
เทานี้อาฬหกะ ๑- หรือวารอยอาฬหกะ พันอาหฬกะ แสนอาฬหกะ มิใชกระทําไดโดยงาย ที่แท
น้ํายอมถึงความนับวา เปนกองน้ําใหญ จะนับประมาณมิได แมฉันใด ใครๆ จะประมาณบุญ
ของอริยสาวกผูประกอบดวยหวงบุญ หวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํา

มาซึ่งความสุข มีประมาณเทานี้ มิใชกระทําไดโดยงาย ที่แท หวงบุญ หวงกุศล ยอมถึงความ
นับวา เปนกองบุญใหญ จะนับจะประมาณมิได ฉันนั้นเหมือนกัน พระผูมีพระภาคไดตรัส
พระพุทธพจนนี้วา
@๑. ๑ อาฬหกะ เทากับ ๔ ทะนาน ฯ
[๑๖๐๖] แมน้ําเปนอันมากที่หมูคือคณะนรชนอาศัยแลว ไหลไปยังสาคร
ทะเลหลวง ซึ่งจะประมาณมิได เปนที่ขงั น้ําอยางใหญ มีสิ่งที่นากลัว
มาก เปนที่อยูของหมูรัตนะ ฉันใด สายธารแหงบุญยอมไหลไปสู
นรชนผูเปนบัณฑิต ผูใหขาว น้ํา ผา ที่นอน ที่นั่งและเครื่องปูลาด
เหมือนแมน้ําไหลไปสูสาคร ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบ สูตรที่ ๑
อภิสันทสูตรที่ ๒
หวงบุญกุศล ๔ ประการ
[๑๖๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔
ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม
นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซึ่งความสุขประการ
ที่ ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ... นี้เปน
หวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกมีใจปราศจากความ
ตระหนี่อันเปนมลทิน มีจาคะอันไมติดขัด มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดี
ในการจําแนกทาน อยูครอบครองเรือน นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.
[๑๖๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครๆ จะนับจะประมาณบุญของอริยสาวกผูป ระกอบดวย
หวงบุญ หวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข มีประมาณ
เทานี้ มิใชกระทําไดโดยงาย ทีแ่ ท หวงบุญ หวงกุศล ยอมถึงความนับวา เปนกองบุญใหญ
จะนับจะประมาณมิได.
[๑๖๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหานทีเหลานี้ คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู
มหี ยอมไหลเรื่อยไปที่ปากน้ําใด จะนับจะประมาณน้ําที่ปากน้าํ นั้นวา ประมาณเทานี้อาฬหกะ
หรือรอยอาฬหกะ พันอาฬหกะ แสนอาฬหกะ มิใชกระทําไดโดยงาย ที่แท แมน้ํายอมถึงความ
นับวา เปนกองน้ําใหญ จะนับจะประมาณมิได แมฉันใด ใครๆ จะนับจะประมาณบุญของอริยสาวก
ผูประกอบดวยหวงบุญ หวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข
มีประมาณเทานี้ มิใชกระทําไดโดยงาย ที่แท หวงบุญ หวงกุศล ยอมถึงความ นับวาเปนกอง
บุญใหญ จะนับจะประมาณมิได ฉันนั้นเหมือนกัน พระผูมพี ระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา

[๑๖๑๐] แมน้ําเปนอันมากที่หมูคือคณะนรชนอาศัยแลว ยอมไหลไปสู
สาครทะเลหลวง ซึ่งจะประมาณมิได เปนที่ขังน้ําอยางใหญ มีสิ่งที่
นากลัวมาก เปนที่อยูข องหมูรัตนะ ฉันใด สายธารแหงบุญยอมไหล
ไปสูนรชนผูเปนบัณฑิต ผูใหขาว น้ํา ผา ที่นอน ที่นั่งและเครื่อง
ปูลาด เหมือนแมน้ําไหลไปสูสาคร ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบ สูตรที่ ๒
อภิสันทสูตรที่ ๓
หวงบุญกุศล ๔ ประการ
[๑๖๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔
ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนก
ธรรม นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง อริยสาวก
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซึ่ง
ความสุขประการที่ ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวใน
พระสงฆ ... นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวก
เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา อันเปนเหตุใหถึงความเกิดและความดับ เปนอริยะ เปน
ไปเพื่อชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามา
ซึ่งความสุขประการที่ ๔ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔
ประการนี้แล.
[๑๖๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครๆ จะนับจะประมาณบุญของอริยสาวกผูป ระกอบดวย
หวงบุญ หวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศลอันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข มีประมาณ
เทานี้มิใชกระทําไดโดยงาย ทีแ่ ท หวงบุญ หวงกุศล ยอมถึงความนับวา เปนกองบุญใหญ
จะนับจะประมาณมิได พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา
[๑๖๑๓] ผูใดตองการบุญ ตั้งมั่นในกุศล เจริญมรรคเพื่อบรรลุอมตธรรม
ผูนั้นบรรลุธรรมที่เปนสาระ ยินดีในธรรมเปนที่สิ้นไป (แหงอาสวะ)
ยอมไมหวั่นไหวในเมื่อมัจจุราชมาถึง.
จบ สูตรที่ ๓
มหัทธนสูตรที่ ๑
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูมั่งคั่ง
[๑๖๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เราเรียกวา
เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มียศใหญ ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน? อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหว

ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อ
สมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เราเรียกวา เปนผูมงั่ คั่ง
มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มียศใหญ.
จบ สูตรที่ ๔
มหัทธนสูตรที่ ๒
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูมั่งคั่ง
[๑๖๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เราเรียกวา
เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มียศใหญ ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน? อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหว
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนผูมีปญญา ฯลฯ ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เราเรียกวา เปนผูม ั่งคั่ง มีทรัพยมาก
มีโภคะมาก มียศใหญ.
จบ สูตรที่ ๕
ภิกขุสูตร
องคคุณของพระโสดาบัน
[๑๖๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปน
พระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อ
สมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนพระโสดาบัน
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา
จบ สูตรที่ ๖
นันทิยสูตร
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน
[๑๖๑๗] กบิลพัสดุนิทาน. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยนันทิยะ ผูประทับ
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกรนันทิยะ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปน
พระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อ
สมาธิ ดูกรนันทิยะ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนพระโสดาบัน มี
ความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๗

ภัททิยสูตร
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน
[๑๖๑๘] กบิลพัสดุนิทาน. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยภัททิยะ ผูป ระทับนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกรภัททิยะ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปน
พระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา ... อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอม
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๘
มหานามสูตร
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน
[๑๖๑๙] กบิลพัสดุนิทาน. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจามหานามศากยราชผู
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา ... อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้
แล ยอมเปนพระโสดาบันมีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๙
โสตาปตติยังคสูตร
โสตาปตติยังคะ ๔ ประการ
[๑๖๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? คือ
การคบสัตบุรุษ ๑ การฟงธรรม ๑ การทําไวในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบสคาถกปุญญาภิสันทวรรคที่ ๕
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อภิสันทสูตรที่ ๑
๒. อภิสันทสูตรที่ ๒
๓. อภิสันทสูตรที่ ๓
๔. มหัทธนสูตรที่ ๑
๕. มหัทธนสูตรที่ ๒
๖. ภิกขุสูตร
๗. นันทิยสูตร
๘. ภัททิยสูตร
๙. มหานามสูตร
๑๐. โสตาปตติยังคสูตร
-------------สัปปญญวรรคที่ ๖
สคาถกสูตร
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน
[๑๖๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการยอมเปนพระ

โสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปน
ไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ใน
พระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา
[๑๖๒๒] ผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น ไมหวั่นไหว ในพระตถาคต มีศีลอันงาม ทีพ่ ระ
อริยเจาใครแลว สรรเสริญแลว มีความเลื่อมใสในพระสงฆ และมีความ
เห็นตรง บัณฑิตเรียกผูนั้นวา เปนคนไมขัดสน ชีวิตของเขาไมเปลา
ประโยชน เพราะฉะนัน้ บุคคลผูมีปญญา เมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา พึงประกอบตามซึ่งศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็น
ธรรม ดังนี้.
จบ สูตรที่ ๑
วัสสวุตถสูตร
วาดวยพระอริยบุคคลมีนอยกวากันโดยลําดับ
[๑๖๒๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอยูจําพรรษาในพระนครสาวัตถี
แลว ไปโดยลําดับ ถึงพระนครกบิลพัสดุ ดวยกรณียบางอยาง พวกเจาศากยะชาวพระนคร
กบิลพัสดุไดทราบขาววา ภิกษุรูปหนึ่งอยูจําพรรษาในพระนครสาวัตถี มาถึงพระนครกบิลพัสดุ
แลว จึงเสด็จเขาไปหาภิกษุรูปนั้นถึงที่อยู ทรงอภิวาทภิกษุนั้นแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลว ไดตรัสถามภิกษุนั้นวา
[๑๖๒๔] ขาแตทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคไมประชวร และยังมีพระกําลังหรือ?
ภิกษุนั้นทูลวา พระผูมีพระภาคไมประชวรและยังมีพระกําลัง ขอถวายพระพร.
ศ. ขาแตทานผูเจริญ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไมปวยไขและยังมีกําลังหรือ?
ภิ. แมพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ไมปวยไขและยังมีกําลัง ขอถวายพระพร.
ศ. ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุสงฆไมปวยไขและยังมีกําลังหรือ?
ภิ. แมภิกษุสงฆก็ไมปวยไขและยังมีกําลัง ขอถวายพระพร.
ศ. ขาแตทานผูเจริญ ระหวางพรรษานี้ อะไรๆ ที่ทานไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระ
พักตรพระผูมีพระภาค มีอยูหรือ?
ภิ. ขอถวายพระพร เรื่องนี้อาตมภาพไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระ
ภาควา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู มีนอย ที่แท ภิกษุผูเปนอุปปาติกะ
เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบือ้ งต่ํา ๕ สิ้นไป จักนิพพานในภพที่เกิดนั้น มีอนั ไมกลับมาจากโลก
นั้นเปนธรรมดา มีมากกวา อีกประการหนึ่ง อาตมภาพไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรผูมี

พระภาควา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนอุปปาติกะ เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป
จักนิพพานในภพที่เกิดนั้น มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา มีนอย ที่แท ภิกษุผูเปน
สกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง กลับมาสูโลกนี้
อีกคราวเดียวเทานั้นแลว จักกระทําที่สุดแหงทุกขได มีมากกวา อีกประการหนึ่ง อาตมภาพไดฟง
มาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓
สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง กลับมาสูโลกนี้อกี คราวเดียวเทานั้นแลว จักกระทํา
ที่สุดแหงทุกขได มีนอย ที่แท ภิกษุผูเปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งที่จะตรัสรูในเบื้องหนา มีมากกวา.
จบ สูตรที่ ๒
ธรรมทินนสูตร
ธรรมทินนอุบาสกพยากรณโสดาปตติผล
[๑๖๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสปิ ตนมฤคทายวัน ใกลพระ
นครพาราณสี ครั้งนั้น อุบาสกชื่อวา ธรรมทินนะ พรอมดวยอุบาสก ๕๐๐ คน เขาไปเฝาพระผู
มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอใดจะพึงมีประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกขาพระองค
ทั้งหลาย ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงตรัสสอน โปรดทรงพร่ําสอนขอนั้นแกขาพระองคทั้งหลาย
เถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรธรรมทินนะ เพราะฉะนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
วา พระสูตรเหลาใดที่พระตถาคตตรัสแลว อันลึกซึ้ง มีเนื้อความอันลึก เปนโลกุตตระ ประกอบ
ดวยความวาง เราจักเขาถึงพระสูตรเหลานั้นตลอดกาลเปนนิตยอยู ดูกรธรรมทินนะ ทานทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แหละ.
[๑๖๒๖] ธ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายยังครองเรือน นอนกกลูกอยู
ยังทาจันทนแควนกาสี ยังใชมาลาของหอมและเครื่องลูบไล ยังยินดีทองและเงินอยู จะเขาถึง
พระสูตรที่พระตถาคตตรัสแลว อันลึกซึ้ง มีเนื้อความอันลึก เปนโลกุตตะ ประกอบดวยความ
วาง ตลอดนิตยกาลอยู มิใชกระทําไดโดยงาย ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมอันยิ่ง
แกขาพระองคทั้งหลายผูตั้งอยูแลวในสิกขาบท ๕ เถิด.
พ. ดูกรธรรมทินนะ เพราะฉะนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลาย
จักเปนผูประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ...
จักเปนผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกรธรรมทินนะ
ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
ธ. ขาแตพระองคผเู จริญ โสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลาใด ที่พระผูมีพระภาคทรง
แสดงแลว ธรรมเหลานั้นมีอยูใ นขาพระองคทั้งหลาย และขาพระองคทั้งหลายเห็นชัดในธรรม
เหลานั้น เพราะวา ขาพระองคทั้งหลาย ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไป

เพื่อสมาธิ.
พ. ดูกรธรรมทินนะ เปนลาภของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายไดดีแลว โสดาปตติผล
อันทานทั้งหลายพยากรณแลว.
จบ สูตรที่ ๓
คิลายนสูตร
ธรรมเปนที่ตั้งแหงความเบาใจ ๔ ประการ
[๑๖๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกลพระนครกบิลพัสดุ
แควนสักกะ ก็สมัยนั้น ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาคดวยหวังวา พระผูมี
พระภาคทรงทําจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จหลีกไปสูที่จาริกโดยลวง ๓ เดือน พระเจามหานามศากย*ราช ไดทรงสดับขาววา ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาคดวยหวังวา พระผูมี
พระภาคทรงทําจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จหลีกไปสูที่จาริกโดยลวง ๓ เดือน ครั้งนั้น พระเจา
มหานามศากยราช เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมพี ระภาค
แลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอม
ฉันไดยินมาวา ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาคดวยหวังวา พระผูมีพระภาคทรงทํา
จีวรสําเร็จแลว จักเสด็จหลีกไปสูที่จาริกโดยลวง ๓ เดือน ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องนี้หมอมฉัน
ยังไมไดฟง ยังไมไดรับมา เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา อุบาสกผูมปี ญญาพึงกลาว
สอนอุบาสกผูม ีปญญา ผูปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก.
[๑๖๒๘] พ. ดูกรมหาบพิตร อุบาสกผูมีปญญา พึงปลอบอุบาสกผูมีปญญา ผูปวย
ไดรับทุกข เปนไขหนัก ดวยธรรมเปนที่ตั้งแหงความเบาใจ ๔ ประการวา ทานจงเบาใจเถิดวา
ทานมีความเลือ่ มใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีศีลที่
พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ.
[๑๖๒๙] ดูกรมหาบพิตร อุบาสกผูมีปญญา ครั้นปลอบอุบาสกผูมีปญญา ผูปวย
ไดรับทุกข เปนไขหนัก ดวยธรรมเปนที่ตั้งแหงความเบาใจ ๔ ประการนี้แลว พึงถามอยางนี้
วา ทานมีความหวงใยในมารดาและบิดาอยูหรือ? ถาเขากลาวอยางนี้วา เรายังมีความหวงใย
ในมารดาและบิดาอยู อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา ทานผูเชนกับเรา ซึ่งมีความตายเปน
ธรรมดา ถาแมทานจักกระทําความหวงใยในมารดาและบิดา ก็จักตายไป ถาแมทานจักไมกระทํา
ความหวงใยในมารดาและบิดา ก็จักตายไปเหมือนกัน ขอทานจงละความหวงใยในมารดาและ
บิดาของทานเสียเถิด ถาเขากลาวอยางนี้วา เราละความหวงใยในมารดาและบิดาของเราแลว.
[๑๖๓๐] อุบาสกนั้นพึงถามเขาอยางนี้วา ก็ทานยังมีความหวงใยในบุตรและภริยาอยู
หรือ? ถาเขากลาวอยางนี้วา เรายังมีความหวงใยในบุตรและภริยาอยู อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขา
อยางนี้วา ทานผูเชนกับเรา ซึ่งมีความตายเปนธรรมดา ถาแมทานจักกระทําความหวงใยในบุตร
และภริยา ก็จักตายไป ถาแมทานจักไมกระทําความหวงใยในบุตรและภริยา ก็จักตายไปเหมือน
กัน ขอทานจงละความหวงใยในบุตรและภริยาของทานเสียเถิด ถาเขากลาวอยางนี้วา เราละ

ความหวงใยในบุตรและภริยาของเราแลว
[๑๖๓๑] อุบาสกนั้นพึงถามเขาอยางนี้วา ทานยังมีความหวงใยในกามคุณ ๕ อัน
เปนของมนุษยอยูหรือ? ถาเขากลาวอยางนี้วา เรายังมีความหวงใยในกามคุณ ๕ อันเปนของมนุษย
อยู อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา กามอันเปนทิพยยังดีกวา ประณีตกวา กามอันเปน
ของมนุษย ขอทานจงพรากจิตใหออกจากกามอันเปนของมนุษย แลวนอมจิตไปในพวกเทพชั้น
จาตุมหาราชเถิด ถาเขากลาวอยางนี้วา จิตของเราออกจากกามอันเปนของมนุษยแลว จิตของเรา
นอมไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแลว.
[๑๖๓๒] อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนีว้ า พวกเทพชั้นดาวดึงสยังดีกวา ประณีต
กวา พวกเทพชั้นจาตุมหาราช ขอทานจงพรากจิตใหออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราช แลวนอมจิต
ไปในพวกเทพชั้นดาวดึงสเถิด ถาเขากลาวอยางนี้วา จิตของเราออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราช
แลว จิตของเรานอมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงสแลว อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา พวก
เทพชั้นยามายังดีกวา ประณีตกวา พวกเทพชั้นดาวดึงส ... พวกเทพชั้นดุสิตยังดีกวา ประณีตกวา
พวกเทพชั้นยามา ... พวกเทพชั้นนิมมานรดียงั ดีกวา ประณีตกวา พวกเทพชั้นดุสิต ... พวกเทพ
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตียังดีกวา ประณีตกวา พวกเทพชั้นนิมมานรดี ... พรหมโลกยังดีกวา ประณีตกวา
พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ขอทานจงพรากจิตใหออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตี แลว
นอมจิตไปในพรหมโลกเถิด ถาเขากลาวอยางนี้วา จิตของเราออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
แลว จิตของเรานอมไปในพรหมโลกแลว.
[๑๖๓๓] อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนีว้ า ดูกรทานผูมอี ายุ แมพรหมโลกก็ไม
เที่ยง ไมยั่งยืน ยังนับเนื่องในสักกายะ ขอทานจงพรากจิตใหออกจากพรหมโลก แลวนําจิต
เขาไปในความดับสักกายะเถิด ถาเขากลาวอยางนี้วา จิตของเราออกจากพรหมโลกแลว เรานํา
จิตเขาไปในความดับสักกายะแลว ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพไมกลาวถึงความตางอะไรกันของ
อุบาสก ผูมีจิตพนแลวอยางนี้ กับภิกษุผูพนแลวตั้งรอยป คือ พนดวยวิมุติเหมือนกัน.
จบ สูตรที่ ๔
ผลสูตรที่ ๑
เจริญธรรม ๔ ประการทําใหแจงโสดาปตติผล
[๑๖๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? คือ การ
คบสัตบุรุษ ๑ การฟงสัทธรรม ๑ การกระทําไวในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไป เพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.
จบ สูตรที่ ๕
ผลสูตรที่ ๒
เจริญธรรม ๔ ประการทําใหแจงสกทาคามิผล

[๑๖๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล ... .
จบ สูตรที่ ๖
ผลสูตรที่ ๓
เจริญธรรม ๔ ประการทําใหแจงอนาคามิผล
[๑๖๓๖] ... ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ... .
จบ สูตรที่ ๗
ผลสูตรที่ ๔
เจริญธรรม ๔ ประการทําใหแจงอรหัตผล
[๑๖๓๗] ... ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ... .
จบ สูตรที่ ๘
ปฏิลาภสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการไดปญญา
[๑๖๓๘] ... ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งปญญา ... .
จบ สูตรที่ ๙
วุฒิสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการปญญาเจริญ
[๑๖๓๙] ... ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา ... .
จบ สูตรที่ ๑๐
เวปุลลสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการปญญาไพบูลย
[๑๖๔๐] ... ยอมเปนไปเพื่อความไพบูลยแหงปญญา ... .
จบ สูตรที่ ๑๑
จบ สัปปญญวรรคที่ ๖
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สคาถกสูตร
๒. วัสสวุตถสูตร
๓. ธรรมทินนสูตร ๔. คิลายนสูตร
๕. ผลสูตรที่ ๑
๖. ผลสูตรที่ ๒
๗. ผลสูตรที่ ๓
๘. ผลสูตรที่ ๔
๙. ปฏิลาภสูตร
๑๐. วุฒิสูตร
๑๑. เวปุลลสูตร.
-----------

มหาปญญวรรคที่ ๗
มหาปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการมีปญญามาก
[๑๖๔๑] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญามาก ... .
จบ สูตรที่ ๑
ปุถุปญญสูตร
เจริญ ... มีปญญาแนนหนา
[๑๖๔๒] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาแนนหนา ... .
จบ สูตรที่ ๒
วิปุลลปญญสูตร
เจริญ ... มีปญญาไพบูลย
[๑๖๔๓] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาไพบูลย ... .
จบ สูตรที่ ๓
คัมภีรปญญสูตร
เจริญ ... มีปญญาลึกซึ้ง
[๑๖๔๔] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาลึกซึ้ง ... .
จบ สูตรที่ ๔
อัปปมัตตปญญสูตร
เจริญ ... มีปญญาหาประมาณมิได
[๑๖๔๕] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาประมาณมิได ... .
จบ สูตรที่ ๕
ภูริปญญสูตร
เจริญ ... มีปญญาดังแผนดิน
[๑๖๔๖] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาเพียงดังแผนดิน ... .
จบ สูตรที่ ๖
พาหุลปญญสูตร
เจริญ ... มีปญญามาก
[๑๖๔๗] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญามาก ... .
จบ สูตรที่ ๗
สีฆปญญสูตร
เจริญ ... มีปญญาเร็ว
[๑๖๔๘] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาเร็ว ... .
จบ สูตรที่ ๘

ลหุปญญสูตร
เจริญ ... มีปญญาเบา
[๑๖๔๙] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาเบา ... .
จบ สูตรที่ ๙
หาสปญญสูตร
เจริญ ... มีปญญาราเริง
[๑๖๕๐] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาราเริง ... .
จบ สูตรที่ ๑๐
ชวนปญญสูตร
เจริญ ... มีปญญาไว
[๑๖๕๑] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาไว ... .
จบ สูตรที่ ๑๑
ติกขปญญสูตร
เจริญ ... มีปญญากลา
[๑๖๕๒] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญ
 ญาคมกลา ... .
จบ สูตรที่ ๑๒
นิพเพธิกปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการมีปญญาชําแรกกิเลส
[๑๖๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเปนเครื่องชําแรกกิเลส ธรรม ๔ ประการเปนไฉน?
คือ การคบสัตบุรุษ ๑ การฟงสัทธรรม ๑ การกระทําไวในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเปนเครื่องชําแรกกิเลส.
จบ สูตรที่ ๑๓
จบ มหาปญญวรรคที่ ๗
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มหาปญญสูตร ๒. ปุถุปญญสูตร
๓. วิปุลลปญญสูตร ๔. คัมภีรปญญสูตร
๕. อัปปมัตตปญญสูตร ๖. ภูริปญญสูตร
๗. พาหุลปญญสูตร ๘. สีฆปญญสูตร
๙. ลหุปญญสูตร
๑๐. หาสปญญสูตร
๑๑. ชวนปญญสูตร ๑๒. ติกขปญญสูตร

๑๓. นิพเพธิกปญญสูตร.
จบ โสดาปตติสังยุต
------------๑๑. สัจจสังยุต
สมาธิวรรคที่ ๑
สมาธิสูตร
ผูมีใจตั้งมั่นยอมรูตามความเปนจริง
[๑๖๕๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุผูมีใจ
ตั้งมั่นแลว ยอมรูตามความเปนจริง ยอมรูอะไรตามความเปนจริง ยอมรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุ
ผูมีใจตั้งมั่นแลว ยอมรูตามความเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลาย
พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ*คามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๑
ปฏิสัลลานสูตร
ผูหลีกเรนอยูย อมรูตามความเปนจริง
[๑๖๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงถึงความประกอบในการหลีกออกเรนอยู
ภิกษุผูหลีกออกเรนอยู ยอมรูต ามความเปนจริง ยอมรูอะไรตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกข*สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เธอทั้งหลายจงถึงความประกอบในการหลีก
ออกเรนอยู ภิกษุผูหลีกออกเรนอยู ยอมรูตามความเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ แหละ
เธอทั้งหลาย พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๒
กุลปุตตสูตรที่ ๑
ผูออกบวชโดยชอบเพื่อรูอริยสัจ ๔
[๑๖๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ออกบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด ออกบวชแลวเพื่อรูอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง
กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหลานั้นทั้ง
หมด จักออกบวชเพื่อรูอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันกาล
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด ออกบวชอยู เพื่อรูอริยสัจ ๔ ตามความ
เปนจริงอริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธ*คามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ... ในอนาคตกาล ... ในปจจุบันกาล
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด ออกบวชเพื่อรูอริยสัจ ๔ นี้แลตามความ
เปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความ

เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๓
กุลปุตตสูตรที่ ๒
ผูออกบวชโดยชอบรูอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง
[๑๖๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ออกบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบ รูแลวตามความเปนจริง กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด รูแลวซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความ
เปนจริง กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ จักรูตามความ
เปนจริง กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด จักรูซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในปจจุบันกาล ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ ยอมรูตามความเปนจริง กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด
ยอมรูซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกข*นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ... ในอนาคตกาล ... ในปจจุบันกาล
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ รูตามความเปนจริง กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด รูซึ่งอริยสัจ ๔
เหลานี้ ตามความเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร
เพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทกุ ขนิโรธคามินปี ฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๔
สมณพราหมณสูตรที่ ๑
สมณพราหมณรูอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง
[๑๖๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล รู
แลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด รูแลวซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปน
จริง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักรูตามความเปนจริง สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นทั้งหมด จักรูซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในปจจุบันกาล ยอมรูตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมรูอ ริยสัจ ๔
ตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ... ในอนาคตกาล ... ในปจจุบันกาล รู
ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด รูซึ่งอริยสัจ ๔ เหลานี้ตามความเปนจริง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ แหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๕
สมณพราหมณสูตรที่ ๒
สมณพราหมณประกาศอริยสัจ ๔ ที่ตนรู
[๑๖๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล
ประกาศแลวซึ่งสิ่งที่ตนรูแลวตามความจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ประกาศแลวซึ่ง
อริยสัจ ๔ วา เปนสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคต

กาล จักประกาศสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด จักประกาศ
อริยสัจ ๔ วา เปนสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบัน
กาล ประกาศอยูซึ่งสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ประกาศ
อยูซึ่งอริยสัจ ๔ วา เปนสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ... ใน
อนาคตกาล ... ในปจจุบันกาล ประกาศสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลา
นั้นทั้งหมดประกาศอริยสัจ ๔ เหลานี้วา เปนสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๖
วิตักกสูตร
วาดวยการตรึกในอริยสัจ ๔
[๑๖๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยาตรึกถึงอกุศลวิตกอันลามก คือ กาม*วิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะวิตกเหลานี้ ไมประกอบดวย
ประโยชน ไมใชพรหมจรรยเบื้องตน ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย ความคลายกําหนัด ความ
ดับ ความสงบ ความรูยิ่ง ความตรัสรู นิพพาน ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะตรึก พึงตรึกวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะความตรึกเหลานี้ ประกอบดวยประโยชน
เปนพรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย ความคลายกําหนัด ความดับ ความสงบ
ความรูยิ่ง ความตรัสรู นิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทัง้ หลาย พึงกระทํา
ความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๗
จินตสูตร
วาดวยการคิดในอริยสัจ ๔
[๑๖๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยาคิดถึงอกุศลจิตอันลามกวา โลกเทีย่ ง
โลกไมเที่ยง โลกมีที่สุด โลกไมมีที่สุด ชีพอันนัน้ สรีระก็อันนั้น ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยาง
หนึ่ง สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก สัตวเบื้อง
หนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได
ยอมไมเปนอีกก็หามิได ขอนัน้ เพราะเหตุไร? เพราะความคิดนี้ไมประกอบดวยประโยชน ไมใช
พรหมจรรยเบื้องตน ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิด พึงคิดวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความคิดนี้ประกอบดวยประ*โยชน เปนพรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีท้ ุกข*นิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ สูตรที่ ๘
วิคคาหิกกถาสูตร
วาดวยการพูดที่ไมเปนประโยชน
[๑๖๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยาพูดถอยคําแกงแยงกันวา ทานไมรูทั่ว
ถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด เรา
ปฏิบัติถูก สิ่งที่ควรพูดกอน ทานพูดเสียทีหลัง สิ่งที่ควรพูดทีหลัง ทานพูดเสียกอน เปน
ประโยชนแกเรา ไมเปนประโยชนแกทาน ความเปนไปอยางอืน่ ที่คลาดเคลื่อน ทานประพฤติ
แลว ทานยกวาทะขึ้นแลวเพื่อเปลื้องวาทะของผูอื่น ทานถูกขมขี่แลว ทานจงชําแรกออก ถา
ทานอาจ ขอนัน้ เพราะเหตุไร? เพราะถอยคํานี้ไมประกอบดวยประโยชน ไมใชพรหมจรรยเบื้อง
ตน ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูด พึงพูดวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะถอยคํานี้ประกอบดวยประโยชน เปน
พรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ
เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๙
ติรัจฉานกถาสูตร
วาดวยการพูดติรัจฉานกถา
[๑๖๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยาพูดดิรัจฉานกถา ซึ่งมีหลายอยาง คือ
พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่อง
ผา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรือ่ งญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่อง
นคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่
ลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อม ดวย
ประการนั้นๆ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะถอยคํานี้ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนพรหมจรรย
เบื้องตน ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูด พึงพูดวา นี้ทุกข
ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะถอยคํานี้ประกอบดวยประโยชน
เปนพรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลาย พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีท้ ุกข*นิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ สมาธิวรรคที่ ๑
------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สมาธิสูตร
๒. ปฏิสัลลาณสูตร
๓. กุลปุตตสูตรที่ ๑ ๔. กุลปุตตสูตรที่ ๒

๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑ ๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
๗. วิตักกสูตร
๘. จินตสูตร
๙. วิคคาหิกกถาสูตร ๑๐. ติรัจฉานกถาสูตร
-------------ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒
ตถาคตสูตรที่ ๑
ทรงแสดงพระธรรมจักร
[๑๖๖๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุปญจวัคคียมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสุด
๒ อยางนี้ อันบรรพชิตไมควรเสพ สวนสุด ๒ อยางนั้นเปนไฉน? คือ การประกอบตนให
พัวพันดวยกามสุขในกามทั้งหลาย เปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมประเสริฐ
ไมประกอบดวยประโยชน ๑ การประกอบความลําบากแกตน เปนทุกข ไมประเสริฐ ไมประกอบ
ดวยประโยชน ๑ ขอปฏิบัติอันเปนสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุด ๒ อยางเหลานี้ อันตถาคต
ไดตรัสรูแลว กระทําจักษุ กระทําญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความ
ตรัสรู เพื่อนิพพาน ก็ขอปฏิบัติอันเปนสายกลางนั้น ... เปนไฉน? คือ อริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ นี้แหละ ซึ่งไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพ
ชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ขอปฏิบัติอันเปนสายกลางนี้แล อันตถาคตไดตรัสรู
แลว กระทําจักษุ กระทําญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อ
นิพพาน.
[๑๖๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจนีแ้ ล คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความแก
ก็เปนทุกข ความเจ็บก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยสิ่งอันไมเปนที่รกั ก็เปน
ทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รักก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมได แมขอนั้นก็เปนทุกข
โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ก็ทุกขสมุทยอริยสัจนี้แล คือ ตัณหาอันทําใหมีภพใหม
ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ความเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณนั้นๆ ไดแก
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็ทุกขนิโรธอริยสัจนี้แล คือ ความดับดวยการสํารอกโดยไม
เหลือแหงตัณหานั้นแหละ ความสละ ความวาง ความปลอย ความไมอาลัย ก็ทุกขนิโรธคามินี*ปฏิปทาอริยสัจนี้แล คือ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ ซึ่งไดแกสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมา
สมาธิ.
[๑๖๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แก
เรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขอริยสัจนั้นควรกําหนดรู ฯลฯ
ทุกขอริยสัจนัน้ เรากําหนดรูแลว.
[๑๖๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แกเรา

ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ ฯลฯ ทุกขสมุทยอริยสัจนั้นควรละ ฯลฯ
ทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นเราละแลว.
[๑๖๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แกเรา
ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นควรกระทําให
แจง. ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นเรากระทําใหแจงแลว
[๑๖๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แก
เรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอริยสัจนั้นควรเจริญ จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แลวแกเรา
ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นเราเจริญแลว.
[๑๖๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ญาณทัสสนะ (ความรูความเห็น) ตามความเปนจริง
มีวนรอบ ๓ อยางนี้ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจ ๔ เหลานี้ของเรา ยังไมบริสุทธิ์เพียงใด เราก็ยัง
ไมปฏิญาณตนวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหม*โลก ในหมูสตั ว พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนั้น ก็เมื่อใด ญาณทัสสนะ
(ความรูความเห็น) ตามความเปนจริง มีวนรอบ ๓ อยางนี้ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจ ๔ เหลานี้
ของเรา บริสุทธิ์ดีแลว เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณตนวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใน
โลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดา
และมนุษย ก็ญาณทัสสนะไดบังเกิดขึ้นแกเราวา วิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติที่สุด
บัดนี้ ภพใหมไมมี พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุปญจวัคคียปลื้มใจ ชืน่ ชม
ภาษิตของพระผูมีพระภาค.
[๑๖๗๑] ก็เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจาก
ธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแกทานโกณฑัญญะวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับเปนธรรมดา ก็เมื่อพระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรแลว พวก
ภุมมเทวดาไดประกาศวา นั่นธรรมจักรอันยอดเยีย่ ม อันพระผูมีพระภาคทรงประกาศแลว ณ ปา
อิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือ
ใครๆ ในโลก ประกาศไมได พวกเทพชั้นจาตุมหาราชไดฟงเสียงของพวกภุมมเทวดาแลว ...
พวกเทพชั้นดาวดึงสไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแลว ... พวกเทพชั้นยามาไดฟงเสียง
ของพวกเทพชั้นดาวดึงสแลว ... พวกเทพชั้นดุสิตไดฟงเสียงของพวกเทพชัน้ ยามาแลว ... พวก
เทพชั้นนิมมานรดีไดฟงเสียงของพวกเทพชัน้ ดุสิตแลว ... พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีไดฟงเสียง
ของพวกเทพชั้นนิมมานรดีแลว ... พวกเทพที่นับเนื่องในหมูพรหมไดฟงเสียงของพวกเทพชั้น
ปรนิมมิตวสวัตตีแลว ไดประกาศวา นั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยม อันพระผูม ีพระภาคทรงประกาศ
แลว ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร
พรหม หรือใครๆ ในโลก ประกาศไมได.
[๑๖๗๒] โดยขณะนั้น โดยครูนั้น เสียงไดระบือขึ้นไปจนถึงพรหมโลกดวยประการ

ฉะนี้ ก็หมื่นโลกธาตุนี้สะเทือนสะทานหวั่นไหว ทั้งแสงสวางอันยิ่ง หาประมาณมิได ไดปรากฏ
แลวในโลก ลวงเทวานุภาพของพวกเทพดาทัง้ หลาย.
[๑๖๗๓] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงเปลงอุทานวา โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ
โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ เพราะเหตุนั้นคําวา อัญญาโกณฑัญญะ จึงไดเปนชื่อของทานโกณฑัญญะ
ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑
ตถาคตสูตรที่ ๒
จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง เกิดแกตถาคต
[๑๖๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แก
พระตถาคตทั้งหลาย ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขอริยสัจนั้นควร
กําหนดรู ฯลฯ ทุกขอริยสัจนัน้ พระตถาคตทั้งหลาย กําหนดรูแลว.
[๑๖๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แก
พระตถาคตทั้งหลาย ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ ฯลฯ ทุกขสมุทยั
อริยสัจนั้นควรละ ฯลฯ ทุกขสมุทยอริยสัจนัน้ พระตถาคตทั้งหลายละไดแลว.
[๑๖๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แก
พระตถาคตทั้งหลาย ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสัจ
นั้น ควรกระทําใหแจง ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสัจนั้น พระตถาคตทั้งหลายกระทําใหแจงแลว.
[๑๖๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แก
พระตถาคตทั้งหลาย ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ฯลฯ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นควรเจริญ จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้
แกพระตถาคตทั้งหลาย ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจนั้น
พระตถาคตทั้งหลาย เจริญแลว.
จบ สูตรที่ ๒
ขันธสูตร
วาดวยอริยสัจ ๔
[๑๖๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้ อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกข*อริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
[๑๖๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน? ควรจะกลาวไดวา อุปาทาน
ขันธ ๕ อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? ไดแกอุปาทานขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา อุปาทาน
ขันธคือสัญญา อุปาทานขันธคือสังขาร อุปาทานขันธคือวิญญาณ นี้เรียกวาทุกขอริยสัจ.
[๑๖๘๐] ก็ทุกขสมุทยอริยสัจเปนไฉน? ตัณหาอันทําใหมีภพใหม ประกอบดวยความ
กําหนัดดวยอํานาจความพอใจ เพลิดเพลินยิง่ นักในอารมณนั้นๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา นี้เรียกวา ทุกขสมุทยอริยสัจ.

[๑๖๘๑] ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน? ความดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหง
ตัณหานั้นแหละ ความสละ ความวาง ความปลอย ความไมอาลัยตัณหานั้น นี้เรียกวา
ทุกขนิโรธอริยสัจ.
[๑๖๘๒] ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
[๑๖๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้แล เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลาย
พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๓
อายตนสูตร
วาดวยอริยสัจ ๔
[๑๖๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้ อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ
ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
[๑๖๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน? ควรจะกลาววา อายตนะ
ภายใน ๖ อายตนะภายใน ๖ เปนไฉน? คือ อายตนะคือตา ฯลฯ อายตนะคือใจ นี้เรียก
วา ทุกขอริยสัจ.
[๑๖๘๖] ก็ทุกขสมุทยอริยสัจเปนไฉน? ตัณหาอันทําใหมีภพใหม ประกอบดวย
ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณนั้นๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา นี้เรียกวา ทุกขสมุทยอริยสัจ.
[๑๖๘๗] ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน? ความดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหง
ตัณหานั้นแหละ ความสละ ความวาง ความปลอย ความไมอาลัยตัณหานั้น นี้เรียกวา ทุกข*นิโรธอริยสัจ.
[๑๖๘๘] ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
[๑๖๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้แล เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทัง้ หลาย
พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๔
ธารณสูตรที่ ๑
วาดวยการทรงจําอริยสัจ ๔
[๑๖๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงไวเถิด.
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคทรงจําซึ่งอริยสัจที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว.
พ. ดูกรภิกษุ เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแลวอยางไร?
ภิ. ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคทรงจําทุกขอริยสัจเปนขอที่ ๑ ทุกขสมุทยอริยสัจ

เปนขอที่ ๒ ทุกขนิโรธอริยสัจเปนขอที่ ๓ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจเปนขอที่ ๔ ที่พระผู
มีพระภาคทรงแสดงแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทรงจําอริยสัจ ๔ ที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลวอยางนี้แล.
[๑๖๙๑] พ. ดูกรภิกษุ ดีละๆ เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแลวไดถูกตอง
เราแสดงทุกขอริยสัจเปนขอที่ ๑ เธอทรงจําได เราแสดงทุกขสมุทยอริยสัจเปนขอที่ ๒ เธอก็ทรง
จําได เราแสดงทุกขนิโรธอริยสัจเปนขอที่ ๓ เธอก็ทรงจําได เราแสดงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจเปนขอที่ ๔ เธอก็ทรงจําได เธอจงทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแลวอยางนี้แล ดูกรภิกษุ
เพราะฉะนั้นแหละ เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธ*คามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๕
ธารณสูตรที่ ๒
วาดวยการทรงจําอริยสัจ ๔ อยางถูกตอง
[๑๖๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงไวแลวเถิด
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขา
พระองคทรงจําได ซึ่งอริยสัจ ๔ ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว.
พ. ดูกรภิกษุ เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแลวอยางไร?
ภิ. ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคทรงจําทุกขอริยสัจเปนขอที่ ๑ ที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลว ก็สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาวอยางนี้วา นี้ไมใชทุกขอริยสัจขอที่ ๑
ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว เราจักบอกเลิกทุกขอริยสัจขอที่ ๑ นั้นเสีย แลวบัญญัติทุกขอริยสัจ
ขอที่ ๑ อยางอื่นใหม ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ฯลฯ ขาพระองคทรงจําทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจเปนขอที่ ๔ ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว ก็สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาว
อยางนี้วา นี้มิใชทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจขอที่ ๔ ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว เราจัก
บอกเลิกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจขอที่ ๔ นั้นเสีย แลวบัญญัติทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจที่ ๔ อยางอื่นใหม ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทรงจํา
อริยสัจ ๔ ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวอยางนี้แล.
[๑๖๙๓] พ. ดูกรภิกษุ ดีละๆ เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแลวไดถูกตอง
เราแสดงทุกขอริยสัจเปนขอที่ ๑ เธอก็ทรงจําได ก็สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาว
อยางนี้วา นี้มิใชทุกขอริยสัจขอที่ ๑ ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว เราจักบอกเลิกทุกขอริยสัจ
ขอที่ ๑ นั้นเสีย แลวบัญญัติทุกขอริยสัจขอที่ ๑ อยางอื่นใหม ขอนี้มิใชฐานะทีจ่ ะมีได ฯลฯ
เราแสดงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนขอที่ ๔ เธอก็ทรงจําได ก็สมณะหรือพราหมณผูใด
ผูหนึ่งจะพึงกลาวอยางนี้วา นี้มิใชทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจขอที่ ๔ ที่พระสมณโคดมทรง
แสดงไว เราจักบอกเลิกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจขอที่ ๔ นั้นเสีย แลวบัญญัติทุกขนิโรธ*คามินีปฏิปทาอริยสัจขอที่ ๔ อยางอื่นใหม ขอนี้มิใชฐานะทีจ่ ะมีได เธอจงทรงจําอริยสัจ ๔ ที่

เราแสดงแลวอยางนี้แล ดูกรภิกษุ เพราะฉะนัน้ แหละ เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๖
อวิชชาสูตร
วาดวยอวิชชา
[๑๖๙๔] ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา อวิชชาๆ ดังนี้ อวิชชาเปนไฉน และดวยเหตุเพียงเทาไร บุคคล
จึงจะชื่อวาตกอยูในอวิชชา? พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ความไมรูในทุกข ในเหตุให
เกิดทุกข ในความดับทุกข ในทางที่จะใหถึงความดับทุกข นี้เรียกวาอวิชชา และดวยเหตุเพียง
เทานี้ บุคคลยอมชื่อวาตกอยูในอวิชชา ดูกรภิกษุ เพราะฉะนัน้ แหละ เธอพึงกระทําความเพียร
เพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทกุ ขนิโรธคามินปี ฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๗
วิชชาสูตร
วาดวยวิชชา
[๑๖๙๕] ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ที่เรียกวา วิชชาๆ ดังนี้ วิชชาเปนไฉน และดวยเหตุเพียงเทาไร บุคคลจึง
จะชื่อวาถึงวิชชา? พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ความรูในทุกข ในเหตุใหเกิดทุกข ใน
ความดับทุกข ในทางที่ใหถึงความดับทุกข นี้เรียกวา วิชชา และดวยเหตุเพียงเทานี้ บุคคล
ยอมชื่อวาถึงวิชชา ดูกรภิกษุ เพราะฉะนั้นแหละ เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปน
จริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๘
สังกาสนสูตร
วาดวยบัญญัติแหงอริยสัจ ๔
[๑๖๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราบัญญัติวา นี้เปนทุกขอริยสัจ อักขระ พยัญชนะ
การจําแนกในทุกขอริยสัจนั้น หาประมาณมิไดวา แมเพราะเหตุนี้ๆ นี้เปนทุกขอริยสัจ ฯลฯ
เราบัญญัติวา นี้เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อักขระ พยัญชนะ การจําแนกทุกขนิโรธ*คามินีปฏิปทาอริยสัจนั้น หาประมาณมิไดวา แมเพราะเหตุนี้ๆ นี้เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา*อริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๙
ตถสูตร
วาดวยของจริงแท ๔ อยาง
[๑๖๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง ๔ อยางนี้ เปนของจริงแท ไมแปรผัน ไมเปน

อยางอื่น สิ่ง ๔ อยางเปนไฉน? สิ่งนี้วา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ทาง
ใหถึงความดับทุกข เปนของจริงแท ไมแปรผัน ไมเปนอยางอื่น สิ่ง ๔ อยางนี้ เปนของจริงแท
ไมแปรผัน ไมเปนอยางอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร
เพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ ธรรมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ตถาคตสูตรที่ ๑ ๒. ตถาคตสูตรที่ ๒
๓. ขันธสูตร
๔. อายตนสูตร
๕. ธารณสูตรที่ ๑ ๖. ธารณสูตรที่ ๒
๗. อวิชชาสูตร ๘. วิชชาสูตร
๙. สังกาสนสูตร ๑๐. ตถสูตร
---------โกฏิคามวรรคที่ ๓
วัชชีสูตรที่ ๑
วาดวยการตรัสรูและไมตรัสรูอริยสัจ ๔
[๑๖๙๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โกฏิคามในแควนวัชชี ณ ที่นั้นแล
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไมไดตรัสรู ไมได
แทงตลอดอริยสัจ ๔ เราดวย เธอทั้งหลายดวย จึงแลนไป ทองเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอด
กาลนานอยางนี้ อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ เพราะไมไดตรัสรู ไมไดแทงตลอดทุกขอริยสัจ ๑
ทุกขสมุทยอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจ ๑ เราดวย เธอ
ทั้งหลายดวย จึงแลนไป ทองเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ทุกขอริยสัจ เราดวย เธอทั้งหลายดวย ตรัสรูแลว แทงตลอดแลว ทุกขสมุทยอริยสัจ ...
ทุกขนิโรธอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เราดวย เธอทั้งหลายดวย ตรัสรูแลว
แทงตลอดแลว ตัณหาในภพขาดสูญแลว ตัณหาที่จะนําไปสูภ พสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ
ตอไปอีกวา
[๑๖๙๙] เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง เราและเธอทั้งหลายได
ทองเที่ยวไปในชาตินั้นๆ ตลอดกาลนาน อริยสัจ ๔ เหลานี้ เรา
และเธอทั้งหลายเห็นแลว ตัณหาที่จะนําไปสูภพถอนขึ้นไดแลว มูล*แหงทุกขตัดขาดแลว บัดนี้ภพใหมไมมี.
จบ สูตรที่ ๑

วัชชีสูตรที่ ๒
วาดวยการรูชัดและไมรูชัดอริยสัจ ๔
[๑๗๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งยอมไมรูชัดตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นไมนบั วาเปน
สมณะในพวกสมณะ หรือวาเปนพราหมณในพวกพราหมณ และทานเหลานั้นยังไมกระทําให
แจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่ง
เอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.
[๑๗๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งยอมรูตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณพวกนั้น นับวาเปน
สมณะในพวกสมณะ และนับวาเปนพราหมณในพวกพราหมณ และทานเหลานั้นกระทําใหแจง
แลวซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่ง
เอง ในปจจุบันเขาถึงอยู พระผูมีพระภาคผูสคุ ตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๗๐๒] ชนเหลาใดยอมไมรูชัดซึ่งทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความดับ
ทุกข โดยประการทั้งปวงไมมีเหลือ และไมรูชัดซึ่งทางใหถึงความ
สงบทุกข ชนเหลานั้นเสือ่ มแลวจากเจโตวิมุติ และปญญาวิมุติ
ไมควรเพื่อกระทําที่สุดทุกข เขาถึงชาติและชราโดยแท สวนชน
เหลาใดยอมรูชัดซึ่งทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความดับทุกข โดย
ประการทั้งปวงไมมีเหลือ และรูชัดซึ่งทางใหถึงความสงบทุกข ชน
เหลานั้นถึงพรอมแลวดวยเจโตวิมุติ และปญญาวิมุติ ควรเพื่อ
กระทําที่สุดทุกข ไมเขาถึงชาติและชรา.
จบ สูตรที่ ๒
สัมมาสัมพุทธสูตร
วาดวยความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
[๑๗๐๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อริยสัจ ๔ ประการนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไดตรัสรูอริยสัจ ๔ ประการนี้แล ตามความเปนจริง ตถาคตเขาจึงกลาว
วา เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
กระทําความเพียร เพื่อรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๓
อรหันตสูตร
วาดวยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
[๑๗๐๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

เหลาใดในอดีตกาล ตรัสรูแลวตามความเปนจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหมดนัน้
ตรัสรูแลวซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งใน
อนาคตกาล จักตรัสรูตามความเปนจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหมดแลว จักตรัสรู
อริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบัน ตรัสรู
อยูตามความเปนจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหมดนั้น ตรัสรูอยูซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความ
เปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็พระ*อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ตรัสรูแลวตามความเปนจริง ... จักตรัสรู ...
ตรัสรูอยูตามความเปนจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหมดนั้น ตรัสรูอยูซึ่งอริยสัจ ๔ ตาม
ความเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ แหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๔
สอาวักขยสูตร
วาดวยความสิน้ อาสวะ
[๑๗๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นอาสวะของผูรู ผูเห็น ไมกลาวความ
สิ้นอาสวะของผูไมรูไมเห็น ก็ความสิ้นอาสวะของผูรูอะไร ผูเห็นอะไร? ความสิ้นอาสวะของ
ผูรูเห็นวา นี้ทุกข ... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสิ้นอาสวะของผูรูอยางนี้
ผูเห็นอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๕
มิตตสูตร
วาดวยการอนุเคราะหมิตร
[๑๗๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะหชนเหลาใดเหลาหนึ่งและ
ชนเหลาใดจะเปนมิตร อมาตย ญาติหรือสาโลหิตก็ตาม จะพึงสําคัญถอยคําวาเปนสิ่งที่ตนควร
เชื่อฟงชนเหลานั้น เธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหประดิษฐานอยูในการตรัสรูอริยสัจ ๔
ตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ก็เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะหชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ... ชนเหลานั้น เธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน
ใหตั้งมั่น ใหประดิษฐานอยูในการตรัสรูอริยสัจ ๔ เหลานี้แลตามความเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๖
ตถสูตร
วาดวยอริยสัจ ๔ เปนของจริงแท
[๑๗๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? คือ ทุกข-

*อริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อริยสัจ ๔ ประการนี้แล เปนของจริงแท ไมแปรผัน
ไมเปนอยางอืน่ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวาอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๗
โลกสูตร
พระตถาคตเปนอริยะในโลกทั้งปวง
[๑๗๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? คือ ทุกข*อริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตถาคตเปนอริยะในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา
อริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๘
ปริญเญยยสูตร
วาดวยหนาที่ในอริยสัจ ๔
[๑๗๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? คือ ทุกข*อริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อริยสัจ ๔ ประการนี้แล บรรดาอริยสัจ ๔ ประการนี้
อริยสัจที่ควรกําหนดรู ที่ควรละ ที่ควรกระทําใหแจง ที่ควรใหเกิดมี มีอยู ก็อริยสัจที่ควรกําหนดรู
เปนไฉน? ทุกขอริยสัจ ควรกําหนดรู ทุกขสมุทยอริยสัจ ควรละ ทุกขนิโรธอริยสัจ ควร
กระทําใหแจง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ควรใหเกิดมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้
แหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามิน-ี
*ปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๙
ควัมปติสูตร
ผูเห็นทุกข ชื่อวาเห็นในสมุทัยนิโรธมรรค
[๑๗๑๐] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเถระมากรูปอยู ณ เมืองสหชนิยะ แควนเจดีย ก็สมัยนั้น
เมื่อภิกษุผูเถระมากรูปกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต นั่งประชุมกันในโรงกลม เกิดสนทนา
กันขึ้นในระหวางประชุมวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผูใดหนอแลยอมเห็นทุกขผูนั้นชื่อวายอมเห็น
แมทุกขสมุทยั แมทุกขนิโรธ แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
[๑๗๑๑] เมื่อภิกษุผูเถระทัง้ หลายกลาวอยางนี้แลว ทานพระควัมปติเถระไดกลาวกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรผูมีอายุทงั้ หลาย ผมไดฟง มา ไดรับมาในที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา
ผูใดยอมเห็นทุกข ผูนั้นชื่อวายอมเห็นแมทกุ ขสมุทัย แมทกุ ขนิโรธ แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ผูใดยอมเห็นทุกขสมุทัย ผูนั้นชื่อวา ยอมเห็นแมทุกข แมทุกขนิโรธ แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ผูใดยอมเห็นทุกขนิโรธ ผูนั้นชื่อวายอมเห็นแมทุกข แมทุกขสมุทัย แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

ผูใดยอมเห็นทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา ผูนั้นชื่อวายอมเห็นแมทุกข แมทุกขสมุทัย แมทุกขนิโรธ.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ โกฏิคามวรรคที่ ๓
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรค คือ
๑. วัชชีสูตรที่ ๑
๒. วัชชีสูตรที่ ๒
๓. สัมมาสัมพุทธสูตร ๔. อรหันตสูตร
๕. อาสวักขยสูตร
๖. มิตตสูตร
๗. ตถสูตร
๘. โลกสูตร
๙. ปริญเญยยสูตร
๑๐. ควัมปติสูตร.
----------สีสปาปรรณวรรคที่ ๔
สีสปาสูตร
เปรียบสิ่งที่ตรัสรูมีมากเหมือนใบไมบนตน
[๑๗๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สีสปาวัน ใกลเมืองโกสัมพี
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงถือใบประดูลาย ๒-๓ ใบดวยฝาพระหัตถ แลวตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมา แลวตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ใบ
ประดูลาย ๒-๓ ใบที่เราถือดวยฝามือกับใบที่บนตน ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ใบประดูลาย ๒-๓ ใบที่พระผูมีพระภาคทรงถือดวยฝาพระหัตถมี
ประมาณนอย ที่บนตนมากกวา พระเจาขา.
พ. อยางนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรารูแลวมิไดบอกเธอทั้งหลายมีมาก
ก็เพราะเหตุไรเราจึงไมบอก เพราะสิ่งนั้นไมประกอบดวยประโยชน มิใชพรหมจรรยเบื้องตน
ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย ความคลายกําหนัด ความดับ ความสงบ ความรูยิ่ง ความตรัสรู
นิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงไมบอก.
[๑๗๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งอะไรเราไดบอกแลว เราไดบอกแลววา นี้ทุกข ...
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็เพราะเหตุไรเราจึงบอก เพราะสิ่งนั้นประกอบดวยประโยชน เปน
พรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน เพราะฉะนั้น เราจึงบอก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๑
ขทิรสูตร
วาดวยการทําที่สุดแหงทุกขเพราะตรัสรูอริยสัจ ๔
[๑๗๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราไมไดตรัสรูทุกขอริยสัจ ...

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตามความเปนจริงแลว จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้
มิใชฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือนผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราจักเอาใบตะเคียน ใบทองหลาง
หรือใบมะขามปอม หอน้ําหรือตาลปตรนําไป ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ฉันใด ผูใดพึงกลาว
อยางนี้วา เราไมไดตรัสรูทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจ ตามความเปนจริง
แลว จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๗๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา เราไดตรัสรูทุกขอริยสัจ ...
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ตามความเปนจริงแลว จักกระทําทีส่ ุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ เปนฐานะ
ที่จะมีได เปรียบเหมือนผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราจักเอาใบบัว ใบทองกวาว หรือใบยานทราย
หอน้ําหรือตาลปตรนําไป ขอนั้นเปนฐานะทีจ่ ะมีได ฉันใด ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราไดตรัสรู
ทุกขอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตามความเปนจริงแลว จักกระทําที่สุดแหงทุกข
โดยชอบ ดังนี้ เปนฐานะที่จะมีได ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ
เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๒
ทัณฑสูตร
ผูทองเที่ยวไปในโลกเพราะไมเห็นอริยสัจ
[๑๗๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนทอนไมที่บุคคลขวางขึ้นไปบนอากาศแลว
บางคราวเอาโคนตกลงมาก็มี บางคราวเอาตอนกลางตกลงมาก็มี บางคราวเอาปลายตกลงมาก็มี
ฉันใด สัตวทั้งหลาย ผูมีนิวรณ คืออวิชชา มีตัณหาเปนเครื่องประกอบ ไดแลนไปอยู ทอง*เที่ยวไปอยู บางคราวจากโลกนี้ไปสูปรโลกก็มี บางคราวจากปรโลกมาสูโลกนี้ก็มี ฉันนั้นเหมือน
กัน ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทัง้ หลายพึงกระทํา
ความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๓
เจลสูตร
ใหรีบเพียรเพื่อตรัสรู เหมือนรีบดับไฟบนศีรษะ
[๑๗๑๗] พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อผาหรือ
ศีรษะถูกไฟไหมแลว จะควรกระทําอยางไร? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อผาหรือศีรษะถูกไฟไหมแลว ควรจะกระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ
ไมยนยอ ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะอยางแรงกลา เพื่อดับผาหรือศีรษะนั้น.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลพึงวางเฉย ไมใสใจถึงผาหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม แลว
พึงกระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความไมยนยอ ความไมทอถอย สติและ
สัมปชัญญะอยางแรงกลา เพื่อตรัสรูอริยสัจ ๔ ที่ยังไมตรัสรูตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปน
ไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น

แหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามิน-ี
*ปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๔
สัตติสตสูตร
วาดวยการตรัสรูอริยสัจ ๔
[๑๗๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูมีอายุรอยป พึงกลาวอยางนี้กะผูมี
ชีวิตอยูรอยปวา มาเถิด บุรุษผูเจริญ ชนทั้งหลายจักเอาหอกรอยเลมทิ่มแทงทาน ในเวลาเชา ...
ในเวลาเทีย่ ง ... ในเวลาเย็น ทานนั้นถูกเขาเอาหอกสามรอยเลมทิ่มแทงอยูทุกวันๆ มีอายุรอยป
มีชีวิตอยูรอยป จักตรัสรู อริยสัจ ๔ ที่ยังไมไดตรัสรูโดยลวงรอยปไป กุลบุตรผูเปนไปในอํานาจ
แหงประโยชนควรจะรับเอา ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะวาสงสารนี้มีเบื้องตนที่สุดอันบุคคลไป
ตามอยูรูไมไดแลว เบื้องตนที่สุดแหงการประหารดวยหอก ดาบ หลาว และขวานยอมไมปรากฏ
ฉันใด ก็ขอนี้พงึ มีไดฉันนั้นวา ก็เราไมกลาวการตรัสรูอริยสัจ ๔ พรอมดวยทุกข โทมนัส
แตเรากลาวการตรัสรูอริยสัจ ๔ พรอมดวยสุข โสมนัส อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ
ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ แหละ เธอทั้งหลายพึง
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๕
ปาณสูตร
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิพนจากอบายใหญ
[๑๗๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงตัดหญา ไม กิ่งไม และใบไม
ในชมพูทวีปนี้ แลวรวบรวมเขาดวยกัน ครั้นแลวกระทําใหเปนหลาว ครั้นกระทําใหเปนหลาว
แลว พึงรอยสัตวขนาดใหญในมหาสมุทรในหลาวขนาดใหญ สัตวขนาดกลางในหลาวขนาดกลาง
สัตวขนาดเล็กในหลาวขนาดเล็ก ก็สัตวขนาดเขื่องในมหาสมุทรยังไมทันหมด หญา ไม กิ่งไม
และใบไมในชมพูทวีป พึงถึงความสิ้นไปหมดไปโดยแท การที่จะเอาหลาวรอยสัตวขนาดเล็กใน
มหาสมุทร ซึ่งมีมากกวาสัตวขนาดเขือ่ งนั้น มิใชกระทําไดงา ย ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะ
ตัวมันเล็ก ฉันใด อบายก็โตใหญ ฉันนั้น บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ? พนจากอบายที่ใหญโต
อยางนี้แลว ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๖
สุริยูปมาสูตรที่ ๑
วาดวยสิ่งที่เปนนิมิตมากอนการตรัสรูอริยสัจ
[๑๗๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น สิ่งทีข่ ึ้นกอน สิ่งที่เปนนิมิตมา
กอน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งที่เปนเบื้องตน เปนนิมิตมากอนแหงการตรัสรูอริยสัจ ๔

ตามความเปนจริง คือ สัมมาทิฏฐิ ฉะนั้นเหมือนกัน อันภิกษุผูมีความเห็นชอบ พึงหวังขอนี้
ไดวา จักรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีท้ ุกข*นิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๗
สุริยูปมาสูตรที่ ๒
พระตถาคตอุบัติความสวางยอมปรากฏ
[๑๗๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระจันทรและพระอาทิตยยังไมเกิดขึ้นในโลกเพียงใด
ความปรากฏแหงแสงสวางแจมจาอยางมากก็ยังไมมเี พียงนัน้ เวลานั้นมีแตความมืดมิด มีแตความ
มัวเปนหมอก กลางคืนกลางวันไมปรากฏ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ไมปรากฏ ฤดูและปก็ไม
ปรากฏ เมื่อใด พระจันทรและพระอาทิตยเกิดขึ้นในโลก เมือ่ นั้น ความปรากฏแหงแสงสวาง
แจมจาอยางมากก็ยอมมี เวลานั้น ไมมีความมืดมิด ไมมีความมัวเปนหมอก กลางคืนกลางวัน
ปรากฏ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏ ฤดูและปก็ปรากฏ ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุ
ทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไมอุบัติขนึ้ ในโลกเพียงใด ความปรากฏแหง
แสงสวางแจมแจงอยางมากก็ยังไมมเี พียงนัน้ เวลานั้น มีแตความมืดมิด มีแตความมัวเปนหมอก
การบอก การแสดง การบัญญัติ การแตงตั้ง การเปดเผย การจําแนก การกระทําใหงาย ซึ่ง
อริยสัจ ๔ ก็ยังไมมี เมื่อใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก เมื่อนั้น
ความปรากฏแหงแสงสวางแจมแจงอยางมากก็ยอมมี เวลานัน้ ไมมีความมืดมิด ไมมีความมัวเปน
หมอก การบอก การแสดง ... การกระทําใหงาย ซึ่งอริยสัจ ๔ ก็ยอมมี อริยสัจ ๔ เปนไฉน?
คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ
เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร เพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี*ปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๘
อินทขีลสูตร
ผูรูตามเปนจริง ยอมรูผูอื่นวารูหรือไมรู
[๑๗๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูชัด
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอม
ตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณอื่นวา ทานผูนี้ เมื่อรู ยอมรูแน เมื่อเห็น ยอมเห็นแน
เปรียบเหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย เปนของเบา คอยจะลอยไปตามลม บุคคลวางไวที่ภาคพื้นอัน
ราบเรียบแลว ลมทิศบูรพา พึงพัดปุยนุนหรือปุยฝายนั้นไปทางทิศประจิมได ลมทิศประจิมพึงพัด
เอาไปทางทิศบูรพาได ลมทิศอุดรพึงพัดเอาไปทางทิศทักษิณได ลมทิศทักษิณพึงพัดเอาไปทางทิศ
อุดรได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะปุยนุนหรือปุยฝายนั้นเปนของเบาฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกข-

*นิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณ
อื่นวา ทานผูนี้ เมื่อรู ยอมรูแน เมื่อเห็น ยอมเห็นแน ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะไมเห็น
อริยสัจ ๔ ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๗๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งยอมรูตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไม
ตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณอื่นวา ทานผูนี้ เมื่อรู ยอมรูแน เมื่อเห็น ยอมเห็นแน
เปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาหินมีรากลึก เขาฝงไวดีแลว ไมหวั่นไหว ไมเอนเอียง ถึงแม
ลมฝนอยางแรงจะพัดมาแตทิศบูรพา ... ทิศประจิม ... ทิศอุดร ... ทิศทักษิณ ก็ไมสะเทือนสะทาน
หวั่นไหว ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะรากลึก เพราะเสาหินเขาฝงไวดีแลว ฉันใด สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีท้ ุกขนิโรธคามินี*ปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ไมตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณอื่นวา ทานผูนี้
เมื่อรู ยอมรูแน เมื่อเห็น ยอมเห็นแน ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเห็นอริยสัจ ๔ ดีแลว
ฉันนั้นเหมือนกัน อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ แหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๙
วาทีสูตร
ผูรูชัดตามเปนจริง ไมหวั่นไหวตอผูยกวาทะ
[๑๗๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ถึงแมสมณะหรือพราหมณผูมีความตองการวาทะ ผู
แสวงหาวาทะ พึงมาจากทิศบูรพา ... ทิศประจิม ... ทิศอุดร ... ทิศทักษิณ ดวยประสงควา
จักยกวาทะของภิกษุนั้น ภิกษุนั้นจักสะเทือนสะทานหรือหวั่นไหวตอสมณะหรือพราหมณนั้นโดย
สหธรรม ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือนเสาหิน ๑๖ ศอก เสาหินนั้นมีรากลึกลงไป
ขางลาง ๘ ศอก ขางบน ๘ ศอก ถึงแมลมฝนอยางแรงจะพัดมาแตทิศบูรพา ... ทิศประจิม ...
ทิศอุดร ... ทิศทักษิณ ก็ไมสะเทือนสะทานหวัน่ ไหว ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะรากลึก
เพราะเสาหินเขาฝงไวดีแลว ฉันใด ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ถึงแมสมณะหรือพราหมณผูตองการวาทะ ผูแสวงหาวาทะ พึงมาจาก
ทิศบูรพา ... ทิศประจิม ... ทิศอุดร ... ทิศทักษิณ ดวยประสงควา จักยกวาทะของภิกษุนนั้
ภิกษุนั้นจักสะเทือนสะทานหรือหวั่นไหวตอสมณะหรือพราหมณนั้นโดยสหธรรม ขอนั้นมิใช
ฐานะที่จะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเห็นอริยสัจ ๔ ดีแลว ฉันนั้นเหมือนกัน อริยสัจ ๔
เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
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๒. ขทิรสูตร
๓. ทัณฑสูตร
๔. เจลสูตร
๕. สัตติสตสูตร
๖. ปาณสูตร
๗. สุริยูปมาสูตรที่ ๑ ๘. สุริยูปมาสูตรที่ ๒
๙. อินทขีลสูตร
๑๐. วาทีสูตร.
-----------ปปาตวรรคที่ ๔
จินตสูตร
การคิดเรื่องตายแลวเกิดหรือไม ไมมปี ระโยชน
[๑๗๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาป*สถาน ใกลพระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว บุรุษคนหนึ่งออกจากเมืองราชคฤห เขาไปยังสระโบกขรณี
ชื่อสุมาคธา ดวยประสงควา จักคิดเรื่องโลก ครั้นแลว นั่งคิดเรื่องโลกอยู ณ ขอบสระโบก*ขรณีชื่อสุมาคธา เขาไดเห็นกองทัพประกอบดวยองค ๔ เขาไปสูกานบัว ที่ขอบสระโบกขรณี
ชื่อสุมาคธา ครั้นแลว ไดมีความคิดวา เราชื่อวาเปนคนบา ชื่อวาเปนคนมีจิตฟุงซานเสียแลว
เราเห็นสิ่งที่ไมมีในโลก ครั้งนั้น บุรุษนั้นเขาไปยังนครบอกแกหมูมหาชนวา ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย เราชื่อวาเปนคนบา ชื่อวาเปนคนมีจิตฟุงซานเสียแลว เราเห็นสิ่งที่ไมมีในโลก หมู
มหาชนถามวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานเปนบาไดอยางไร ทานมีจิตฟุงซานอยางไร สิ่งอะไรทีไ่ มมี
ในโลกซึ่งทานเห็นแลว?
บุ. ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย จะบอกใหทราบ เราออกจากกรุงราชคฤห เขาไปยัง
สระโบกขรณีชื่อสุมาคธา ดวยประสงควา จักคิดเรื่องโลก ครัน้ แลว นั่งคิดเรื่องโลกอยู ณ
ขอบสระโบกขรณีชื่อสุมาคธา เราไดเห็นกองทัพประกอบดวยองค ๔ เขาไปสูกานบัวที่ขอบสระ
โบกขรณีชื่อสุมาคธา เราเปนบาไดอยางนี้ เรามีจิตฟุงซานอยางนี้ ก็สิ่งนี้ไมมีในโลก เราเห็น
แลว.
มหา. ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานเปนบาแน ทานมีจิตฟุงซานแน ก็และสิ่งนี้ไมมใี นโลก
ทานเห็นแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นไดเห็นสิ่งที่เปนจริง ไมใชไดเห็นสิ่งที่ไมเปนจริง.
[๑๗๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว สงครามเทวดากับอสูรประชิดกัน ก็
ในสงครามนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ ก็พวกอสูรที่แพกลัวแลว ยังจิตของพวก
เทวดาใหงวยงงอยู เขาไปสูบุรอี สูรโดยทางกานบัว เพราะฉะนั้นแหละ เธอทัง้ หลายจงอยาคิด

เรื่องโลกวา โลกเที่ยง โลกไมเที่ยง โลกมีที่สุด โลกไมมีที่สดุ ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น
ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่น สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลว
ยอมไมเปนอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี สัตวเบื้องหนา
แตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะความคิด
นั้นไมประกอบดวยประโยชน ไมใชพรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย ความ
คลายกําหนัด ความดับ ความสงบ ความรูยิ่ง ความตรัสรู เพื่อนิพพาน.
[๑๗๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิด พึงคิดวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะความคิดนั้น ประกอบดวยประโยชน
เปนพรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย ... เพื่อนิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๑
ปปาตสูตร
วาดวยเหวคือความเกิด
[๑๗๒๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนคร
ราชคฤห ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
มาเถิด เราจักเขาไปยังยอดเขากั้นเขตแดนเพือ่ พักกลางวัน ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคแลว ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก เสด็จเขาไปยัง
ยอดเขากั้นเขตแดน ภิกษุรูปหนึ่งไดเห็นเหวใหญบนยอดเขากั้นเขตแดน ครั้นแลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ เหวนี้ใหญ เหวนี้ใหญแทๆ เหวอื่นที่ใหญกวา
และนากลัวกวาเหวนี้มีอยูหรือ พระเจาขา? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา เหวอื่นที่ใหญ
กวาและนากลัวกวาเหวนี้มีอยู.
ภิ. ขาแตพระองคผเู จริญ ก็เหวอื่นที่ใหญกวาและนากลัวกวาเหวนี้เปนไฉน?
[๑๗๒๙] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรู
ชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ยอมยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึ่งเปนไปเพื่อความเกิด ... เพื่อความแก ... เพื่อความตาย ...
เพื่อความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจ ยินดีแลว ยอม
ปรุงแตงสังขารทั้งหลาย ซึ่งเปนไปเพื่อความเกิดบาง ... และความคับแคนใจบาง ครั้นปรุงแตง
แลว ยอมตกลงสูเหวคือความเกิดบาง ... และความคับแคนใจบาง เรากลาววา สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น ยอมไมพนไปจากความเกิด ความแก ความตาย ความเศราโศก ความ
ร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส ความคับแคนใจ ยอมไมพนไปจากทุกข.
[๑๗๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น

ยอมไมยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึ่งเปนไปเพื่อความเกิด ... และความคับแคนใจ ไมยินดีแลว
ยอมไมปรุงแตงสังขารทั้งหลายซึ่งเปนไปเพื่อความเกิด ... และความคับแคนใจ ครั้นไมปรุงแตง
แลว ยอมไมตกลงสูเหวคือความเกิดบาง ... และความคับแคนใจบาง เรากลาววา สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้น ยอมพนจากความเกิด ... และความคับแคนใจยอมพนจากทุกข ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๒
ปริฬาหสูตร
วาดวยความเรารอน
[๑๗๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นรกชื่อวามีความเรารอนมาก มีอยู ในนรกนั้น บุคคล
ยังเห็นรูปอยางใดอยางหนึ่งดวยนัยนตาได (แต) เห็นรูปที่ไมนาปรารถนาอยางเดียว ไมเห็นรูป
ที่นาปรารถนา เห็นรูปที่ไมนาใครอยางเดียว ไมเห็นรูปที่นาใคร เห็นรูปที่ไมนาชอบใจ
อยางเดียว ไมเห็นรูปที่นาชอบใจ ไดฟงเสียงอยางใดอยางหนึ่งดวยหูได ... ไดสูดกลิ่นอยางใด
อยางหนึ่งดวยจมูกได ... ไดลมิ้ รสอยางใดอยางหนึ่งดวยลิ้นได ... ไดถูกตองโผฏฐัพพะอยางใด
อยางหนึ่งดวยกายได ... ไดรูแจงธรรมารมณอยางหนึ่งดวยใจได (แต) รูแจงรูปที่ไมนาปรารถนา
อยางเดียว ไมรแู จงรูปที่นาปรารถนา รูแจงรูปที่ไมนาใครอยางเดียว ไมรูแจงรูปที่นาใคร รูแจง
รูปที่ไมนาพอใจอยางเดียว ไมรูแจงรูปที่นาพอใจ.
[๑๗๓๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ความเรารอนมาก ความเรารอนมากแทๆ ความเรารอนอื่นที่มากกวา
และนากลัวกวาความเรารอนนี้ มีอยูหรือ?
พ. ดูกรภิกษุ ความเรารอนอื่นที่มากกวาและนากลัวกวาความเรารอนนี้มอี ยู.
ภิ. ขาแตพระองคผเู จริญ ก็ความเรารอนอืน่ ที่มากกวา และนากลัวกวาความเรารอน
นี้ เปนไฉน?
[๑๗๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูชัด
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ยอมยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึ่งเปนไปเพื่อความเกิด ฯลฯ ยินดีแลว ยอมปรุงแตง ครั้น
ปรุงแตงแลว ยอมเรารอนดวยความเรารอนเพราะความเกิดบาง ความแกบาง ความตายบาง
ความเศราโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจบาง เรากลาววา
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมพนไปจากความเกิด ... ความคับแคนใจ ยอมไมพนไป
จากทุกข.
[๑๗๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูชัด
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ยอมไมยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึ่งเปนไปเพื่อความเกิด ฯลฯ ไมยินดีแลว ยอมไมปรุงแตง

ครั้นไมปรุงแตงแลว ยอมไมเรารอน ดวยความเรารอนเพราะความเกิด ... และความคับแคนใจ
เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมพนจากความเกิด ... ความคับแคนใจ ยอมพน
จากทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๓
กูฎสูตร
วาดวยฐานะที่มีไดและมีไมได
[๑๗๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราไมตรัสรูทุกขอริยสัจตาม
ความเปนจริงแลว ฯลฯ ไมตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเปนจริงแลว จัก
กระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือนผูใ ดพึงกลาวอยางนี้
วา เราไมไดกระทําเรือนชั้นลาง แลวจักยกเรือนชั้นบนแหงเรือนยอด ดังนี้ ขอนี้มิใชฐานะที่
จะมีได ฉันใด ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราไมไดตรัสรูทุกขอริยสัจตามความเปนจริงแลว ฯลฯ
ไมตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตามความเปนจริงแลว จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้
ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ฉันนัน้ เหมือนกัน.
[๑๗๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราไดตรัสรูทุกขอริยสัจตาม
ความเปนจริงแลว ฯลฯ ไดตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเปนจริงแลว จัก
กระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือนผูใดพึงกลาวอยางนี้
วา เรากระทําเรือนชั้นลางแลว จักยกเรือนชัน้ บนแหงเรือนยอด ดังนี้ ขอนีเ้ ปนฐานะที่จะมีได
ฉันใด ผูใดพึงกลาวอยางนี้วาเราไดตรัสรูทุกขอริยสัจตามความเปนจริงแลว ฯลฯ ไดตรัสรู
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตามความเปนจริงแลว จักกระทําที่สดุ แหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ ขอนี้
เปนฐานะที่จะมีได ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๔
วาลสูตร
วาดวยการแทงตลอดตามความเปนจริงยาก
[๑๗๓๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกล
เมืองเวสาลี ครัง้ นั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตใน
เมืองเวสาลี ทานพระอานนทไดเห็นลิจฉวีกมุ ารมากดวยกัน กําลังทําการยิงศรอยูในศาลาสําหรับ
เรียนศิลปะ ยิงลูกศรใหเขาไปติดๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก แตที่ไกลไดไมผดิ พลาด ครั้นแลว
ไดมีความคิดวา พวกลิจฉวีกุมารเหลานี้ ที่จักยิงลูกศรใหเขาไปติดๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก
แตที่ไกลไดไมผิดพลาด เปนผูศ ึกษาแลว ศึกษาดีแลว.
[๑๗๓๘] ครั้งนั้น ทานพระอานนท ครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีแลว
เวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมี

พระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
ประทานพระวโรกาส เมื่อเวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตใน
เมืองเวสาลี ไดเห็นลิจฉวีกุมารมากดวยกัน กําลังทําการยิงศรอยูในศาลาสําหรับเรียนศิลปะ
ยิงลูกศรใหเขาไปติดๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก แตที่ไกลไดไมผิดพลาด ครั้นแลว ขาพระองค
ไดมีความคิดวา พวกลิจฉวีกุมารเหลานี้ที่ยิงลูกศรใหเขาไปติดๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก แตที่
ไกลไดไมผิดพลาด เปนผูศึกษาแลว ศึกษาดีแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธอ
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อยางไหนจะทําไดยากกวากัน หรือจะใหเกิดขึน้ ไดยากกวากัน?
คือ การที่ยิงลูกศรใหเขาไปติดๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก แตทไี่ กลไดไมผดิ พลาด กับการ
แทงปลายขนทรายดวยปลายขนทรายที่แบงออกแลวเปน ๗ สวน.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ การแทงปลายขนทรายดวยปลายขนทรายที่แบงออกแลว
เปน ๗ สวน กระทําไดยากกวา และใหเกิดขึ้นไดยากกวาพระเจาขา.
พ. ดูกรอานนท ชนเหลาใดยอมแทงตลอดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ชนเหลานั้นยอมแทงตลอดไดยากกวาโดยแท เพราะฉะนั้นแหละ
อานนท เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี*ปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๕
อันธการีสูตร
ผูรูตามเปนจริงไมตกไปสูที่มืด
[๑๗๓๙] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกันตนรกมีแตความทุกข มืดคลุมมัวเปนหมอก
สัตวในโลกันตนรกนั้น ไมไดรับรัศมีพระจันทรและพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิม์ ีอานุภาพมากอยางนี้.
[๑๗๔๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ความมืดนั้นมาก ความมืดนั้นมากแทๆ ความมืดอยางอื่นที่มากกวา
และนากลัวกวาความมืดนี้ มีอยูหรือ?
พ. ดูกรภิกษุ ความมืดอยางอื่นที่มากกวาและนากลัวกวาความมืดนี้มีอยู.
ภิ. ขาแตพระองคผเู จริญ ความมืดอยางอืน่ ที่มากกวาและนากลัวกวาความมืดนี้
เปนไฉน.
[๑๗๔๑] พ. ดูกรภิกษุ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูชัดตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอม
ยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึ่งเปนไปเพื่อความเกิด ฯลฯ ยินดีแลวยอมปรุงแตง ครั้นปรุงแตง
แลว ยอมตกไปสูความมืดคือความเกิด ... และความคับแคนใจ เรากลาววา สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นยอมไมพนไปจากความเกิด ... ความคับแคนใจ ยอมไมพน ไปจากทุกข.
[๑๗๔๒] ดูกรภิกษุ สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูชัดตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมไมยนิ ดี

ในสังขารทั้งหลายซึ่งเปนไปเพื่อความเกิด ฯลฯ ไมยินดีแลว ยอมไมปรุงแตง ครั้นไมปรุงแตง
แลว ยอมไมตกไปสูความมืดคือความเกิดบาง ... และความคับแคนบาง เรากลาววา สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้น ยอมพนไปจากความเกิด ... และความคับแคนใจ ยอมพนไปจากความทุกข
ดูกรภิกษุ เพราะฉะนั้นแหละ เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๖
ฉิคคฬสูตรที่ ๑
วาดวยความเปนมนุษยยาก
[๑๗๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษโยนแอก ซึ่งมีชองเดียวลงไปใน
มหาสมุทร เตาตาบอดมีอยูในมหาสมุทรนั้น ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลขึ้นคราวหนึ่งๆ เธอ
ทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เตาตาบอดนั้น ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลขึ้นคราวหนึ่งๆ
จะสอดคอใหเขาไปในแอกซึ่งมีชองเดียวโนนไดบางหรือหนอ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ถาลวงกาลนานไปบางครั้งบางคราว เตาจะสอดคอใหเขาไปในแอกนั้นไดบาง.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เตาตาบอด ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลขึ้นคราวหนึ่งๆ สอด
คอใหเขาไปในแอกซึ่งมีชองเดียวโนน ยังจะเร็วกวา เรายอมกลาวความเปนมนุษยเพราะคนพาล
ผูไปสูวินิบาตแลวคราวเดียวก็หามิได ขอนั้น เพราะเหตุไร? เพราะวาในวินิบาตนี้ ไมมีการ
ประพฤติธรรม การประพฤติชอบ การกระทํากุศล การกระทําบุญ มีแตการเคี้ยวกินกันและกัน
การเคี้ยวกิน ผูม ีกําลังนอยกวา ยอมเปนไปในวินิบาตนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะไมเห็น
อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ แหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร เพื่อรูตามความเปนจริง
วา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๗
ฉิคคฬสูตรที่ ๒
วาดวยการไดความเปนมนุษยยาก
[๑๗๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาปฐพีนี้มีน้ําเปนอันเดียวกัน บุรุษโยน
แอกซึ่งมีชองเดียวลงไปในมหาปฐพีนั้น ลมทิศบูรพาพัดเอาแอกนั้นไปทางทิศประจิม ลมทิศ
ประจิมพัดเอาไปทางทิศบูรพา ลมทิศอุดรพัดเอาไปทางทิศทักษิณ ลมทิศทักษิณพัดเอาไปทางทิศ
อุดร เตาตาบอดมีอยูในมหาปฐพีนั้น ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลขึ้นคราวหนึ่งๆ เธอทั้งหลายจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน เตาตาบอดนั้น ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลขึ้นคราวหนึ่งๆ จะสอด
คอใหเขาไปในแอกซึ่งมีชองเดียวโนนไดบางหรือหนอ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอที่เตาตาบอด ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลขึ้นคราวหนึ่งๆ จะสอดคอเขาไปในแอกซึ่งมี
ชองเดียวโนนเปนของยาก.
พ. ฉันนั้นภิกษุทั้งหลาย การไดความเปนมนุษยเปนของยาก พระตถาคตอรหันต-

*สัมมาสัมพุทธเจาจะอุบัติในโลกเปนของยาก ธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลวจะรุงเรืองในโลก
ก็เปนของยาก ความเปนมนุษยนี้เขาไดแลว พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติแลวในโลก
และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวก็รุงเรืองอยูในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ
เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๘
สิเนรุสูตรที่ ๑
ทุกขของพระอริยบุคคลหมดไปมากกวาที่เหลือ
[๑๗๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนหิน ประมาณเทาเมล็ดถั่ว
เขียว ๗ กอนแหงขุนเขาสิเนรุราช เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนหินประมาณเทาเมล็ด
ถั่วเขียว ๗ กอนที่บุรุษเก็บแลวกับขุนเขาสิเนรุราช อยางไหนจะมากกวากัน? ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาสิเนรุราชมากกวา กอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว
๗ กอนที่บุรุษเก็บแลว นอยกวา เมื่อเทียบกับขุนเขาสิเนรุราชแลว กอนหินประมาณเทาเมล็ด
ถั่วเขียว ๗ กอน ที่บุรุษนั้นเก็บไวแลว ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวน
เสี้ยว.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก สมบูรณดวยทิฏฐิ ตรัสรูแลว
ผูรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่สิ้นไป หมดไปแลว มากกวา
ที่ยังเหลือมีประมาณนอย ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว เมือ่ เทียบ
กับกองทุกขอนั มีในกอนที่สนิ้ ไป หมดไปแลว อยางสูงเพียง ๗ ชาติ ฉันนั้นเหมือนกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ แหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๙
สิเนรุสูตรที่ ๒
ทุกขของพระอริยบุคคลหมดไปมากกวาที่เหลือ
[๑๗๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนขุนเขาสิเนรุราชพึงถึงความสิ้นไป หมดไป
เวนกอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอน เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขุนเขา
สิเนรุราชที่สิ้นไป หมดไป กับกอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนทีย่ งั เหลืออยู อยางไหน
จะมากกวากัน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาสิเนรุราชที่สิ้นไป หมดไป
นี้แหละมากกวา กอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนที่ยังเหลืออยู นอยกวา เมือ่ เทียบกับ
ขุนเขาสิเนรุราชที่สิ้นไป หมดไป กอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนที่ยังเหลืออยู ยอม
ไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ผูส มบูรณดวยทิฏฐิ ตรัสรูแลว
ผูรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่สิ้นไป หมดไปแลว มากกวา
ที่ยังเหลือมีประมาณนอย ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว เมือ่ เทียบ

กับกองทุกขอนั มีในกอนที่สนิ้ ไป หมดไปแลว อยางสูงเพียง ๗ ชาติ ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ ปปาตรวรรคที่ ๕
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จินตสูตร
๒. ปปาตสูตร
๓. ปริฬาหสูตร
๔. กูฏสูตร
๕. วาลสูตร
๖. อันธการีสูตร
๗. ฉิคคฬสูตรที่ ๑ ๘. ฉิคคฬสูตรที่ ๒
๙. สิเนรุสูตรที่ ๑ ๑๐. สิเนรุสูตรที่ ๒
----------อภิสมยวรรคที่ ๖
นขสิขาสูตร
วาดวยทุกขของพระอริยะเทากับฝุนที่ปลายเล็บ
[๑๗๔๗] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนเล็กนอย ไวที่ปลายพระนขาแลว
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน ฝุนเล็กนอยที่ปลายเล็บที่เราชอนขึ้นนี้กับมหาปฐพีนี้ อยางไหนจะมากกวากัน? ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผเู จริญ มหาปฐพีมากกวา ฝุนเล็กนอยทีป่ ลายพระนขาอัน
พระผูมีพระภาคทรงชอนขึ้นนี้ มีประมาณนอย เมื่อเทียบกับมหาปฐพีแลว ฝุนเล็กนอยที่ปลาย
พระนขาที่พระผูมีพระภาคชอนขึ้นแลว ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. อยางนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวกผูสมบูรณ
ดวยทิฏฐิ ผูตรัสรู ผูรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทกุ ขนิโรธคามินปี ฏิปทา ที่สิ้นไป
หมดไป มากกวา ที่ยังเหลือมีประมาณนอย ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแม
สวนเสี้ยว เมื่อเทียบกับกองทุกขอันมีในกอนทีส่ ิ้นไป หมดไปแลว อยางสูงเพียง ๗ ชาติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ แหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๑
โปกขรณีสูตร
วาดวยทุกขของพระอริยะเทากับน้ําปลายหญาคา
[๑๗๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสระโบกขรณี โดยยาว ๕๐ โยชน โดย
กวาง ๕๐ โยชน สูง ๕๐ โยชน เต็มดวยน้ําเปย มฝง กาดื่มกินไดบุรุษเอาปลายหญาคาจุมน้ําขึ้น

จากสระนั้น เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําทีเ่ ขาเอาปลายหญาคาจุมขึ้น กับน้ําใน
สระโบกขรณี ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในสระ
โบกขรณีมากกวา น้ําที่เขาเอาปลายหญาคาจุมขึ้นมีประมาณนอย เมือ่ เทียบกับน้ําในสระโบกขรณี
แลว น้ําที่เขาเอาปลายหญาคาจุมขึ้น ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๒
สัมเภชชสูตรที่ ๑
เปรียบทุกขที่ยังเหลือเทากับหยดน้ํา
[๑๗๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําใหญเหลานี้ คือ แมน้ําคงคา ยมุนา
อจิรวดี สรภู มหี ยอมไหลไปไมขาดสายในที่ใด บุรุษตักน้ํา ๒-๓ หยดขึ้นจากที่นั้น เธอ
ทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ํา ๒-๓ หยดที่เขาตักขึ้น กับน้ําที่ไหลไปประจบกัน
ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําทีไ่ หลไปประจบมากกวา
น้ํา ๒-๓ หยดที่เขาตักขึ้นมีประมาณนอย เมือ่ เทียบกับน้ําทีไ่ หลไปประจบกัน น้ํา ๒-๓ หยดที่
เขาตักขึ้น ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๓
สัมเภชชสูตรที่ ๒
เปรียบทุกขที่หมดไปเทากับน้ําในแมน้ํา
[๑๗๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําใหญเหลานี้ คือ แมน้ําคงคา ยมุนา
อจิรวดี สรภู มหี ยอมไหลไปไมขาดสายในที่ใด น้ํานั้น พึงถึงความสิ้นไป หมดไป ยังเหลือ
น้ํา ๒-๓ หยด เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมือ่ เทียบน้ําทีไ่ หลไปประจบกันซึ่ง
สิ้นไป หมดไป กับน้ํา ๒-๓ หยดที่ยังเหลือ ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําที่ไหลไปประจบกันซึ่งสิ้นไป หมดไป มากกวา น้ํา ๒-๓ หยดที่ยังเหลือ
อยู นอยกวา เมื่อเทียบกับน้ําที่ไหลไปประจบกัน ซึ่งสิ้นไป หมดไปแลว น้ํา ๒-๓ หยดที่ยัง
เหลืออยู ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๔
ปฐวีสูตรที่ ๑
เปรียบทุกขที่ยังเหลือเทากับกอนดิน
[๑๗๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา

๗ กอนจากแผนดินใหญ เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนดินประมาณเทาเมล็ด
กระเบา ๗ กอน ที่เขาเก็บไว กับแผนดินใหญ ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญมากกวา กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน ที่เขาเก็บไว มี
ประมาณนอย เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน ที่เขาเก็บไว
ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๕
ปฐวีสูตรที่ ๒
เปรียบทุกขที่หมดไปเทากับแผนดิน
[๑๗๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แผนดินใหญพึงถึงความสิ้นไป หมดไป ยังเหลือ
กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไหน ความ
หมดไป สิ้นไป ของแผนดินใหญ กับกอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน ที่ยังเหลือ
ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญหมดไป
สิ้นไป มากกวา กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน ทีย่ ังเหลืออยู มีประมาณนอย
เมื่อเทียบกับแผนดินใหญที่หมดไป สิ้นไป กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน ที่ยงั
เหลืออยู ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๖
สมุททสูตรที่ ๑
เปรียบทุกขที่เหลือเทากับหยดน้าํ
[๑๗๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษตักน้ํามหาสมุทร ๒-๓ หยด เธอ
ทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ํา ๒-๓ หยดที่เขาตักขึ้น กับน้ําในมหาสมุทร ไหน
จะมากกวากัน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรมากกวา น้ํา
๒-๓ หยด ที่เขาตักขึ้นมีประมาณนอย เมือ่ เทียบกับน้ําในมหาสมุทร น้ํา ๒-๓ หยด ที่เขา
ตักขึ้น ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๗
สมุททสูตรที่ ๒
เปรียบทุกขที่หมดเทากับมหาสมุทร
[๑๗๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรพึงถึงความสิ้นไป หมดไป

ยังเหลือน้ํา ๒-๓ หยด เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําในมหาสมุทรที่สิ้นไป
หมดไป กับน้ํา ๒-๓ หยด ที่ยงั เหลือ ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรที่สิ้นไป หมดไปมากกวา น้ํา ๒-๓ หยด ที่ยังเหลือมีประมาณ
นอย เมื่อเทียบกับน้ําในมหาสมุทรที่สิ้นไป หมดไป น้ํา ๒-๓ หยด ที่ยังเหลือ ยอมไมถึงซึ่ง
การนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๘
ปพพตูปมาสูตรที่ ๑
เปรียบทุกขที่เหลือเทากับกอนหิน
[๑๗๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด
๗ กอน แหงขุนเขาหิมวันต เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนหินประมาณเทา
เมล็ดผักกาด ๗ กอน ที่เขาเก็บไว กับขุนเขาหิมวันต ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาหิมวันตมากกวา กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗
กอน ที่เขาเก็บไว มีประมาณนอย เมื่อเทียบกับขุนเขาหิมวันต กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด
๗ กอน ที่เขาเก็บไวยอมไมถงึ ซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๙
ปพพตูปมาสูตรที่ ๒
เปรียบทุกขที่หมดไปเทากับขุนเขา
[๑๗๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนขุนเขาหิมวันต พึงถึงความสิ้นไป หมดไป
ยังเหลือกอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอน เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ขุนเขาหิมวันตที่สิ้นไป หมดไป กับกอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอน ที่ยังเหลืออยู
ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาหิมวันตที่สิ้นไป
หมดไป มากกวากอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอน ที่ยังเหลืออยู มีประมาณนอย เมื่อ
เทียบกับขุนเขาหิมวันตที่สิ้นไป หมดไป กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอน ที่ยังเหลืออยู
ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ผูสมบูรณ
ดวยทิฏฐิ ผูตรัสรู ผูรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ที่สิ้นไป หมด
ไป มากกวา ที่ยังเหลือมีประมาณนอย ยอมไมถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว
เมื่อเทียบกับกองทุกขอันมีในกอนที่สิ้นไป หมดไป อยางสูงเพียง ๗ ชาติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ อภิสมยวรรคที่ ๖
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นขสิขาสูตร
๒. โปกขรณีสูตร
๓. สัมเภชชสูตรที่ ๑
๔. สัมเภชชสูตรที่ ๒
๕. ปฐวีสูตรที่ ๑
๖. ปฐวีสูตรที่ ๒
๗. สมุททสูตรที่ ๑
๘. สมุททสูตรที่ ๒
๙. ปพพตูปมาสูตรที่ ๑ ๑๐. ปพพตูปมาสูตรที่ ๒
--------------อามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรคที่ ๗
อัญญตรสูตร
วาดวยสัตวผูมาเกิดในมนุษยนอย
[๑๗๕๗] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนเล็กนอยไวในปลายพระนขา แลว
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน ฝุนเล็กนอยทีเ่ ราชอนขึ้นไวในปลายเล็บกับแผนดินใหญนี้ ไหนจะมากกวากัน ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผเู จริญ แผนดินใหญนี้แลมากกวา ฝุนเล็กนอยที่พระผูม ี
พระภาคทรงชอนไวในปลายพระนขามีประมาณนอย เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ ฝุนเล็กนอยที่
พระผูมีพระภาคทรงชอนไวในปลายพระนขา ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแม
สวนเสี้ยว.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่กลับมาเกิดในหมูมนุษยมีนอย
โดยที่แท สัตวที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษยมมี ากกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะไมไดเห็น
อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ แหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๑
ปจจันตสูตร
วาดวยสัตวผูมาเกิดในปจจันตชนบทมาก
[๑๗๕๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนเล็กนอยไวในปลายพระนขา แลว
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน ฝุนเล็กนอยทีเ่ ราชอนขึ้นไวในปลายเล็บกับแผนดินใหญนี้ ไหนจะมากกวากัน?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แลมากกวา ฝุน เล็กนอยที่พระผูมี

พระภาคทรงชอนไวในปลายพระนขามีประมาณนอย เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ ฝุนเล็กนอยที่
พระผูมีพระภาคทรงชอนไวในปลายพระนขา ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบหรือแม
สวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สัตวที่กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท มีประมาณ
นอย โดยที่แท สัตวที่กลับมาเกิดในปจจันตชนบทมีมากกวา ที่กลับมาเกิดในพวกมิลักขะ
ซึ่งเปนพวกที่ไมรูแจง ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๒
ปญญาสูตร
วาดวยสัตวมีปญญาจักษุนอย
[๑๗๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูประกอบดวยปญญาจักษุ
อันเปนอริยะ มีประมาณนอย โดยที่แท สัตวผูตกไปในอวิชชา เปนผูงมงาย มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๓
สุราเมรยสูตร
วาดวยสัตวผูงดเวนการดื่มน้ําเมามีนอย
[๑๗๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการดื่มน้าํ เมา คือ
สุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทมีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ
สุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท มีมากกวา ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔
อุทกสูตร
วาดวยสัตวที่เกิดในน้ํามีมาก
[๑๗๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกิดบนบก มีนอย โดยที่แท
สัตวที่เกิดในน้าํ มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๕
มัตเตยยสูตร
วาดวยสัตวผูเกือ้ กูลมารดามีนอย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกื้อกูลแกมารดา มีนอย โดยที่แท
สัตวผูไมเกื้อกูลแกมารดา มีมากกวา.
จบ สูตรที่ ๖
เปตเตยยสูตร
วาดวยสัตวผูเกือ้ กูลบิดามีนอย
[๑๗๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกื้อกูลแกบิดามีนอย โดย
ที่แท สัตวผูไมเกื้อกูลแกบิดา มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๗

สามัญญสูตร
วาดวยสัตวผูเกือ้ กูลสมณะมีนอ ย
[๑๗๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกื้อกูลแกสมณะมีนอย โดย
ที่แท สัตวผูไมเกื้อกูลแกสมณะ มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๘
พราหมัญญสูตร
วาดวยสัตวเกื้อกูลพราหมณมีนอย
[๑๗๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกื้อกูลแกพราหมณมีนอย
โดยที่แท สัตวผูไมเกื้อกูลแกพราหมณ มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๙
อปจายิกสูตร
วาดวยสัตวผูออนนอมตอผูเจริญมีนอย
[๑๗๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูนอบนอมตอบุคคลผูเจริญใน
สกุล มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมนอบนอมตอบุคคลผูเจริญในสกุล มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ อามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรคที่ ๗
--------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัญญตรสูตร
๒. ปจจันตสูตร
๓. ปญญาสูตร
๔. สุราเมรยสูตร
๕. อุทกสูตร
๖. มัตเตยยสูตร
๗. เปตเตยยสูตร
๘. สามัญญสูตร
๙. พราหมัญญสูตร
๑๐. อปจายิกสูตร
--------------อามกธัญญเปยยาล ทุติยวรรคที่ ๘
ปาณาติปาตสูตร
วาดวยสัตวผูเวนปาณาติบาตมีนอย
[๑๗๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเวนจากปาณาติบาตมีนอย
โดยที่แท สัตวผูไมเวนจากปาณาติบาต มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๑
อทินนาทานสูตร
วาดวยสัตวผูเวนอทินนาทานมีนอย
[๑๗๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากอทินนาทาน

มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากอทินนาทาน มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๒
กาเมสุมิจฉาจารสูตร
วาดวยสัตวผูเวนกาเมสุมิจฉาจารมีนอย
[๑๗๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนกาเมสุมิจฉาจาร มีนอย
โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๓
มุสาวาทสูตร
วาดวยสัตวผูเวนมุสาวาทมีนอย
[๑๗๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากมุสาวาทมีนอย
โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากมุสาวาท มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๔
เปสุญญสูตร
วาดวยสัตวผูเวนคําสอเสียดมีนอ ย
[๑๗๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากคําสอเสียด มีนอย
โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากคําสอเสียด มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๕
ผรุสสูตร
วาดวยสัตวผูเวนคําหยาบมีนอย
[๑๗๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากคําหยาบมีนอย
โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากคําหยาบมีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๖
สัมผัปปลาปสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการเพอเจอมีนอย
[๑๗๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากคําเพอเจอ มีนอย
โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากคําเพอเจอมีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๗
พีชสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการพรากพืชคามมีนอย
[๑๗๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการพรากพืชคาม
และภูตคาม มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๘
วิกาลโภชนสูตร

วาดวยสัตวผูเวนบริโภคในเวลาวิกาลมีนอย
[๑๗๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการบริโภคอาหาร
ในเวลาวิกาล มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๙
คันธวิเลปนสูตร
วาดวยสัตวผูเวนเครื่องลูบไลมีนอย
[๑๗๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการทัดทรง ประดับ
และตกแตงรางกายดวยดอกไม ของหอมและเครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว
มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการทัดทรงประดับ และตกแตงรางกายดวยดอกไม ของ
หอม และเครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ อามกธัญญเปยยาล ทุติยวรรคที่ ๘
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปาณาติปาตสูตร ๒. อทินนาทานสูตร
๓. กาเมสุมิจฉาจารสูตร ๔. มุสาวาทสูตร
๕. เปสุญญสูตร
๖. ผรุสสูตร
๗. สัมผัปปลาปสูตร ๘. พีชสูตร
๙. วิกาลโภชนสูตร ๑๐. คันธวิเลปนสูตร.
------------อามกธัญญเปยยาล ตติยวรรคที่ ๙
นัจจสูตร
วาดวยสัตวผูเวนจากการฟอนรํามีนอย
[๑๗๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการฟอนรํา ขับรอง
ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการฟอนรํา
ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๑
สยนสูตร
วาดวยสัตวเวนการนั่งนอนในที่นั่งนอนสูงใหญมีนอย
[๑๗๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการนั่งนอนบนที่นั่ง
ที่นอนอันสูงใหญ มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการนัง่ นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ
มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๒

รชตสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับเงินทองมีนอย
[๑๗๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับทองและเงิน
มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับทองและเงิน มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๓
ธัญญสูตร
วาดวยสัตวผูเวนจากการรับธัญญชาติดิบมีนอย
[๑๗๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับธัญญชาติดิบ
มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับธัญญชาติดิบ มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๔
มังสสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับเนื้อดิบมีนอย
[๑๗๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับเนื้อดิบ มี
นอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับเนื้อดิบ มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๕
กุมาริกาสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับเด็กหญิงมีนอย
[๑๗๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับสตรีและกุมารี
มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับสตรีและกุมารี มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๖
ทาสีสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับทาสมีนอย
[๑๗๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับทาสีและทาส
มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับทาสีและทาส มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๗
อเชฬกสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับแพะแกะมีนอย
[๑๗๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับแพะและแกะ
มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับแพะและแกะมีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๘
กุกกุฏสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับไกและสุกรมีนอย
[๑๗๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับไกและสุกร

มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับไกและสุกร มีมากกวา.
จบ สูตรที่ ๙
หัตถีสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับชางมีนอย
[๑๗๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับชาง โค มา
และลา มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับชาง โค มา และลา มีมากกวา ฯลฯ.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ อามกธัญญเปยยาล ตติยวรรคที่ ๙
------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นัจจสูตร
๒. สยนสูตร
๓. รชตสูตร
๔. ธัญญสูตร
๕. มังสสูตร
๖. กุมาริกาสูตร
๗. ทาสีสูตร
๘. อเชฬกสูตร
๙. กุกกุฏสูตร
๑๐. หัตถีสูตร.
-------------อามกธัญญเปยยาล จตุตถวรรคที่ ๑๐
วาดวยสัตวผูมีการทําตางๆ กัน
[๑๗๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับไรนาและที่ดิน
มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับไรนาและที่ดิน มีมากกวา ฯลฯ.
[๑๗๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการซื้อและการขาย
มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการซื้อและการขายมีมากกวา ฯลฯ.
[๑๗๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการประกอบ
ทูตกรรมและการรับใชมีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช
มีมากกวา ฯลฯ.
[๑๗๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการโกงดวยตราชั่ง
การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเครื่องตวงวัด มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจาก
การโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเครื่องตวงวัด มีมากกวา ฯลฯ.
[๑๗๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับสินบน
การลอลวง และการทําของปลอม มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับสินบน การ
ลอลวง และการทําของปลอม มีมากกวา ฯลฯ.
[๑๗๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการตัด การฆา
การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการตัด

การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก มีมากกวา ฯลฯ.
[๑๗๙๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนไวในปลายพระนขา แลวตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ฝุนเล็กนอยทีเ่ ราชอนไวในปลายเล็บกับแผนดินใหญนี้ ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แลมากกวา ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาคทรงชอนไว
ที่ปลายพระนขามีประมาณนอย เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาคทรงชอน
ไวที่ปลายพระนขา ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติในพวกมนุษยแลวกลับมาเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยที่แท
สัตวที่จุติจากมนุษยไปแลว กลับไปเกิดในนรก มีมากกวา ฯลฯ.
[๑๗๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากมนุษยไปแลว จะ
กลับมาเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจากมนุษยไปแลว กลับไปเกิดในกําเนิด
สัตวดิรัจฉาน มีมากกวา ฯลฯ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากมนุษยไปแลว จะกลับมาเกิดใน
พวกเทวดามีนอ ย โดยที่แท สัตวที่จุติจากมนุษยไปแลว กลับไปเกิดในนรก ในกําเนิดสัตว
ดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ.
[๑๗๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากเทวดาแลว จะกลับมา
เกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจากเทวดาไปแลว กลับไปเกิดในนรก ใน
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ.
[๑๗๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากเทวดาแลว จะกลับ
ไปเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยที่แท สัตวทจี่ ุติจากเทวดาไปแลว กลับไปเกิดในนรก ใน
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ.
[๑๗๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากนรกไปแลว จะกลับ
ไปเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยที่แท สัตวทจี่ ุติจากนรกไปแลว กลับไปเกิดในนรก ใน
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ
[๑๗๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากนรกไปแลว จะกลับ
ไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยที่แท สัตวทจี่ ุติจากนรกไปแลว กลับไปเกิดในนรก ใน
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ.
[๑๗๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากกําเนิดสัตวดิรัจฉานไป
แลว กลับไปเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจากกําเนิดสัตวดิรจั ฉานไปแลว
กลับไปเกิดในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ.
[๑๗๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากกําเนิดสัตวดริ ัจฉานไป
แลว จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจากกําเนิดสัตวดิรัจฉานไปแลว
กลับไปเกิดในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ.

[๑๘๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว จะ
กลับไปเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว กลับไปเกิดใน
นรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ
[๑๘๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว จะ
กลับไปเกิดในพวกเทวดา มีนอ ย โดยที่แท สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว กลับไปเกิดในนรก
มีมากกวา ฯลฯ.
[๑๘๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากปตติวิสัย ไปแลว
จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว กลับไปเกิด
ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน มีมากกวา ฯลฯ.
[๑๘๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว
จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว กลับไปเกิดใน
ปตติวิสัย มีมากกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน?
คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลาย พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณ*ภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.
จบ จักกเปยยาล
จบ สัจจสังยุต
จบ มหาวารวรรคสังยุต
-----------รวมสังยุตที่มีในมหาวารวรรคนี้ คือ
๑. มรรคสังยุต
๒. โพชฌงคสังยุต
๓. สติปฏฐานสังยุต
๔. อินทรียสังยุต
๕. สัมมัปปธานสังยุต
๖. พลสังยุต
๗. อิทธิปาทสังยุต
๘. อนุรุทธสังยุต
๙. ฌานสังยุต
๑๐. อานาปานสังยุต
๑๑. โสตาปตติสังยุต
๑๒. สัจจสังยุต.
-------------

