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๙.  สีติวคฺค   
๑.  สีติภาวสุตฺต 

[๘๕]  ฉหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อภพฺโพ  อนุตฺตรํ  สีติภาวํ  สจฺฉิกาตุํ.       
กตเมหิ  ฉหิ?  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย จิตฺตํ นิคฺคเหตพฺพํ, ตสฺมึ สมเย จิตฺตํ  น  นิคฺคณฺหาติ.  
ยสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  ปคฺคเหตพฺพํ,  ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  น  ปคฺคณฺหาติ.  ยสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  สมฺปหํ
สิตพฺพํ,  ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  น  สมฺปหํสติ.   ยสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  อชฺฌุเปกฺขิตพฺพํ,  ตสฺมึ  สมเย  1

จิตฺตํ  น  อชฺฌุเปกฺขติ.  หีนาธิมุตฺติโก  จ  โหติ  สกฺกายาภิรโต  จ.  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ฉหิ  ธมฺเมหิ  
สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อภพฺโพ  อนุตฺตรํ  สีติภาวํ  สจฺฉิกาตุํ. 

  ฉหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ภพฺโพ  อนุตฺตรํ  สีติภาวํ  สจฺฉิกาตุํ.  กตเมหิ  
ฉหิ?  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  นิคฺคเหตพฺพํ,  ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  นิคฺคณฺหาติ.  ยสฺมึ  
สมเย  จิตฺตํ  ปคฺคเหตพฺพํ,  ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  ปคฺคณฺหาติ.  ยสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  สมฺปหํสิตพฺพํ,  
ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตํ  สมฺปหํเสติ. ยสฺมึ สมเย จิตฺตํ อชฺฌุเปกฺขิตพฺพํ, ตสฺมึ สมเย จิตฺตํ อชฺฌุเปกฺขติ.  
ปณีตาธิมุตฺติโก  จ  โหติ  นิพฺพานาภิรโต  จ.  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ฉหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  
ภพฺโพ  อนุตฺตรํ  สีติภาวํ  สจฺฉิกาตุนฺติ.  ปฐมํ. 

   
๒.  อาวรณสุตฺต 

[๘๖]  ฉหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สุณนฺโตปิ  สทฺธมฺมํ  อภพฺโพ  นิยามํ  โอกฺกมิตุํ  
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตํ.  กตเมหิ  ฉหิ?  กมฺมาวรณตาย  สมนฺนาคโต  โหติ,  กิเลสาวรณตาย  
สมนฺนาคโต โหติ, วิปากาวรณตาย สมนฺนาคโต โหติ, อสฺสทฺโธ จ โหติ อจฺฉนฺทิโก จ         
ทุปฺปญฺโญ  จ.  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ฉหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สุณนฺโตปิ  สทฺธมฺมํ  อภพฺโพ          
นิยามํ  โอกฺกมิตุํ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตํ. 

ฉหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สุณนฺโตปิ  สทฺธมฺมํ  ภพฺโพ  นิยามํ  โอกฺกมิตุํ  กุสเลสุ  
ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตํ.  กตเมหิ  ฉหิ?  น  กมฺมาวรณตาย  สมนฺนาคโต  โหติ,  น  กิเลสาวรณตาย         
สมนฺนาคโต  โหติ,  น  วิปากาวรณตาย  สมนฺนาคโต  โหติ, สทฺโธ จ  โหติ ฉนฺทิโก จ ปญฺญวา จ.  
อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ฉหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สุณนฺโตปิ  สทฺธมฺมํ  ภพฺโพ  นิยามํ  โอกฺกมิตุํ         
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตนฺติ.  ทุติยํ. 

   
๓.  โวโรปิตสุตฺต 

[๘๗]  ฉหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สุณนฺโตปิ  สทฺธมฺมํ  อภพฺโพ  นิยามํ  โอกฺกมิตุํ  
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตํ.  กตเมหิ  ฉหิ?  มาตา  ชีวิตา  โวโรปิตา  โหติ,  ปิตา  ชีวิตา  โวโรปิโต     
โหติ,  อรหา   ชีวิตา  โวโรปิโต  โหติ,  ตถาคตสฺส  ทุฏฺเฐน  จิตฺเตน  โลหิตํ  อุปฺปาทิตํ  โหติ,  สํโฆ  2
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ภินฺโน  โหติ,  ทุปฺปญฺโญ  โหติ  ชโฬ  เอฬมูโค.  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ฉหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต   
สุณนฺโตปิ  สทฺธมฺมํ  อภพฺโพ  นิยามํ  โอกฺกมิตุํ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตํ. 

ฉหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สุณนฺโตปิ  สทฺธมฺมํ  ภพฺโพ  นิยามํ  โอกฺกมิตุํ  กุสเลสุ  
ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตํ.  กตเมหิ  ฉหิ?  น  มาตา  ชีวิตา  โวโรปิตา  โหติ,  น  ปิตา  ชีวิตา  โวโรปิโต  
โหติ,  น  อรหา  ชีวิตา  โวโรปิโต  โหติ,  น  ตถาคตสฺส  ทุฏฺเฐน  จิตฺเตน  โลหิตํ  อุปฺปาทิตํ  โหติ,  
น  สํโฆ  ภินฺโน  โหติ,  ปญฺญวา  โหติ  อชโฬ  อเนฬมูโค.  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ฉหิ  ธมฺเมหิ       
สมนฺนาคโต  สุณนฺโตปิ  สทฺธมฺมํ  ภพฺโพ  นิยามํ  โอกฺกมิตุํ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตนฺติ.  ตติยํ. 

   
๔.  สุสฺสูสติสุตฺต 

[๘๘]  ฉหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สุณนฺโตปิ  สทฺธมฺมํ  อภพฺโพ  นิยามํ  โอกฺกมิตุํ  
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตํ.  กตเมหิ  ฉหิ?  ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  เทสิยมาเน  น  สุสฺสูสติ,  
น  โสตํ  โอทหติ,  น  อญฺญาจิตฺตํ  อุปฏฺฐเปติ,  อนตฺถํ  คณฺหาติ,  อตฺถํ  ริญฺจติ, อนนุโลมิกาย       3

ขนฺติยา  สมนฺนาคโต  โหติ.  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ฉหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สุณนฺโตปิ  สทฺธมฺมํ  อ
ภพฺโพ  นิยามํ  โอกฺกมิตุํ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตํ. 

ฉหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สุณนฺโตปิ  สทฺธมฺมํ  ภพฺโพ  นิยามํ  โอกฺกมิตุํ  กุสเลสุ  
ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตํ.  กตเมหิ  ฉหิ?  ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  เทสิยมาเน  สุสฺสูสติ,  โสตํ  โอทห
ติ,  อญฺญาจิตฺตํ  อุปฏฺฐเปติ,  อตฺถํ  คณฺหาติ,  อนตฺถํ  ริญฺจติ,  อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  สมนฺนาค
โต  โหติ.    อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ฉหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สุณนฺโตปิ  สทฺธมฺมํ  ภพฺโพ  นิยามํ  
โอกฺกมิตุํ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตนฺติ.  จตุตฺถํ. 

   
๕.  อปฺปหายสุตฺต 

[๘๙]  ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  อปฺปหาย  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปทํ  สจฺฉิกาตุํ.  กตเม  ฉ?  สกฺกาย
ทิฏฺฐิ  วิจิกิจฺฉํ  สีลพฺพตปรามาสํ อปายคมนียํ ราคํ อปายคมนียํ โทสํ อปายคมนียํ โมหํ. อิเม  โข  
ภิกฺขเว  ฉ  ธมฺเม  อปฺปหาย  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปทํ  สจฺฉิกาตุํ. 

ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  ปหาย  ภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปทํ  สจฺฉิกาตุํ.  กตเม  ฉ?  สกฺกายทิฏฺฐิ         
วิจิกิจฺฉํ  สีลพฺพตปรามาสํ  อปายคมนียํ  ราคํ  อปายคมนียํ  โทสํ  อปายคมนียํ  โมหํ.  อิเม  โข  
ภิกฺขเว  ฉ     ธมฺเม  ปหาย  ภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปทํ  สจฺฉิกาตุนฺติ.  ปญฺจมํ. 

   
๖.  ปหีนสุตฺต 

[๙๐]  ฉยิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  ทิฏฺฐิสมฺปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปหีนา. กตเม ฉ? สกฺกายทิฏฺฐิ  
วิจิกิจฺฉา  สีลพฺพตปรามาโส  อปายคมนีโย  ราโค  อปายคมนีโย  โทโส  อปายคมนีโย  โมโห.         
อิเม  โข  ภิกฺขเว  ฉ  ธมฺมา  ทิฏฺฐิสมฺปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปหีนาติ.  ฉฏฺฐํ. 
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๗.  อภพฺพสุตฺต 
[๙๑]  ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  อุปฺปาเทตุํ. กตเม ฉ?           

สกฺกายทิฏฺฐิ  วิจิกิจฺฉํ  สีลพฺพตปรามาสํ  อปายคมนียํ  ราคํ  อปายคมนียํ  โทสํ  อปายคมนียํ  
โมหํ.  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ฉ  ธมฺเม  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  อุปฺปาเทตุนฺติ.  สตฺตมํ. 

   
๘.  ปฐมอภพฺพฏฺฐานสุตฺต 

[๙๒]  ฉยิมานิ  ภิกฺขเว  อภพฺพฏฺฐานานิ.  กตมานิ  ฉ?  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  
สตฺถริ  อคารโว  วิหริตุํ  อปฺปติสฺโส,  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  ธมฺเม  อคารโว  วิหริตุํ      
อปฺปติสฺโส,  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  สํเฆ  อคารโว  วิหริตุํ  อปฺปติสฺโส,  อภพฺโพ          
ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  สิกฺขาย  อคารโว  วิหริตุํ  อปฺปติสฺโส,  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  
อนาคมนียวตฺถํุ  ปจฺจาคนฺตุํ,  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  อฏฺฐมํ ภวํ นิพฺพตฺเตตุํ. อิมานิ  โข  
ภิกฺขเว  ฉ  อภพฺพฏฺฐานานีติ.  อฏฺฐมํ. 

   
๙.  ทุติยอภพฺพฏฺฐานสุตฺต 

[๙๓]  ฉยิมานิ  ภิกฺขเว  อภพฺพฏฺฐานานิ.  กตมานิ  ฉ?  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  
กญฺจิ  สงฺขารํ  นิจฺจโต  อุปคนฺตุํ,  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  กญฺจิ  สงฺขารํ  สุขโต อุปคนฺตุํ,  
อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  กญฺจิ  ธมฺมํ  อตฺตโต  อุปคนฺตุํ, อภพฺโพ ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  
อนนฺตริยกมฺมํ   กาตุํ,  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  โกตูหลมงฺคเลน  สุทฺธึ  ปจฺจาคนฺตุํ,           4

อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  อิโต  พหิทฺธา  ทกฺขิเณยฺยํ  คเวสิตุํ.  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ฉ          
อภพฺพฏฺฐานานีติ.  นวมํ. 

   
๑๐.  ตติยอภพฺพฏฺฐานสุตฺต 

[๙๔]  ฉยิมานิ  ภิกฺขเว  อภพฺพฏฺฐานานิ.  กตมานิ  ฉ?  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  
มาตรํ  ชีวิตา  โวโรเปตุํ,  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  ปิตรํ  ชีวิตา  โวโรเปตุํ,  อภพฺโพ          
ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  อรหนฺตํ  ชีวิตา  โวโรเปตุํ,  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  ตถาคตสฺส  
ทุฏฺเฐน  จิตฺเตน  โลหิตํ  อุปฺปาเทตุํ,  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  สํฆํ  ภินฺทิตุํ,  อภพฺโพ         
ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  อญฺญํ  สตฺถารํ  อุทฺทิสิตุํ.  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ฉ  อภพฺพฏฺฐานานีติ.  
ทสมํ. 

   
๑๑.  จตุตฺถอภพฺพฏฺฐานสุตฺต 

[๙๕]  ฉยิมานิ  ภิกฺขเว  อภพฺพฏฺฐานานิ.  กตมานิ  ฉ?  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  
สยํกตํ  สุขทุกฺขํ  ปจฺจาคนฺตุํ,  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  ปรํกตํ  สุขทุกฺขํ  ปจฺจาคนฺตุํ,       
อภพฺโพ ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ สุขทุกฺขํ ปจฺจาคนฺตุํ, อภพฺโพ ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  

 สี. อานนฺตริยกมฺมํ4
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ปุคฺคโล  อสยํการํ  อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ  สุขทุกฺขํ  ปจฺจาคนฺตุํ,  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  อปรํ
การํ  อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ  สุขทุกฺขํ  ปจฺจาคนฺตุํ,  อภพฺโพ  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  อสยํการญฺจ  อปรํ
การญฺจ  อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ  สุขทุกฺขํ  ปจฺจาคนฺตุํ.  ตํ  กิสฺส  เหตุ?  ตถาหิสฺส  ภิกฺขเว  ทิฏฺฐิ           
สมฺปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  เหตุ  จ  สุทิฏฺโฐ  เหตุสมุปฺปนฺนา  จ  ธมฺมา.  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ฉ           
อภพฺพฏฺฐานานีติ.  เอกาทสมํ.   

สีติวคฺโค  นวโม. 
ตสฺสุทฺทานํ 

     สีติ  ภพฺโพ  อาวรณตา    สุสฺสูสา  ปวุจฺจติ 5

     ปหาตพฺพา  ปหีนา  เม  อุปฺปาเทตพฺพา  สตฺถริ 
   กญฺจิ  สงฺขาร  มาตริ  สยกเตน  วคฺโคติ.568 

--------------- 
   

๑๐.  อานิสํสวคฺค   
๑.  ปาตุภาวสุตฺต 

[๙๖]  ฉนฺนํ  ภิกฺขเว  ปาตุภาโว  ทุลฺลโภ  โลกสฺมึ.  กตเมสํ  ฉนฺนํ?  ตถาคตสฺส  อรหโต    
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาตุภาโว  ทุลฺลโภ  โลกสฺมึ,  ตถาคตปฺปเวทิตสฺส  ธมฺมวินยสฺส  เทเสตา  
ปุคฺคโล  ทุลฺลโภ  โลกสฺมึ,  อริยายตเน  ปจฺจาชาโต  ทุลฺลโภ   โลกสฺมึ,  อินฺทฺริยานํ  อเวกลฺลตา  6

ทุลฺลภา  โลกสฺมึ,  อชฬตา  อเนฬมูคตา  ทุลฺลภา  โลกสฺมึ,  กุสลธมฺมฉนฺโท   ทุลฺลโภ  โลกสฺมึ.     7

อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ฉนฺนํ  ปาตุภาโว  ทุลฺลโภ  โลกสฺมินฺติ.  ปฐมํ.   
   

๒.  อานิสํสสุตฺต 
[๙๗]  ฉยิเม  ภิกฺขเว  อานิสํสา  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย.  กตเม  ฉ?  สทฺธมฺมนิยโต  

โหติ,  อปริหานธมฺโม  โหติ,  ปริยนฺตกตสฺส  ทุกฺขํ  น  โหติ,  อสาธารเณน  ญาเณน  สมนฺนาคโต     8

โหติ,  เหตุ  จสฺส  สุทิฏฺโฐ,  เหตุสมุปฺปนฺนา  จ  ธมฺมา.  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ฉ  อานิสํสา  โสตาปตฺติ
ผลสจฺฉิกิริยายาติ.  ทุติยํ. 

   

-  ฉ. สีติภาวํ  อาวรณํ  โวโรปิตา  สุสูสติ   อปฺปหาย  ปหีนาภพฺโพ  ตฏฺฐานา  จตุโรปิ  จาติ.  5

 ฉ.ม. ปจฺฉาชาติ  ทุลฺลภา6

 ฉ.ม. กุสเล  ธมฺเม  ฉนฺโท7

-  ฉ. โหติ.    8



 5

๓.  อนิจฺจสุตฺต 
[๙๘]  โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กญฺจิ  สงฺขารํ  นิจฺจโต  สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย ขนฺติยา  

สมนฺนาคโต  ภวิสฺสตีติ  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ,  อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  อสมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยามํ  
โอกฺกมิสฺสตีติ  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ,  สมฺมตฺตนิยามํ  อโนกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผลํ  วา  สกทาคามิ
ผลํ  วา  อนาคามิผลํ  วา  อรหตฺตํ   วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ. 9

โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สพฺพสงฺขาเร  อนิจฺจโต  สมนุปสฺสนฺโต  อนุโลมิกาย  ขนฺติยา      
สมนฺนาคโต  ภวิสฺสตีติ  ฐานเมตํ  วิชฺชติ,  อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  สมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยามํ  
โอกฺกมิสฺสตีติ  ฐานเมตํ  วิชฺชติ,  สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผลํ  วา  สกทาคามิผลํ  
วา  อนาคามิผลํ  วา  อรหตฺตํ  วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ  ฐานเมตํ  วิชฺชตีติ.  ตติยํ. 

   
๔.  ทุกฺขสุตฺต 

[๙๙]  โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กญฺจิ  สงฺขารํ  สุขโต  สมนุปสฺสนฺโต  ฯเปฯ  สพฺพสงฺขาเร   10

ทุกฺขโต  สมนุปสฺสนฺโต  ฯเปฯ  ฐานเมตํ  วิชฺชติ.  จตุตฺถํ. 
   

๕.  อนตฺตสุตฺต 
[๑๐๐]  โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กญฺจิ  ธมฺมํ  อตฺตโต  สมนุปสฺสนฺโต  ฯเปฯ  สพฺพธมฺเม     11

อนตฺตโต  สมนุปสฺสนฺโต  ฯเปฯ  ฐานเมตํ  วิชฺชติ.  ปญฺจมํ. 
   

๖.  นิพฺพานสุตฺต 
[๑๐๑]  โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิพฺพานํ  ทุกฺขโต  สมนุปสฺสนฺโต  อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  

สมนฺนาคโต  ภวิสฺสตีติ  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ,  อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  อสมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยามํ  
โอกฺกมิสฺสตีติ  เนตํ ฐานํ  วิชฺชติ, สมฺมตฺตนิยามํ อโนกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา  สกทาคามิผลํ  
วา  อนาคามิผลํ  วา  อรหตฺตํ  วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ. 

  โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิพฺพานํ สุขโต สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต  
ภวิสฺสตีติ  ฐานเมตํ  วิชฺชติ,  อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  สมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมิสฺสตีติ           
ฐานเมตํ  วิชฺชติ,  สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผลํ  วา  สกทาคามิผลํ วา อนาคามิผลํ  
วา  อรหตฺตํ  วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ  ฐานเมตํ  วิชฺชตีติ.  ฉฏฺฐํ. 

   

 ม. อรหตฺตผลํ.  เอวมุปริปิ9

 อิ.ม.สี. สพฺพสงฺขารํ10

 อิ.ม.สี. สพฺพธมฺมํ11
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๗.  อนวตฺถิตสุตฺต 
[๑๐๒]  ฉ  ภิกฺขเว  อานิสํเส  สมฺปสฺสมาเนน  อลเมว  ภิกฺขุนา  สพฺพสงฺขาเรสุ  อโนธึ     

กริตฺวา  อนิจฺจสญฺญํ  อุปฏฺฐาเปตุํ.  กตเม  ฉ?  สพฺพสงฺขารา จ อนวฏฺฐิตโต ขายิสฺสนฺติ,  12

สพฺพโลเก  จ  เม  มโน  นาภิรมิสฺสติ,  สพฺพโลกา  จ  เม  มโน  วุฏฺฐหิสฺสติ,  นิพฺพานโปณญฺจ  เม  
มานสํ  ภวิสฺสติ,  สญฺโญชนา  จ  เม  ปหานํ  คจฺฉนฺติ,   ปรเมน  จ  สามญฺเญน  สมนฺนาคโต     13

ภวิสฺสามีติ.    อิเม  โข  ภิกฺขเว  ฉ  อานิสํเส  สมฺปสฺสมาเนน  อลเมว  ภิกฺขุนา  สพฺพสงฺขาเรสุ        
อโนธึ  กริตฺวา  อนิจฺจสญฺญํ  อุปฏฺฐาเปตุนฺติ.  สตฺตมํ. 

   
๘.  อุกฺขิตฺตาสิกสุตฺต 

[๑๐๓]  ฉ  ภิกฺขเว  อานิสํเส  สมฺปสฺสมาเนน  อลเมว  ภิกฺขุนา  สพฺพสงฺขาเรสุ  อโนธึ     
กริตฺวา  ทุกฺขสญฺญํ  อุปฏฺฐาเปตุํ.  กตเม  ฉ?  สพฺพสงฺขาเรสุ จ  เม นิพฺพิทสญฺญา  ปจฺจุปฏฺฐิตา  14

ภวิสฺสติ.  เสยฺยถาปิ  อุกฺขิตฺตาสิเก  วธเก,  สพฺพโลกา  จ  เม  มโน  วุฏฺฐหิสฺสติ,  นิพาเน  จ  สนฺติ
ทสฺสาวี   ภวิสฺสามิ,  อนุสยา  จ  เม  สมุคฺฆาตํ  คจฺฉิสฺสนฺติ,  กิจฺจการี  จ  ภวิสฺสามิ,  สตฺถา จ  15

เม  ปริจิณฺโณ  ภวิสฺสติ  เมตฺตาวตายาติ.  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ฉ  อานิสํเส  สมฺปสฺสมาเนน  อลเมว  
ภิกฺขุนา  สพฺพสงฺขาเรสุ  อโนธึ  กริตฺวา  ทุกฺขสญฺญํ  อุปฏฺฐาเปตุนฺติ.  อฏฺฐมํ. 

   
๙.  อตมฺมยสุตฺต 

[๑๐๔]  ฉ  ภิกฺขเว  อานิสํเส  สมฺปสฺสมาเนน  อลเมว  ภิกฺขุนา  สพฺพธมฺเมสุ  อโนธึ  
กริตฺวา  อนตฺตสญฺญํ  อุปฏฺฐาเปตุํ.  กตเม  ฉ?  สพฺพโลเก  จ  อตมฺมโย  ภวิสฺสามิ,  อหงฺการา  จ  
เม  อุปรุชฺฌิสฺสนฺติ,  มมํการา  จ  เม  อุปรุชฺฌิสฺสนฺติ,  อสาธารเณน  จ  ญาเณน  สมนฺนาคโต      
ภวิสฺสามิ,  เหตุ  จ  เม  สุทิฏฺโฐ  ภวิสฺสติ  เหตุสมุปฺปนฺนา  จ  ธมฺมา.  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ฉ  อานิสํ
เส  สมฺปสฺสมาเนน  อลเมว  ภิกฺขุนา  สพฺพธมฺเมสุ  อโนธึ  กริตฺวา  อนตฺตสญฺญํ  อุปฏฺฐาเปตุนฺติ.  
นวมํ. 

   
๑๐.  ภวสุตฺต 

[๑๐๕]  ตโยเม  ภิกฺขเว  ภวา  ปหาตพฺพา,  ตีสุ  สิกฺขาสุ  สิกฺขิตพฺพํ.  กตเม  ตโย  ภวา  
ปหาตพฺพา?  กามภโว  รูปภโว  อรูปภโว.  อิเม  ตโย  ภวา  ปหาตพฺพา.  กตมาสุ  ตีสุ  สิกฺขาสุ  
สิกฺขิตพฺพํ?  อธิสีลสิกฺขาย  อธิจิตฺตสิกฺขาย  อธิปญฺญาสิกฺขาย.  อิมาสุ  ตีสุ  สิกฺขาสุ  สิกฺขิตพฺพํ.  

-  ฉ.ม. สพฺพสงฺขารา  จ  เม  อนวตฺถิตา  ขายิสฺสนฺต ิ12

 ฉ. คจฺฉิสฺสนฺติ13

 ก. นิพฺพานสญฺญา14

 ฉ.ม. สนฺตทสฺสาวี15
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ยโต  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อิเม  ตโย  ภวา  ปหีนา  โหนฺติ,  อิมาสุ  จ  ตีสุ  สิกฺขาสุ  สิกฺขิตสิกฺโข  
โหติ.   อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อจฺเฉชฺชิ  ตณฺหํ,  วิวตฺตยิ  สญฺโญชนํ,  สมฺมา  มานาภิสมยา  
อนฺตมกาสิ  ทุกฺขสฺสาติ.  ทสมํ. 

   
๑๑.  ตณฺหาสุตฺต 

[๑๐๖]  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  ตณฺหา  ปหาตพฺพา  ตโย  จ  มานา.  กตมา  ติสฺโส ตณฺหา  
ปหาตพฺพา?  กามตณฺหา  ภวตณฺหา  วิภวตณฺหา.  อิมา  ติสฺโส  ตณฺหา  ปหาตพฺพา.  กตเม  
ตโย  มานา  ปหาตพฺพา?  มาโน  โอมาโน  อติมาโน  อิเม  ตโย  มานา  ปหาตพฺพา:  ยโต  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน     อิมา  ติสฺโส  ตณฺหา  ปหีนา  โหนฺติ  อิเม  จ  ตโย  มานา.  อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  อจฺเฉชฺชิ  ตณฺหํ,  วิวตฺตยิ  สญฺโญชนํ,  สมฺมา  มานาภิสมยา  อนฺตมกาสิ  ทุกฺขสฺสาติ.        
เอกาทสมํ.   

อานิสํสวคฺโค  ทสโม.    
ตสฺสุทฺทานํ 

     ปาตุภาโว  อานิสํโส   อนิจฺจํ  ทุกฺขมนตฺตโต   16

     นิพฺพานํ  ตโย  อโนทิสํ  วุตฺตา  ภวา  ตณฺหาย  เต  ทสาติ. 
ทุติยปณฺณาสโก  นิฏฺฐิโต.579 
ภวา  ตณฺหาเยกา  ทสาติ. 
ทุติโย  ปณฺณาสโก  สมตฺโต. 

---------------- 

๑๑.  ติกวคฺค   
๑.  ราคสุตฺต 

[๑๐๗]  ตโยเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา.  กตเม  ตโย?  ราโค  โทโส  โมโห.  อิเม  โข  ภิกฺขเว  
ตโย  ธมฺมา.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  ตโย  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา.  กตเม  
ตโย?  ราคสฺสฺ  ปหานาย  อสุภา  ภาเวตพฺพา,  โทสสฺส  ปหานาย  เมตฺตา  ภาเวตพฺพา,  โมหสฺส  
ปหานาย  ปญฺญา  ภาเวตพฺพา.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  อิเม  ตโย  ธมฺมา  
ภาเวตพฺพาติ.  ปฐมํ. 

๒.  ทุจฺจริตสุตฺต 
[๑๐๘]  ตโยเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา.  กตเม  ตโย?  กายทุจฺจริตํ  วจีทุจฺจริตํ  มโนทุจฺจริตํ.  

อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  ธมฺมา.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  ตโย  ธมฺมา        
ภาเวตพฺพา.  กตเม  ตโย?  กายทุจฺจริตสฺส  ปหานาย  กายสุจริตํ  ภาเวตพฺพํ,  วจีทุจฺจริตสฺส  
ปหานาย  วจีสุจริตํ   ภาเวตพฺพํ,  มโนทุจฺจริตสฺส  ปหานาย  มโนสุจริตํ  ภาเวตพฺพํ.  อิเมสํ  โข  
ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  อิเม  ตโย  ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ.  ทุติยํ. 

-  ฉ.ม. ปาตุภาโว  อานิสํโส  อนิจฺจทุกฺขอนตฺตโต  นิพฺพานํ  อนวตฺถิ  อุกฺขิตฺตาสิ  อตมฺมโย16
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๓.  วิตกฺกสุตฺต 
[๑๐๙]  ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา. กตเม ตโย? กามวิตกฺโก  พฺยาปาทวิตกฺโก  วิหึสาวิตกฺโก.    

อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  ธมฺมา.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  ตโย  ธมฺมา           
ภาเวตพฺพา.  กตเม  ตโย?  กามวิตกฺกสฺส  ปหานาย  เนกฺขมฺมวิตกฺโก  ภาเวตพฺโพ,  พฺยาปาท       
วิตกฺกสฺส  ปหานาย  อพฺยาปาทวิตกฺโก  ภาเวตพฺโพ,  วิหึสาวิตกฺกสฺส  ปหานาย  อวิหึสาวิตกฺโก  
ภาเวตพฺโพ.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  อิเม  ตโย  ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ.  
ตติยํ. 

   
๔.  สญฺญาสุตฺต 

[๑๑๐]  ตโยเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา.  กตเม  ตโย?  กามสญฺญา  พฺยาปาทสญฺญา  วิหึสา 
สญฺญา.    อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  ธมฺมา.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  ตโย  
ธมฺมา  ภาเวตพฺพา.  กตเม  ตโย?  กามสญฺญาย  ปหานาย  เนกฺขมฺมสญฺญา  ภาเวตพฺพา,         
พฺยาปาทสญฺญาย  ปหานาย  อพฺยาปาทสญฺญา  ภาเวตพฺพา,  วิหึสาสญฺญาย  ปหานาย          
อวิหึสาสญฺญา  ภาเวตพฺพา.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  อิเม  ตโย  ธมฺมา  
ภาเวตพฺพาติ.  จตุตฺถํ. 

   
๕.  ธาตุสุตฺต 

[๑๑๑]  ตโยเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา.  กตเม  ตโย?  กามธาตุ  พฺยาปาทธาตุ  วิหึสาธาตุ.  
อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  ธมฺมา.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  ตโย  ธมฺมา           
ภาเวตพฺพา.  กตเม  ตโย?  กามธาตุยา  ปหานาย  เนกฺขมฺมธาตุ  ภาเวตพฺพา,  พฺยาปาทธาตุยา  
ปหานาย  อพฺยาปาทธาตุ  ภาเวตพฺพา,  วิหึสาธาตุยา  ปหานาย  อวิหึสาธาตุ  ภาเวตพฺพา.        
อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  อิเม  ตโย  ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ.  ปญฺจมํ.   

   
๖.  อสฺสาทสุตฺต 

[๑๑๒]  ตโยเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา.  กตเม  ตโย?  อสฺสาททิฏฺฐิ  อตฺตานุทิฏฺฐิ  มิจฺฉาทิฏฺฐิ.  
อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  ธมฺมา.  อิเมสํ  โข    ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  ตโย  ธมฺมา        
ภาเวตพฺพา.  กตเม  ตโย?  อสฺสาททิฏฺฐิยา ปหานาย อนิจฺจสญฺญา ภาเวตพฺพา, อตฺตานุทิฏฺฐิยา  
ปหานาย  อนตฺตสญฺญา  ภาเวตพฺพา,  มิจฺฉาทิฏฺฐิยา  ปหานาย  สมฺมาทิฏฺฐิ  ภาเวตพฺพา.           
อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  อิเม  ตโย  ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ.  ฉฏฺฐํ.   

   
๗.  อรติสุตฺต 

[๑๑๓]  ตโยเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา.  กตเม  ตโย?  อรติ  วิหึสา  อธมฺมจริยา.  อิเม โข  
ภิกฺขเว  ตโย  ธมฺมา.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  ตโย  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา.  
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กตเม  ตโย?  อรติยา  ปหานาย  มุทิตา  ภาเวตพฺพา,  วิหึสาย   ปหานาย  อวิหึสา  ภาเวตพฺพา,  17

อธมฺมจริยาย    ปหานาย  ธมฺมจริยา  ภาเวตพฺพา.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ ปหานาย  
อิเม  ตโย  ธมฺมา    ภาเวตพฺพาติ.  สตฺตมํ.   

   
๘.  สนฺตุฏฺฐิตาสุตฺต 

[๑๑๔]  ตโยเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา.  กตเม  ตโย?  อสนฺตุฏฺฐิตา  อสมฺปชญฺญํ มหิจฺฉตา.  
อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  ธมฺมา.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  ตโย  ธมฺมา           
ภาเวตพฺพา.  กตเม  ตโย?  อสนฺตุฏฺฐิตาย  ปหานาย  สนฺตุฏฺฐิตา  ภาเวตพฺพา,  อสมฺปชญฺญสฺส  
ปหานาย  สมฺปชญฺญํ      ภาเวตพฺพา,  มหิจฺฉตาย  ปหานาย  อปฺปิจฺฉตา  ภาเวตพฺพา.  อิเมสํ  
โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ     ปหานาย  อิเม  ตโย  ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ.  อฏฺฐมํ. 

   
๙.  โทวจสฺสตาสุตฺต 

[๑๑๕]  ตโยเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา. กตเม  ตโย?  โทวจสฺสตา ปาปมิตฺตตา เจตโส วิกฺเขโป.    
อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  ธมฺมา.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  ตโย  ธมฺมา           
ภาเวตพฺพา.  กตเม  ตโย?  โทวจสฺสตาย  ปหานาย  โสวจสฺสตา  ภาเวตพฺพา,  ปาปมิตฺตตาย  
ปหานาย  กลฺยาณมิตฺตตา  ภาเวตพฺพา,  เจตโส  วิกฺเขปสฺส  ปหานาย  อานาปานสฺสติ             
ภาเวตพฺพา. อิเมสํ โข ภิกฺขเว ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  อิเม  ตโย  ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ. นวมํ. 

   
๑๐.  อุทฺธจฺจสุตฺต 

[๑๑๖]  ตโยเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา.  กตเม  ตโย?  อุทฺธจฺจํ  อสํวโร  ปมาโท.  อิเม  โข  
ภิกฺขเว  ตโย  ธมฺมา.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  ตโย  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา.  
กตเม  ตโย?  อุทฺธจฺจสฺส  ปหานาย  สมโถ  ภาเวตพฺโพ,  อสํวรสฺส  ปหานาย  สํวโร  ภาเวตพฺโพ,  
ปมาทสฺส    ปหานาย  อปฺปมาโท  ภาเวตพฺโพ.  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  
อิเม  ตโย  ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ.  ทสมํ.   

ติกวคฺโค  เอกาทสโม. 
ตสฺสุทฺทานํ 

     ราคทุจฺจริตวิตกฺก    สญฺญาธาตูติ  วุจฺจติ   
     อสฺสาทอรติตุฏฺฐิ    ทุเว  จ  อุทฺธจฺเจน  วคฺโคติ. 

--------------- 
   

 ม. วิเหสา17
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๑๒.  สามญฺญวคฺค   
๑.  กายานุปสฺสีสุตฺต 

[๑๑๗]  ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  อปฺปหาย  อภพฺโพ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหริตุํ.  กตเม  ฉ?          
กมฺมารามตํ  ภสฺสารามตํ  นิทฺทารามตํ  สงฺคณิการามตํ  อินฺทฺริเยสุ  อคุตฺตทฺวารตํ  โภชเน        
อมตฺตญฺญุตํ.  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ฉ  ธมฺเม  อปฺปหาย  อภพฺโพ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหริตุํ. 

ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  ปหาย  ภพฺโพ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหริตุํ.  กตเม  ฉ?  กมฺมารามตํ          
ภสฺสารามตํ  นิทฺทารามตํ  สงฺคณิการามตํ อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตํ โภชเน อมตฺตญฺญุตํ. อิเม โข  
ภิกฺขเว  ฉ  ธมฺเม  ปหาย  ภพฺโพ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหริตุนฺติ.  ปฐมํ. 

   
๒.  ธมฺมานุปสฺสีสุตฺต 

[๑๑๘]  ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  อปฺปหาย  อภพฺโพ  อชฺฌตฺตํ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหริตุํ  
ฯเปฯ  พหิทฺธา  กาเย  ฯเปฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  กาเย  ฯเปฯ   

ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  อปฺปหาย  อภพฺโพ  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหริตุํ  ฯเปฯ  อชฺฌตฺตํ  
เวทนาสุ  ฯเปฯ  พหิทฺธา  เวทนาสุ  ฯเปฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  เวทนาสุ  ฯเปฯ   

ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  อปฺปหาย  อภพฺโพ  จิตฺตํ  จิตฺตานุปสฺสี  วิหริตุํ  ฯเปฯ  อชฺฌตฺตํ  จิตฺเต    
ฯเปฯ  พหิทฺธา  จิตฺเต  ฯเปฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  จิตฺเต  ฯเปฯ   

ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  อปฺปหาย  อภพฺโพ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหริตุํ  ฯเปฯ  อชฺฌตฺตํ          
ธมฺเมสุ  ฯเปฯ  พหิทฺธา  ธมฺเมสุ  ฯเปฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหริตุํ. กตเม ฉ?  
กมฺมารามตํ  ภสฺสารามตํ  นิทฺทารามตํ  สงฺคณิการามตํ  อินฺทฺริเยสุ  อคุตฺตทฺวารตํ  โภชเน       
อมตฺตญฺญุตํ. อิเม โข ภิกฺขเว ฉ  ธมฺเม  อปฺปหาย  อภพฺโพ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี  
วิหริตุํ. 

ฉ  ภิกฺขเว  ธมฺเม  ปหาย  ภพฺโพ  อชฺฌจฺจพหิมฺธา  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหริตุํ. กตเม  
ฉ? กมฺมารามตํ  ฯเปฯ  โภชเน  อมตฺตญฺญุตํ.  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ฉ  ธมฺเม  ปหาย  ภพฺโพ  
อชฺฌตฺตพหิทฺธา  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหริตุนฺติ.  ทุติยํ. 

   
๓.  ตปุสฺสสุตฺต 

[๑๑๙]  ฉหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ตปุสฺโส  คหปติ  ตถาคเต  นิฏฺฐงฺคโต      
อมตทฺทโส  อมตํ  สจฺฉิกตฺวา  อิริยติ.  กตเมหิ  ฉหิ?   พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  ธมฺเม                  
อเวจฺจปฺปสาเทน  สํเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  อริเยน  สีเลน  อริเยน  ญาเณน  อริยาย  วิมุตฺติยา.     
อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ฉหิ   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ตปุสฺโส  คหปติ  ตถาคเต  นิฏฺฐงฺคโต  อมตทฺทโส  
อมตํ  สจฺฉิกตฺวา  อิริยตีติ.  ตติยํ. 
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๔-๒๓.  ภลฺลิกาทิสุตฺต 
[๑๒๐-๑๓๙]  ฉหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภลฺลิโก  คหปติ  ฯเปฯ  สุทตฺโต        

คหปติ  อนาถปิณฺฑิโก  ฯเปฯ  จิตฺโต  คหปติ  มจฺฉิกาสณฺฑิโก  ฯเปฯ  หตฺถโก  อาฬวโก  ฯเปฯ  
มหานาโม  สกฺโก  ฯเปฯ  อุคฺโค  คหปติ  เวสาลิโก  ฯเปฯ  อุคฺคโต  คหปติ  ฯเปฯ  สูโร  อมฺพฏฺโฐ  
ฯเปฯ  ชีวโก  โกมารภจฺโจ  ฯเปฯ  นกุลปิตา  คหปติ  ฯเปฯ  ตวกณฺณิโก  คหปติ  ฯเปฯ  ปูรโณ  
คหปติ  ฯเปฯ  อิสิทตฺโต  คหปติ  ฯเปฯ  สนฺธาโน  คหปติ  ฯเปฯ  วิชโย   คหปติ  ฯเปฯ  วิชฺชิยมหิ18

โต   คหปติ  ฯเปฯ  เมณฺฑโก  คหปติ  ฯเปฯ  วาเสฏฺโฐ  อุปาสโก  ฯเปฯ  อริฏฺโฐ  อุปาสโก  ฯเปฯ  19

สาทตฺโต      อุปาสโก  ตถาคเต  นิฏฺฐงฺคโต  อมตทฺทโส  อมตํ  สจฺฉิกตฺวา  อิริยติ.  กตเมหิ  ฉหิ?  20

พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน  สํเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  อริเยน  สีเลน  อริเยน  
ญาเณน  อริยาย     วิมุตฺติยา.  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ฉหิ  ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สาทตฺโต  อุปาสโก  21

ตถาคเต  นิฏฺฐงฺคโต  อมตทฺทโส  อมตํ  สจฺฉิกตฺวา  อิริยตีติ.  เตวีสติมํ. 
   

๒๔.  ราคเปยฺยาล 
[๑๔๐]  ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิญฺญาย  ฉ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา. กตเม ฉ?  ทสฺสนานุตฺตริยํ      

สวนานุตฺตริยํ  ลาภานุตฺตริยํ  สิกฺขานุตฺตริยํ  ปาริจริยานุตฺตริยํ  อนุสฺสตานุตฺตริยํ. ราคสฺส  ภิกฺขเว  
อภิญฺญาย  อิเม  ฉ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ.  (๑) 

[๑๔๑]  ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิญฺญาย  ฉ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา.  กตเม  ฉ?  พุทฺธานุสฺสติ          
ธมฺมานุสฺสติ  สํฆานุสฺสติ  สีลานุสฺสติ  จาคานุสฺสติ  เทวตานุสฺสติ.  ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิญฺญาย  
อิเม  ฉ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ.  (๒)   

[๑๔๒]  ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิญฺญาย  ฉ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา.  กตเม  ฉ?  อนิจฺจสญฺญา  
อนิจฺเจ  ทุกฺขสญฺญา  ทุกฺเข  อนตฺตสญฺญา  ปหานสญฺญา  วิราคสญฺญา  นิโรธสญฺญา.  ราคสฺส  
ภิกฺขเว     อภิญฺญาย  อิเม  ฉ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ.  (๓)   

[๑๔๓-๑๖๙]  ราคสฺส  ภิกฺขเว  ปริญฺญาย  ฯเปฯ  ปริกฺขยาย  ฯเปฯ  ปหานาย  ฯเปฯ  
ขยาย  ฯเปฯ  วยาย  ฯเปฯ  วิราคาย  ฯเปฯ  นิโรธาย  ฯเปฯ  จาคาย  ฯเปฯ  ปฏินิสฺสคฺคาย.  
อิเม   ฉ  ธมฺมา  ภาเวตพฺพา  ฯเปฯ  (๔-๓๐)   22

[๑๗๐-๖๔๙]  โทสสฺส  ฯเปฯ  โมหสฺส  ฯเปฯ  โกธสฺส  ฯเปฯ  อุปนาหสฺส  ฯเปฯ  มกฺขสฺส  
ฯเปฯ  ปฬาสสฺส  ฯเปฯ  อิสฺสาย  ฯเปฯ  มจฺฉริยสฺส  ฯเปฯ  มายาย  ฯเปฯ  สาเฐยฺยสฺส  ฯเปฯ  

 ฉ.ม. วิจโย18

 ฉ.ม. วิชยมาหิโก19

 ฉ.ม. สารคฺโค20

 ฉ.ม. สารคฺโค21

 อิ. ฉ.ม. อยํ  ปาโฐ  น  ทิสฺสติ22
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ถมฺภสฺส  ฯเปฯ  สารมฺภสฺส  ฯเปฯ  มานสฺส  ฯเปฯ  อติมานสฺส  ฯเปฯ  มทสฺส  ฯเปฯ  ปมาทสฺส  
ฯเปฯ      อภิญฺญาย  ฯเปฯ  ปริญฺญาย  ฯเปฯ  ปริกฺขยาย  ฯเปฯ  ปหนาย  ฯเปฯ  ขยาย  ฯเปฯ  
วยาย  ฯเปฯ        วิราคาย  ฯเปฯ  นิโรธาย  ฯเปฯ  จาคาย  ฯเปฯ  ปฏินิสฺสคฺคาย  ฯเปฯ  อิเม ฉ  
ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ.    อิทมโวจ  ภควา.  อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ภาสิตํ  อภินนฺทุนฺติ.  
(๔๑-๕๐๐)   

ราคนิปาโต  นิฏฺฐิโต.    23

———————— 

๙. สีติวรรค 
หมวดว่าด้วยสีติภาวะ  24

๑. สีติภาวสูตร 
ว่าด้วยสีติภาวะ 

[๘๕] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ เป็นผู้ไม่
อาจทำให้แจ้งสีติภาวะ(สภาวะที่เย็น)อันยอดเย่ียม 

ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. ไม่ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม  25

๒. ไม่ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง  26

๓. ไม่ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง  27

๔. ไม่วางจิตในสมัยที่ควรวาง  28

๕. น้อมไปในธรรมที่เลว 
๖. ยินดีย่ิงในสักกายทิฏฐิ  29

 ฉ. ราคเปยฺยาลํ  นิฏฺฐิตํ.  ฉกฺกนิปาตปาลิ  นิฏฺฐิตา.23

 สีติภาวะ ในที่นี้หมายถึงนิพพาน หรือธรรมเครื่องระงับกิเลส (องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/๘๕/๑๗๙)24

 สมัยท่ีควรข่ม หมายถึงขณะที่จิตมีฟุ้งซ่านเพราะบำเพ็ญเพียรมากเกินไป เป็นต้น (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๘๕/๑๕๔)25

 สมัยที ่ควรประคอง หมายถึงขณะที่จิตตกอยู่ในความเกียจคร้าน เพราะมีความเพียรย่อหย่อน เป็นต้น (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) 26

๓/๘๕/๑๕๔)

 สมัยที่ควรทำให้ร่าเริง หมายถึงขณะที่จิตดำเนินสม่ำเสมอ ขณะที่จิตปราศจากความยินดีไม่ดำเนินไปในภาวนา เพราะมีความ27

พยายามด้วยปัญญาน้อย หรือขณะที่จิตไม่บรรลุสุขคือความสงบ 
อนึ่ง เมื่อทำจิตให้ร่าเริง ภิกษุต้องพิจารณาสังเวควัตถุมีชาติเป็นต้น (องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี) ๓/๘๕/๑๗๙)

 สมัยท่ีควรวาง หมายถึงขณะที่จิตดำเนินดี คือหย่ังลงสู่ภาวนาวิธีที่ถูกต้อง (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๘๕/๑๕๕)28

 ดูรายละเอียดในเชิงอรรถที่ ๒ ข้อ ๑๑๒ หน้า ๖๓๓ ในเล่มนี้29
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการนี้แล เป็ นผู้ไม่อาจทำให้แจ้งสีติภาวะอันยอด
เย่ียม 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ เป็นผู้อาจทำให้แจ้ง สีติภาวะอันยอดเย่ียม 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 
๒. ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง 
๓. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง 
๔. วางจิตในสมัยที่ควรวาง 
๕. น้อมไปในธรรมที่ประณีต 
๖. ยินดีย่ิงในนิพพาน 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการนี้แล เป็นผู้อาจทำให้แจ้ง สีติภาวะอันยอดเย่ียม 

สีติภาวสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. อาวรณตาสูตร 
ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องก้ัน 

[๘๖] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ แม้ฟังสัทธรรมอยู่ ก็ไม่อาจก้าวลงสู่
สัมมัตตนิยาม ในกุศลธรรมทั้งหลายได้ 30

ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกรรมเป็นเครื่องก้ัน  31

๒. เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกิเลสเป็นเครื่องก้ัน  32

๓. เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีวิบากเป็นเครื่องก้ัน  33

๔. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 
๕. เป็นผู้ไม่มีฉันทะ 
๖. เป็นผู้มีปัญญาทราม 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๖ ประการนี้แล แม้ฟังสัทธรรมอยู่ ก็ไม่อาจก้าวลงสู่

สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ 

 ดูเชิงอรรถที่ ๑ ข้อ ๑๕๑ หน้า ๒๔๙ ในเล่มนี้30

 กรรมเป็นเครื่องก้ัน ในที่นี้หมายถึงอนันตริ ยกรรม ๕ คือ (๑) มาตุฆาต (ฆ่ามารดา) (๒) ปิตุฆาต (ฆ่า บิดา) (๓) อรหันต31

ฆาต(ฆ่าพระอรหันต์) (๔) โลหิตุปบาท(ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงให้พระโลหิตห้อขึ้นไป) (๕) สังฆเภท (ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน) 
(อง.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๘๖/๑๕๕)

 กิเลสเป็นเครื่องก้ัน ในทีนี้หมายถึงนิยตมิจฉาทิฏฐิ (ได้แก่ลัทธิที่มีความเชื่อว่าสัตว์ วิญญาณ หรือ ชีวาตมัน มีความเที ่ยงแท้ไม่32

ดับสลาย) (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๘๖/๑๕๕)

 วิบากเป็นเครื่องก้ัน ในที่นี้หมายถึงอกุสลวิปากปฏิสนธิ (การถือปฏิสนธิเพราะผลแห่งอกุศลกรรม) หรือ อเหตุกปฏิสนธิ (การถือ33

ปฏิสนธิโดยปราศจากเหตุ) ในกุศลวิบากอยู่ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๘๖/๑๕๕)
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ ฟังสัทธรรมอยู่ อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามใน
กุศลธรรมทั้งหลายได้ 

ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกรรมเป็นเครื่องก้ัน 
๒. เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกิเลสเป็นเครื่องก้ัน 
๓. เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้มีวิบากเป็นเครื่องก้ัน 
๔. เป็นผู้มีศรัทธา 
๕. เป็นผู้มีฉันทะ 
๖. เป็นผู้มีปัญญา 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๖ ประการนี้แล ฟังสัทธรรมอยู่ อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิ

ยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ 
อาวรณตาสูตรท่ี ๒ จบ 

๓. โวโรปิตสูตร 
ว่าด้วยผู้ฆ่า 

[๘๗]  ภิกษุทั ้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ แม้ฟังสัทธรรมอยู่ ก็ไม่อาจก้าวลงสู่
สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ 

ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. เป็นผู้ฆ่ามารดา 
๒. เป็นผู้ฆ่าบิดา 
๓. เป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ 
๔. เป็นผู้มีจิตคิดประทุษร้ายทำพระโลหิตของตถาคตให้ห้อขึ้น 
๕. เป็นผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน 
๖. เป็นผู้มีปัญญาทราม โง่เขลา เป็นคนเซอะ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ แม้ฟังสัทธรรมอยู่ ก็ไม่อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิ

ยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ ฟังสัทธรรมอยู่ อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามใน

กุศลธรรมทั้งหลายได้ 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. เป็นผู้ไม่ฆ่ามารดา 
๒. เป็นผู้ไม่ฆ่าบิดา 
๓. เป็นผู้ไม่ฆ่าพระอรหันต์ 
๔. เป็นผู้ไม่มีจิตคิดประทุษร้ายทำพระโลหิตของตถาคตให้ห้อขึ้น 
๕. เป็นผู้ไม่ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน 
๖. เป็นผู้มีปัญญา ไม่โง่เขลา ไม่เป็นคนเซอะ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๖ ประการนี้แล ฟังสัทธรรมอยู่ อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิ

ยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ 
โวโรปิตสูตรท่ี ๓ จบ 
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๔. สุสสูสติสูตร 
ว่าด้วยการฟังด้วยดี 

[๘๘]  ภิกษุทั ้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ แม้ฟังสัทธรรมอยู่ ก็ไม่อาจก้าวลงสู่
สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ 

ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
เมื่อบุคคลอื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ 
๑. ไม่ตั้งใจฟังด้วยดี 
๒. ไม่เงี่ยโสตสดับ 
๓. ไม่ตั้งใจใฝ่รู้ 
๔. ถือเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 
๕. ทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
๖. ประกอบด้วยอนนุโลมิกขันติ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๖ ประการนี้แล แม้ฟังสัทธรรมอยู่ ก็ไม่อาจก้าวลงสู่

สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ ฟังสัทธรรมอยู่ อาจเพ่ือก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม

ในกุศลธรรมทั้งหลายได้ 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
เมื่อบุคคลอื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ 
๑. ตั้งใจฟังด้วยดี 
๒. เงี่ยโสตสดับ 
๓. ตั้งใจใฝ่รู้ 
๔. ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 
๕. ทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 
๖. ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ  34

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม ๖ ประการนี้แล ฟังสัทธรรมอยู่ อาจก้าวลงสู่สัมมัตตนิ
ยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ 

สุสสูสติสูตรท่ี ๔ จบ 

๕. อัปปหายสูตร 
ว่าด้วยธรรมท่ีบุคคลยังละไม่ได้ 

[๘๙]  ภิกษุทั้งหลาย บุคคลยังละธรรม ๖ ประการไม่ได้ ก็ไม่อาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทา ได้ 35

ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. สักกายทิฏฐิ (ความเห็นว่าเป็นอัตตา) 

 อนุ โลมิกขันต ิ ในที่นี้หมายถึงข้อพินิจที่เกื้อกูลแก่การบรรลุอริยสัจ ๔ หรือเหมาะแก่คำสอน (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) 34

๓/๘๘-๘๙/๑๕๕) ขันติ ในที่นี้หมายถึงปัญญา หรือวิปัสสนาญาณ มิใช่หมายถึงความอดทน (เทียบ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๖/๔๙๘, 
อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๖๘/๔๔๐)

 ทิฏฐิสัมปทา ในที่นี้หมายถึงโสดาปัตติมรรค (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๘๘-๘๙/๑๕๕)35
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๒. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) 
๓. สีลัพพตปรามาส (ความถือมั่นศีลพรต) 
๔. ราคะเป็นเหตุไปสู่อบาย 
๕. โทสะเป็นเหตุไปสู่อบาย 
๖. โมหะเป็นเหตุไปสู่อบาย 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลยังละธรรม ๖ ประการนี้แลไม่ได้ ก็ไม่อาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๖ ประการได้แล้ว จึงอาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้ 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. สักกายทิฏฐิ 
๒. วิจิกิจฉา 
๓. สีลัพพตปรามาส 
๔. ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 
๕. โทสะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 
๖. โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๖ ประการนี้ได้แล้ว จึงอาจทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทาได้ 

อัปปหายสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. ปหีนสูตร 
ว่าด้วยธรรมท่ีบุคคลละได้ 

[๙๐]  ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ละได้แล้ว 36

ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. สักกายทิฏฐิ 
๒. วิจิกิจฉา 
๓. สีลัพพตปรามาส 
๔. ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 
๕. โทสะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 
๖. โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิละได้แล้ว 

ปหีนสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. อภัพพสูตร 
ว่าด้วยผู้ไม่อาจให้ธรรมเกิดขึ้น 

[๙๑]  ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ไม่อาจให้ธรรม ๖ ประการเกิดขึ้นได้ 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. สักกายทิฏฐิ 
๒. วิจิกิจฉา 

 คำว่า “บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ” ในสูตรที่ ๖-๑๑ ดูเชิงอรรถที่ ๑ ข้อ ๕๔ หน้า ๕๓๐ ในเล่มนี้36
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๓. สีลัพพตปรามาส 
๔. ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 
๕. โทสะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 
๖. โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ไม่อาจให้ธรรม ๖ ประการนี้แลเกิดขึ้นได้ 

อภัพพสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. ปฐมอภัพพัฏฐานสูตร 
ว่าด้วยฐานะท่ีไม่อาจเป็นได้ สูตรท่ี ๑ 

[๙๒]  ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการนี้ 
ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 
๑. เป็นผู้ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในศาสดา 
๒. เป็นผู้ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในธรรม 
๓. เป็นผู้ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในสงฆ์ 
๔. เป็นผู้ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในสิกขา 
๕. เป็นผู้ไม่อาจกลับมาสู่เหตุที่ไม่ควรเข้าถึง  37

๖. เป็นผู้ไม่อาจให้ภพที่ ๘  เกิดขึ้นได้ 38

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการนี้แล 
ปฐมอภัพพัฏฐานสูตรท่ี ๘ จบ 

๙. ทุติยอภัพพัฏฐานสูตร 
ว่าด้วยฐานะท่ีไม่อาจเป็นได้ สูตรท่ี ๒ 

[๙๓]  ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการนี้ 
ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 
๑. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสังขารว่าเป็นของเที่ยง 
๒. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสังขารว่าเป็นสุข 
๓. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือธรรมว่าเป็นอัตตา 
๔. เป็นผู้ไม่อาจทำอนันตริยกรรม  39

๕. เป็นผู้ไม่อาจเชื่อความบริสุทธ์ิโดยถือมงคลตื่นข่าว  40

 เหตุท่ีไม่ควรเข้าถึง ในที่นี้หมายถึงเวร ๕ ได้แก่ (ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ำเมาคือสุ ราและเมรัยอัน37

เป็นเหตุแห่งความประมาท) และทิฏฐิ ๖๒ ประการ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๙๒-๙๕/๑๕๕) ดู ที.สี. (ไทย) ๙/๒๘-๑๔๖/๑๒-๔๗

 ภพท่ี ๘ หมายถึงปฏิสนธิที่ ๘ ในชั้นกามาวจร (ผู้ได้โสดาบันจะถือปฏิสนธิไม่เกิน ๗ ครั้ง) (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๙๒-๙๕/๑๕๕)38

 ดู อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๔๑/๕๙๕, องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๘๖/๑๕๕39

 ถือมงคลตื่นข่าว หมายถึงถือว่ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นมงคล (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๙๒-๙๕/๑๕๕)40
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๖. เป็นผู้ไม่อาจแสวงหาเขตบุญนอกศาสนานี้ 
ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการนี้แล 

ทุติยอภัพพัฏฐานสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐. ตติยอภัพพัฏฐานสูตร 
ว่าด้วยฐานะท่ีไม่อาจเป็นได้ สูตรท่ี ๓ 

[๙๔]  ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการนี้ 
ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 
๑. เป็นผู้ไม่อาจฆ่ามารดา 
๒. เป็นผู้ไม่อาจฆ่าบิดา 
๓. เป็นผู้ไม่อาจฆ่าพระอรหันต์ 
๔. เป็นผู้ไม่อาจมีจิตคิดประทุษร้ายเพ่ือทำโลหิตของตถาคตให้ห้อขึ้น 
๕. เป็นผู้ไม่อาจทำลายสงฆ์ให้แตกกัน 
๖. เป็นผู้ไม่อาจนับถือศาสดาอื่น 
ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการนี้แล 

ตติยอภัพพัฏฐานสูตรท่ี ๑๐ จบ 

๑๑. จตุตถอภัพพัฏฐานสูตร 
ว่าด้วยฐานะท่ีไม่อาจเป็นได้ สูตรท่ี ๔ 

[๙๕]  ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการนี้ 
ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 
๑. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ที่ตนเองทำไว้  41

๒. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ที่ผู้อื่นทำไว้ 
๓. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ที่ตนเองและผู้อื่นทำไว้ 
๔. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นเองและตนเองไม่ได้ทำไว้ 
๕. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นเอง และผู้อื่นไม่ได้ทำไว้ 
๖. เป็นผู้ไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นเอง ที่ตนเอง และผู้อื่นไม่ได้ทำไว้ 
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าเหตุและธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากเหตุอันบุคคลผู้ ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ

นั้นเห็นได้ดี 
ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการนี้แล 

จตุตถอภัพพัฏฐานสูตรท่ี ๑๑ จบ 
สีติวรรคท่ี ๙ จบ 

 หมายถึงไม่อาจยึดถือสุขและทุกข์ตามอำนาจทิฏฐิของตนได้ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๙๕/๑๕๕)41
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. สีติภาวสูตร  ๒. อาวรณตาสูตร 
๓. โวโรปิตสูตร  ๔. สุสสูสติสูตร 
๕. อัปปหายสูตร  ๖. ปหีนสูตร 
๗. อภัพพสูตร  ๘. ปฐมอภัพพัฏฐานสูตร 
๙. ทุติยอภัพพัฏฐานสูตร ๑๐. ตติยอภัพพัฏฐานสูตร 
๑๑. จตุตถอภัพพัฏฐานสูตร 

๑๐. อานิสังสวรรค 
หมวดว่าด้วยอานิสงส์ 

๑. ปาตุภาวสูตร 
ว่าด้วยเหตุปรากฏ 

[๙๖]  ภิกษุทั้งหลาย เหตุปรากฏ ๖ ประการ หาได้ยากในโลก 
เหตุปรากฏ ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หาได้ยากในโลก 
๒. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ หาได้ยากในโลก 
๓. บุคคลผู้เกิดขึ้นในถ่ินอริยะ  หาได้ยากในโลก 42

๔. ความมีอินทรีย์ไม่บกพร่อง หาได้ยากในโลก 
๕. ความไม่โง่เขลา ความไม่เป็นคนเซอะ หาได้ยากในโลก 
๖. ความพอใจในกุศลธรรม หาได้ยากในโลก 
ภิกษุทั้งหลาย เหตุปรากฏ ๖ ประการนี้แล หาได้ยากในโลก 

ปาตุภาวสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. อานิสังสสูตร 
ว่าด้วยอานิสงส์แห่งโสดาปัตติผล 

[๙๗]  ภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้งโสดาปัตติผล ๖ ประการนี้ 
อานิสงส์ ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. มีความแน่นอนในสัทธรรม  43

๒. มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา 
๓. ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ ไม่มีความทุกข์ 
๔. ประกอบด้วยอสาธารณญาณ  44

๕. เห็นเหตุได้ดี 
๖. เห็นธรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุได้ดี 

 ดูเชิงอรรถที่ ๑ ข้อ ๑๕๑ หน้า ๒๔๙ ในเล่มนี้ หมายถึงมัชฌิมประเทศ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๙๖-๙๗/๑๕๖)42

 สัทธรรม ในที่นี้หมายถึงศาสนา (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๙๖-๙๗/๑๕๖)43

 อสาธารณญาณ หมายถึงญาณที่ไม่ทั่วไปสำหรับปุถุชน (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๙๖-๙๗/๑๕๖)44



 20

ภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้งโสดาปัตติผล ๖ ประการนี้แล 
อานิสังสสูตรท่ี ๒ จบ 

๓. อนิจจสูตร 
ว่าด้วยความเป็นของไม่เท่ียง 

[๙๘]  ภิกษุทั้งหลาย 
๑. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นของเที่ยง จักประกอบด้วยอนุโลมิก

ขันติ ได้ 45

๒. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ได้ 46

๓. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อ
นาคามิผล หรืออรหัตตผลได้ 

ภิกษุทั้งหลาย 
๑. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยง จักประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ

ได้ 
๒. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้ 
๓. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิ

ผล หรืออรหัตตผลได้ 
อนิจจสูตรท่ี ๓ จบ 

๔. ทุกขสูตร 
ว่าด้วยความเป็นทุกข์ 

[๙๙]  ภิกษุทั้งหลาย 
๑. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นสุข 
ฯลฯ 
ภิกษุทั้งหลาย 
๑. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ 
ฯลฯ 

ทุกขสูตรท่ี ๔ จบ 

๕. อนัตตสูตร 
ว่าด้วยความเป็นอนัตตา 

[๑๐๐]  ภิกษุทั้งหลาย 
๑. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมว่าเป็นอัตตา 
ฯลฯ 

 ดูเชิงอรรถที่ ๑ ข้อ ๘๘ หน้า ๖๑๔ ในเล่มนี้45

 ดูเชิงอรรถที่ ๑ ข้อ ๑๕๑ หน้า ๒๔๙ ในเล่มนี้46
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ภิกษุทั้งหลาย 
๑. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตา 
ฯลฯ 

อนัตตสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. นิพพานสูตร 
ว่าด้วยนิพพาน 

[๑๐๑]  ภิกษุทั้งหลาย 
๑. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์ จักประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้ 
๒. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้ 
๓. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สมัตตนิยาม จักทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล       

อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้ 
ภิกษุทั้งหลาย 
๑. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานว่าเป็นสุข จักประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้ 
๒. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามได้ 
๓. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิ

ผล หรืออรหัตตผลได้ 
นิพพานสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. อนวัฏฐิตสูตร 
ว่าด้วยความไม่ม่ันคง 

[๑๐๒]  ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์ ๖ ประการ  สามารถทำเขตไม่จำกัด ใน47

สังขารทั้งปวงแล้วทำอนิจจสัญญาให้ปรากฏได้ 
อานิสงส์ ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
ภิกษุพิจารณาเห็นว่า 
๑. สังขารทั้งปวงจักปรากฏว่าเป็นของไม่มั่นคง 
๒. ใจของเราจักไม่ยินดีในโลกทั้งปวง 
๓. ใจของเราจักออกไปจากโลกทั้งปวง 
๔. ใจของเราจักน้อมไปสู่นิพพาน 
๕. สังโยชน์ทั้งหลายของเราจักถึงการละได้ 
๖. เราจักเป็นผู้ประกอบด้วยสามัญญะ  อันยอดเย่ียม 48

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์ ๖ ประการนี้แล สามารถทำเขตไม่จำกัดในสังขารทั้ง
ปวงแล้วทำอนิจจสัญญาให้ปรากฏได้ 

อนวัฏฐิตสูตรท่ี ๗ จบ 

 ทำเขตไม่จำกัด หมายถึงทำเขตไม่จำกัดอย่างนี้ว่า “สังขารประมาณเท่านี้ ไม่เที่ยง นอกนี้จะชื่อว่าไม่เที่ยงก็หามิได้” (องฺ.ฉกฺก.อ. 47

(บาลี) ๓/๑๐๒/๑๕๖)

 สามัญญะ ในทีนี้หมายถึงความเป็นสมณะ ได้แก่ อริยมรรค (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๐๒/๑๕๖)48
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๘. อุกขิตตาสิกสูตร 
ว่าด้วยนิพพิทาสัญญาเหมือนเพชฌฆาตผู้เงื้อดาบขึ้น 

[๑๐๓]  ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์ ๖ ประการ สามารถ ทำเขตไม่จำกัดในสังขาร
ทั้งปวงแล้วทำทุกขสัญญาให้ปรากฏได้ 

อานิสงส์ ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
ภิกษุพิจารณาเห็นว่า 
๑. นิพพิทาสัญญา(ความกำหนดหมายความเบื่อหน่าย)ในสังขารทั้งปวง จักปรากฏแก่เราเหมือน

เพชฌฆาตผู้เงื้อดาบขึ้น 
๒. ใจของเราจักออกไปจากโลกทั้งปวง 
๓. เราจักมีปกติเห็นสันติในนิพพาน 
๔. อนุสัยของเราจักถึงการเพิกถอน 
๕. เราจักทำตามหน้าที่ 
๖. เราจักมีเมตตาบำรุงพระศาสดา  49

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์ ๖ ประการนี้แล สามารถทำเขตไม่จำกัดในสังขารทั้ง
ปวงแล้วทำทุกขสัญญาให้ปรากฏได้ 

อุกขิตตาสิกสูตรท่ี ๘ จบ 

๙. อตัมมยสูตร 
ว่าด้วยอตัมมยะ  50

[๑๐๔]  ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์ ๖ ประการ  สามารถทำเขตไม่จำกัดในธรรม
ทั้งปวงแล้วทำอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้ 

อานิสงส์ ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
ภิกษุพิจารณาเห็นว่า 
๑. เราจักเป็นอตัมมยะ 
๒. อหังการ ของเราจักดับไป 51

๓. มมังการ ของเราจักดับไป 52

๔. เราจักเป็นผู้ประกอบด้วยอสาธารณญาณ  53

๕. เราจักเป็นผู้เห็นเหตุได้ดี 

 พระเสขบุคคล ๗ จำพวก ย่ อมบำรุงรับใช้พระตถาคตด้วยเมตตา ส่ วนพระขีณาสพได้ผ่านการบำรุงรับใช้พระศาสดาแล้ว 49

(องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๐๓/๑๕๖)

 อตั มมยะ (ไม่มีตัมมยะ) ในที่นี้หมายถึงไม่มีตัณหาและทิฏฐิ คำว่า ตัมมยะ เป็นชื่อเรียกตัณหาและทิฏฐิ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) 50

๓/๑๐๔/๑๕๖)

 อหังการ หมายถึงทิฏฐิที่มีความยึดถือว่าเป็นเรา (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๐๔/๑๕๖)51

 มมังการ หมายถึงตัณหา คือความทะยานอยากว่าเป็นของเรา (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๐๔/๑๕๖)52

 ดูเชิงอรรถที่ ๑ ข้อ ๙๗ หน้า ๖๒๑ ในเล่มนี้53
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๖. เราจักเป็นผู้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุได้ดี 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์ ๖ ประการนี้แล สามารถทำเขตไม่จำกัดในธรรมทั้ง

ปวงแล้วทำอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้ 
อตัมมยสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐ ภวสูตร 
ว่าด้วยภพและสิกขา 

[๑๐๕]  ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรละภพ ๓ ประการนี้ ควรศึกษาในสิกขา ๓ ประการ 
ภพ ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. กามภพ (ภพที่เป็นกามาวจร) 
๒. รูปภพ (ภพที่เป็นรูปาวจร) 
๓. อรูปภพ (ภพที่เป็นอรูปาวจร) 
นี้คือภพ ๓ ประการที่ภิกษุควรละ 
สิกขา ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. อธิสีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันย่ิง) 
๒. อธิจิตตสิกขา (สิกขาคือจิตอันย่ิง) 
๓. อธิปัญญาสิกขา (สิกขาคือปัญญาอันย่ิง) 
นี้คือสิกขา ๓ ประการที่ภิกษุควรศึกษา 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุละภพ ๓ ประการนี้ได้ และศึกษาสิกขา ๓ ประการ นี้ได้ เราจึงเรียก

ภิกษุนี้ว่า “ตัดตัณหาได้แล้ว ถอนสังโยชน์ได้แล้ว ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบ ” 54

ภวสูตรท่ี ๑๐ จบ 

๑๑. ตัณหาสูตร 
ว่าด้วยตัณหาและมานะ 

[๑๐๖]  ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรละตัณหา ๓ ประการ และควรละมานะ ๓ ประการ 
ตัณหา  ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 55

๑. กามตัณหา (ความทะยานอยากในกามธาตุ) 
๒. รูปตัณหา (ความทะยานอยากในรูปธาตุ) 
๓. อรูปตัณหา (ความทะยานอยากในอรูปธาตุ) 
นี้คือตัณหา ๓ ประการที่ภิกษุควรละ 
มานะ  ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 56

๑. มานะ (ความถือตัวว่าเสมอเขา) 

 หมายถึงตัดตัณหาได้เด็ดขาดด้วยโลกุตตรมรรค ถอนสังโยชน์ ๑๐ ประการได้ ทำให้วัฏฏทุกข์หยุดการ หมุนได้ (องฺ.จตุกฺก.อ. 54

(บาลี) ๒/๑๗๗/๓๙๘) และดู องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗๗/๒๘๐,๒๕๗/๔๑๔

 ดู อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๑๗/๕๗๓55

 ดู อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๗๘-๘๘๑/๕๕๗-๕๕๘56
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๒. โอมานะ (ความถือตัวว่าด้อยกว่าเขา) 
๓. อติมานะ (ความถือตัวว่าดีกว่าเขา) 
นี้คือมานะ ๓ ประการที่ภิกษุควรละ 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุละตัณหา ๓ ประการนี้ได้ และละมานะ ๓ ประการ นี้ได้ เราจึงเรียก

ภิกษุนี้ว่า “ตัดตัณหาได้แล้ว ถอนสังโยชน์ได้แล้ว ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบ” 
ตัณหาสูตรท่ี ๑๑ จบ 

อานิสังสวรรคท่ี ๑๐ จบ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

๑. ปาตุภาวสูตร ๒. อานิสังสสูตร 
๓. อนิจจสูตร ๔. ทุกขสูตร 
๕. อนัตตสูตร ๖. นิพพานสูตร 
๗. อนวัฏฐิตสูตร ๘. อุกขิตตาสิกสูตร 
๙. อตัมมยสูตร ๑๐. ภวสูตร 
๑๑.  ตัณหาสูตร 

ทุติยปัณณาสก์ จบ 

๑๑. ติกวรรค 
หมวดว่าด้วยธรรมหมวดละ ๓ 

๑. ราคสูตร 
ว่าด้วยราคะ 

[๑๐๗]  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ราคะ (ความกำหนัด) 
๒. โทสะ (ความคิดประทุษร้าย) 
๓. โมหะ (ความหลง) 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ภิกษุควรเจริญอสุภะ เพ่ือละราคะ 57

๒. ภิกษุควรเจริญเมตตา เพ่ือละโทสะ 58

 อสุภะ หมายถึ งอสุภกัมมัฏฐาน คืออารมณ์เป็นที่ตั ้งแห่งการงานของใจที่พิจารณาร่างกายของตนและผู้อื่นให้เห็นสภาวะที่ไม่57

งาม มี ๑๐ ประการ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๐๗/๑๕๗) และดูรายละเอียดประกอบใน วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๑๐๒-๑๒๒/๑๙๔-๒๑๔

 เมตตา หมายถึงเมตตากัมมัฏฐาน อารมณ์เป็ นที่ตั้งแห่งการงานของใจที่ปรารถนาให้เขามีความสุข (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) 58

๓/๑๐๗/๑๕๗)
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๓. ภิกษุควรเจริญปัญญา เพ่ือละโมหะ 59

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล 
ราคสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. ทุจจริตสูตร 
ว่าด้วยทุจริต 

[๑๐๘]  ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. กายทุจริต (ความประพฤติชั่วด้วยกาย) 
๒. วจีทุจริต (ความประพฤติชั่วด้วยวาจา) 
๓. มโนทุจริต (ความประพฤติชั่วด้วยใจ) 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ภิกษุควรเจริญกายสุจริต(ความประพฤติชอบด้วยกาย)เพ่ือละกายทุจริต 
๒. ภิกษุควรเจริญวจีสุจริต(ความประพฤติชอบด้วยวาจา)เพ่ือละวจีทุจริต 
๓. ภิกษุควรเจริญมโนสุจริต(ความประพฤติชอบด้วยใจ)เพ่ือละมโนทุจริต 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล 

ทุจจริตสูตรท่ี ๒ จบ 

๓. วิตักกสูตร 
ว่าด้วยวิตก 

[๑๐๙]  ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. กามวิตก (ความตรึกในทางกาม) 
๒. พยาบาทวิตก (ความตรึกในทางพยาบาท) 
๓. วิหิงสาวิตก (ความตรึกในทางเบียดเบียน) 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ภิกษุควรเจริญเนกขัมมวิตก(ความตรึกปลอดจากกาม)เพ่ือละกามวิตก 
๒. ภิกษุควรเจริญอพยาบาทวิตก(ความตรึกปลอดจากพยาบาท)เพ่ือละพยาบาทวิตก 
๓. ภิกษุควรเจริญอวิหิงสาวิตก(ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน) เพ่ือละวิหิงสาวิตก 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล 

วิตักกสูตรท่ี ๓ จบ 

 ปัญญา หมายถึงมัคคปัญญาพร้อมทั้งวิปัสสนา (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๐๗/๑๕๗)59
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๔. สัญญาสูตร 
ว่าด้วยสัญญา 

[๑๑๐]  ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. กามสัญญา (ความกำหนดหมายในทางกาม) 
๒. พยาปาทสัญญา (ความกำหนดหมายในทางพยาบาท) 
๓. วิหิงสาสัญญา (ความกำหนดหมายในทางเบียดเบียน) 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ภิกษุควรเจริญเนกขัมมสัญญา(ความกำหนดหมายปลอดจากกาม) เพ่ือละกามสัญญา 
๒. ภิกษุควรเจริญอพยาปาทสัญญา(ความกำหนดหมายปลอดจาก พยาบาท)เพื่อละพยาปาท

สัญญา 
๓. ภิกษุควรเจริญอวิหิงสาสัญญา(ความกำหนดหมายปลอดจากการเบียดเบียน)เพื่อละวิหิงสา

สัญญา 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล 

สัญญาสูตรท่ี ๔ จบ 

๕. ธาตุสูตร 
ว่าด้วยธาตุ 

[๑๑๑]  ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. กามธาตุ (ธาตุคือกาม) 
๒. พยาปาทธาตุ (ธาตุคือพยาบาท) 
๓. วิหิงสาธาตุ (ธาตุคือความเบียดเบียน) 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ภิกษุควรเจริญเนกขัมมธาตุ(ธาตุคือความปลอดจากกาม)เพ่ือละกามธาตุ 
๒. ภิกษุควรเจริญอพยาปาทธาตุ(ธาตุคือความปลอดจากพยาบาท) เพ่ือละพยาปาทธาตุ 
๓. ภิกษุควรเจริญอวิหิงสาธาตุ(ธาตุคือความปลอดจากการเบียดเบียน) เพ่ือละวิหิงสาธาตุ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล 

ธาตุสูตรท่ี ๕ จบ 
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๖. อัสสาทสูตร 
ว่าด้วยอัสสาททิฏฐิ  60

[๑๑๒]  ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. อัสสาททิฏฐิ 
๒. อัตตานุทิฏฐิ  61

๓. มิจฉาทิฏฐิ  62

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ภิกษุควรเจริญอนิจจสัญญา(ความกำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร)เพ่ือละอัสสาททิฏฐิ 
๒. ภิกษุควรเจริญอนัตตสัญญา (ความกำหนดหมายรู้ความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง) เพ่ือละ

อัตตานุทิฏฐิ 
๓. ภิกษุควรเจริญสัมมาทิฏฐิ(ความเห็นชอบ)เพ่ือละมิจฉาทิฏฐิ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล 

อัสสาทสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. อรติสูตร 
ว่าด้วยอรติ 

[๑๑๓]  ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. อรติ (ความไม่ยินดี) 
๒. วิหิงสา (ความเบียดเบียน) 

 อัสสาททิฏฐิ หมายถึงสัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง (คือเห็นว่า อัตตา(ชีวาตมัน)และโลก เป็นสิ่งเที่ยงแท้ ย่ังยืน คงอยู่ตลอดไป 60

เช่นเห็นว่า คน และสัตว์ตายไปแล้ว ร่างกายเท่านั้นทรุดโทรมไป ส่วนดวงชีพหรือมนัส เป็นธรรมชาติไม่สูญ ย่อมถือปฏิสนธิใน
กำเนิดอื่นต่อไป จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่ง) (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๑๒/๑๕๗)

 อัตตานุทิฏฐิ หมายถึงสักกายทิฏฐิที่มีวัตถุ ๒๐ ประการ (๑) เห็นรูปเป็นอัตตา (๒) เห็นอัตตามีรูป (๓) เห็นรูปในอัตตา (๔) เห็น61

รูปในรูป (๕) เห็นเวทนาเป็นอัตตา (๖) เห็นอัตตามีเวทนา (๗) เห็นเวทนาในอัตตา (๘) เห็นอัตตา ในเวทนา (๙) เห็นสัญญาเป็น
อัตตา (๑๐) เห็นอัตตามีสัญญา (๑๑) เห็นสัญญาในอัตตา (๑๒) เห็นอัตตาในสัญญา (๑๓) เห็นสังขารเป็นอัตตา (๑๔) เห็นอัตตา
มีสังขาร (๑๕) เห็นสังขารในอัตตา (๑๖) เห็นอัตตาในสังขาร (๑๗) เห็นวิญญาณเป็นอัตตา (๑๘)เห็นอัตตามีวิญญาณ (๑๙) เห็น
วิญญาณในอัตตา (๒๐) เห็นอัตตาในวิญญาณ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๑๒/๑๕๗) และดู สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๕๕/๒๕๐, ขุ.ม.อ. 
(บาลี) ๑๒/๑๕๘

 มิจฉาทิฏฐิ หมายถึงทิฏฐิ ๖๒ ประการ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๑๒/๑๕๗) และดู ที.สี. (ไทย) ๙/๒๘-๑๔๖/๑๒-๔๗62
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๓. อธัมมจริยา  (การประพฤติอธรรม) 63

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ภิกษุควรเจริญมุทิตา(ความยินดี)เพ่ือละอรติ 
๒. ภิกษุควรเจริญอวิหิงสา(ความไม่เบียดเบียน)เพ่ือละวิหิงสา 
๓. ภิกษุควรเจริญธัมมจริยา(ความประพฤติธรรม)เพ่ือละอธัมมจริยา 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล 

อรติสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. สันตุฏฐิตาสูตร 
ว่าด้วยสันตุฏฐิตา 

[๑๑๔]  ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. อสันตุฏฐิตา (ความไม่สันโดษ) 
๒. อสัมปัชชัญญะ (ความไม่มีสัมปชัญญะ) 
๓. มหิจฉตา (ความปรารถนามาก) 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ภิกษุควรเจริญสันตุฏฐิตา(ความสันโดษ)เพ่ือละอสันตุฏฐิตา 
๒. ภิกษุควรเจริญสัมปชัญญะ(ความมีสัมปชัญญะ)เพ่ือละอสัมปชัญญะ 
๓. ภิกษุควรเจริญอัปปิจฉตา(ความปรารถนาน้อย)เพ่ือละมหิจฉตา 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล 

สันตุฏฐิตาสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. โทวจัสสตาสูตร 

ว่าด้วยความเป็นผู้ว่ายาก 
[๑๑๕]  ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ความเป็นผู้ว่ายาก 
๒. ความเป็นผู้มีปาปมิตร (มิตรชั่ว) 
๓. ความฟุ้งซ่านแห่งจิต 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล 

  อธั มมจริยา ในที่นี้หมายถึงการประพฤติอกุ ศลกรรมบถ ๑๐ ประการ คือ (๑) ปาณาติ บาต (ฆ่าสัตว์) (๒) อทินนาทาน (ลัก63

ทรัพย์) (๓) กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิดในกาม) (๔) มุสาวาท (พูดเท็จ) (๕) ปิสุณวาจา (พูดส่อเสียด) (๖) ผรุสวาจา (พูดคำ
หยาบ) (๗) สัมผัปปลาปะ (พูดเพ้อเจ้อ) (๘) อภิชฌา (เพ่งเล็งอยากได้ของเขา) (๙) พยาบาท (คิดร้าย) (๑๐) มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิด) 
(องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) ๓/๑๑๓/๑๕๗)
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ภิกษุควรเจริญความเป็นผู้ว่าง่ายเพ่ือละความเป็นผู้ว่ายาก 
๒. ภิกษุควรเจริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร(มิตรดี)เพ่ือละความเป็นผู้มีปาปมิตร 
๓. ภิกษุควรเจริญอานาปานสติ(สติกำหนดลมหายใจเข้าออก)เพ่ือละความฟุ้งซ่านแห่งจิต 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล 

โทวจัสสตาสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐. อุทธัจจสูตร 
ว่าด้วยอุทธัจจะ 

[๑๑๖]  ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. อุทธัจจะ (ความฟุ้งซ่าน) 
๒. อสังวร (ความไม่สำรวม) 
๓. ปมาทะ (ความประมาท) 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้ 
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ภิกษุควรเจริญสมถะ(ความสงบแห่งจิต)เพ่ือละอุทธัจจะ 
๒. ภิกษุควรเจริญสังวร(ความสำรวม)เพ่ือละอสังวร 
๓. ภิกษุควรเจริญอัปปมาทะ(ความไม่ประมาท)เพ่ือละปมาทะ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๓ ประการนี้ เพ่ือละธรรม ๓ ประการนี้แล 

อุทธัจจสูตรท่ี ๑๐ จบ 
ติกวรรคท่ี ๑๑ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. ราคสูตร  ๒. ทุจจริตสูตร 
๓. วิตักกสูตร ๔. สัญญาสูตร 
๕. ธาตุสูตร  ๖. อัสสาทสูตร 
๗. อรติสูตร  ๘. สันตุฏฐิตาสูตร 
๙. โทวจัสสตาสูตร ๑๐. อุทธัจจสูตร 

๑๒. สามัญญวรรค 
หมวดว่าด้วยธรรมท่ัวไป 

๑. กายานุปัสสีสูตร 
ว่าด้วยผู้ควรเจริญกายานุปัสสนา 

[๑๑๗]  พระผู้มี พระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไม่ได้ ก็ไม่อาจ
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ 
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ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ความเป็นผู้ชอบการงาน  64

๒. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 
๓. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 
๔. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 
๕. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 
๖. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการนี้แลไม่ได้ ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นกาย ในกายอยู่ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการได้แล้ว จึงอาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ความเป็นผู้ชอบการงาน 
๒. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 
๓. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 
๔. ความเป็นชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 
๕. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 
๖. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แลได้แล้ว จึงอาจพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ 

กายานุปัสสีสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. ธัมมานุปัสสีสูตร 
ว่าด้วยผู้ควรเจริญธรรมานุปัสสนา 

[๑๑๘]  ภิกษุทั ้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไม่ได้ ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็น
ภายในอยู่ ฯลฯ พิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายนอกอยู่ ฯลฯ พิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นทั้ง
ภายในและภายนอกอยู่ ฯลฯ 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไม่ได้ ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ 
ฯลฯ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอันเป็นภายในอยู่ ฯลฯ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอัน
เป็นภายนอกอยู่ ฯลฯ พิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ ฯลฯ 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไม่ได้ ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯลฯ พิจารณา
เห็นจิตในจิตอันเป็นภายในอยู่ ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอันเป็นภายนอกอยู่ ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิต
อันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ ฯลฯ 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไม่ได้ ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ 
ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายในอยู่ ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็น
ภายนอกอยู่ ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ 

ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ความเป็นผู้ชอบการงาน 

 การงาน หมายถึงการทำจีวร เย็บปะจีวร ทำถลกบาตร อังสะ ประคตเอว ผ้ากรองน้ ำ การทำเชิงบาตร ผ้าเช็ดเท้า ไม้กวาด 64

เป็นต้น (องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/๘๙/๔๔)
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๒. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 
๓. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 
๔. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 
๕. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 
๖. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการนี้แลไม่ได้ ก็ไม่อาจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย

อันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการได้แล้ว จึงอาจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็น

ทั้งภายในและภายนอกอยู่ 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ความเป็นผู้ชอบการงาน 
ฯลฯ 
๖. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แลได้แล้ว จึงอาจพิจารณาเห็น ธรรมในธรรมทั้งหลาย

อันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่ 
ธัมมานุปัสสีสูตรท่ี ๒ จบ 

๓. ตปุสสสูตร 
ว่าด้วยตปุสสคหบดี 

[๑๑๙]  ภิกษุทั้งหลาย ตปุสสคหบดีประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ เป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคต  เห็น65

อมตธรรม ทำให้แจ้งอมตธรรมอยู่ 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพุทธเจ้า 
๒. ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในธรรม 
๓. ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในสงฆ์ 
๔. อริยศีล 
๕. อริยญาณ 
๖. อริยวิมุตติ 
ภิกษุทั้งหลาย ตปุสสคหบดีประกอบด้วยธรรม ๖ ประการนี้แล เป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคต เห็นอมต

ธรรม ทำให้แจ้งอมตธรรมอยู่ 
ตปุสสสูตรท่ี ๓ จบ 

๔-๒๓. ภัลลิกาทิสูตร 
ว่าด้วยภัลลิกคหบดีเป็นต้น 

[๑๒๐-๑๓๙]  ภิกษุทั้งหลาย ภัลลิกคหบดี ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการฯลฯ สุทัตตอนาถบิณฑิก
คหบดี ฯลฯ จิตตคหบดีชาวเมืองมัจฉิกาสัณฑ์ ฯลฯ หัตถกคหบดีชาวเมืองอาฬวี ฯลฯ เจ้าศากยะพระนามว่า

 เป็นผู ้เชื่อมั่นในตถาคต หมายถึงมีจิตตั้งมั่นดีหมดความสงสัยในพระคุณของพระพุทธเจ้า (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) 65

๓/๑๑๙-๑๒๑/๑๕๗)
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มหานามะ ฯลฯ อุคคคหบดีชาวเมืองเวสาลี ฯลฯ อุคคตคหบดี ฯลฯ สูรอัมพัฏฐคหบดี ฯลฯ หมอชีวก โกมาร
ภัจจ์ ฯลฯ นกุลปิตาคหบดี ฯลฯ ตวกัณณิกคหบดี ฯลฯ ปูรณคหบดี ฯลฯ อิสิทัตตคหบดี ฯลฯ สันธานคหบดี 
ฯลฯ วิชัยคหบดี ฯลฯ วัชชิยมหิตคหบดี ฯลฯ เมณฑกคหบดี ฯลฯ วาเสฏฐอุบาสก ฯลฯ อริฏฐอุบาสก ฯลฯ    
สาทัตตอุบาสก ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ เป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคต เห็นอมตธรรม  ทำให้แจ้งอมตธรรม
อยู่ 

ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพุทธเจ้า 
๒. ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในธรรม 
๓. ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในสงฆ์ 
๔. อริยศีล 
๕. อริยญาณ 
๖. อริยวิมุตติ 
ภิกษุทั้งหลาย สาทัตตอุบาสกประกอบด้วยธรรม ๖ ประการนี้แล เป็นผู้เชื่อมั่นในตถาคต เห็นอมต

ธรรม ทำให้แจ้งอมตธรรมอยู่ 
ภัลลิกาทิสูตรท่ี ๔-๒๓ จบ 

ราคเปยยาล 
[๑๔๐]  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๖ ประการ เพ่ือรู้ย่ิงราคะ 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ทัสสนานุตตริยะ(การเห็นอันยอดเย่ียม) 
๒. สวนานุตตริยะ(การฟังอันยอดเย่ียม) 
๓. ลาภานุตตริยะ(การได้อันยอดเย่ียม) 
๔. สิกขานุตตริยะ(การศึกษาอันยอดเย่ียม) 
๕. ปาริจริยานุตตริยะ(การบำรุงอันยอดเย่ียม) 
๖. อนุสสตานุตตริยะ(การระลึกอันยอดเย่ียม) 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๖ ประการนี้แล เพ่ือรู้ย่ิงราคะ (๑) 
[๑๔๑]  ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๖ ประการ เพ่ือรู้ย่ิงราคะ 
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. พุทธานุสสติ(การระลึกถึงพระพุทธเจ้า) 
๒. ธัมมานุสสติ(การระลึกถึงพระธรรม) 
๓. สังฆานุสสติ(การระลึกถึงพระสงฆ์) 
๔. สีลานุสสติ(การระลึกถึงศีล) 
๕. จาคานุสสติ(การระลึกถึงการบริจาค) 
๖. เทวตานุสสติ(การระลึกถึงเทวดา) 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๖ ประการนี้แล เพ่ือรู้ย่ิงราคะ (๒) 
[๑๔๒]  ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๖ ประการ เพ่ือรู้ย่ิงราคะ 
ธรรม ๖ ประการ  อะไรบ้าง คือ 66

 ดูเชิงอรรถที่ ๑ ข้อ ๓๕ หน้า ๔๘๓ ในเล่มนี้66
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๑. อนิจจสัญญา 
๒. อนิจเจ ทุกขสัญญา 
๓. ทุกเข อนัตตสัญญา 
๔. ปหานสัญญา 
๕. วิราคสัญญา 
๖. นิโรธสัญญา 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม ๖ ประการนี้แล เพ่ือรู้ย่ิงราคะ (๓) 
[๑๔๓-๑๖๙]  ภิกษุทั้งหลาย บุคคลควรเจริญธรรม ๖ ประการ เพ่ือกำหนดรู้ราคะ 
... เพ่ือความสิ้นราคะ 
... เพ่ือละราคะ 
... เพ่ือความสิ้นไปแห่งราคะ 
... เพ่ือความเสื่อมไปแห่งราคะ 
... เพ่ือความคลายไปแห่งราคะ 
... เพ่ือความดับไปแห่งราคะ 
... เพ่ือความสละราคะ 
... เพ่ือความสละคืนราคะ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเจริญธรรม ๖ ประการนี้แล เพ่ือความสละคืนราคะ (๔-๑๐) 
[๑๗๐-๖๔๙]  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลควรเจริญธรรม ๖  ประการ  เพ่ือรู้ย่ิง โทสะ (ความคิด

ประทุษร้าย) 
... เพ่ือกำหนดรู้โทสะ 
... เพ่ือความสิ้นโทสะ 
... เพ่ือละโทสะ 
... เพ่ือความสิ้นไปแห่งโทสะ 
... เพ่ือความเสื่อมไปแห่งโทสะ 
... เพ่ือความคลายไปแห่งโทสะ 
... เพ่ือความดับไปแห่งโทสะ 
... เพ่ือความสละโทสะ 
... เพ่ือความสละคืนโทสะ ... โมหะ (ความหลง) ... โกธะ(ความโกรธ) ... อุปนาหะ (ความผูกโกรธ) 

... มักขะ(ความลบหลู่คุณท่าน) ปฬาสะ(ความตีเสมอ) ... อิสสา(ความริษยา) ... มัจฉริยะ (ความตระหนี่) ... 
มายา(มารยา) ... สาเถยยะ(ความโอ้อวด ) ... ถัมภะ(ความหัวดื้อ) ... สารัมภะ (ความแข่งดี) ... มานะ 
(ความถือตัว) ... อติมานะ(ความดูหมิ่นเขา) ... มทะ(ความมัวเมา) ... ปมาทะ(ความประมาท) ... 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลควรเจริญธรรม ๖ ประการนี้แล เพ่ือความสละคืนปมาทะ 
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล 

(๔๑-๕๐๑) 
ราคเปยยาล จบ 

ฉักกนิบาต จบบริบูรณ ์


