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๒. ทุติยวคฺค 
๑. วิตกฺกสุตฺต 

[๓๘]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตถาคตํ ภิกฺขเว อรหนฺตํ สมฺมาสมฺพุทฺธํ เทฺว วิตกฺกา พหุลํ สมุทาจรนฺติ, เขโม จ วิตกฺโก, 

วิเวโก  จ.  อพฺยาปชฺฌาราโม  ภิกฺขเว  ตถาคโต  อพฺยาปชฺฌรโต,  ตเมนํ  ภิกฺขเว  ตถาคตํ           1

อพฺยาปชฺฌารามํ อพฺยาปชฺฌรตํ เอเสว วิตกฺโก พหุลํ สมุทาจรติ “อิมายาหํ อิริยาย น กิญฺจิ        
พฺยาพาเธมิ ตสํ วา ถาวรํ วา”ติ. 

ปวิเวการาโม ภิกฺขเว ตถาคโต ปวิเวกรโต, ตเมนํ ภิกฺขเว ตถาคตํ ปวิเวการามํ ปวิเวกรตํ 
เอเสว วิตกฺโก พหุลํ สมุทาจรติ “ยํ อกุสลํ, ตํ ปหีนนฺ”ติ. ตสฺมาติห ภิกฺขเว ตุเมฺหปิ                     
อพฺยาปชฺฌารามา วิหรถ อพฺยาปชฺฌรตา, เตสํ โว ภิกฺขเว ตุมฺหากํ อพฺยาปชฺฌารามานํ วิหรตํ   
อพฺยาปชฺฌรตานํ เอเสว วิตกฺโก พหุลํ สมุทาจริสฺสติ “อิมาย มยํ อิริยาย น กิญฺจิ พฺยาพาเธม ตสํ 
วา ถาวรํ วา”ติ. ปวิเวการามา ภิกฺขเว วิหรถ ปวิเวกรตา, เตสํ โว ภิกฺขเว ตุมฺหากํ ปวิเวการามานํ 
วิหรตํ ปวิเวกรตานํ เอเสว วิตกฺโก พหุลํ สมุทาจริสฺสติ “กึ อกุสลํ, กึ อปฺปหีนํ, กึ ปชหามา”ติ.       
เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ตถาคตํ พุทฺธมสยฺหสาหินํ        เทฺว วิตกฺกา สมุทาจรนฺติ นํ 
เขโม วิตกฺโก ปฐโม อุทีริโต       ตโต วิเวโก ทุติโย ปกาสิโต. 

ตโมนุทํ ปารคตํ มเหสึ               
ตํ ปตฺติปตฺตํ วสิมํ อนาสวํ 
วิสนฺตรํ  ตณฺหกฺขเย วิมุตฺตํ        2

ตํ เว มุนึ อนฺติมเทหธารึ 
มารญฺชหํ  พฺรูมิ ชราย ปารคุํ. 3

เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏฺฐิโต    ยถาปิ ปสฺเส ชนตํ สมนฺตโต 
ตถูปมํ ธมฺมมยํ สุเมโธ              ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุ 
โสกาวติณฺณํ ชนตมเปตโสโก    อเวกฺขติ ชาติชราภิภูตนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปฐมํ. 

 ฉ.ม. ปวิเวโก1

 สี.ม. เวสฺสนฺตรํ, อิ. วิสฺสนฺตรํ2

 ก. มารชหํ, สี.ม. มานชหํ, อิ. มานํ ชหํ3
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๒. เทสนาสุตฺต 
[๓๙]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เทฺว ธมฺมเทสนา ปริยาเยน ภวนฺติ. กตมา 

เทฺว ? ปาปํ ปาปกโต ปสฺสถาติ อยํ ปฐมา ธมฺมเทสนา, ปาปํ ปาปกโต ทิสฺวา ตตฺถ นิพฺพินฺทถ        
วิรชฺชถ วิมุจฺจถาติ อยมฺปิ ทุติยา ธมฺมเทสนา. ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อิมา 
เทฺว ธมฺมเทสนา ปริยาเยน ภวนฺตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ตถาคตสฺส พุทฺธสฺส   สพฺพภูตานุกมฺปิโน 
ปริยายวจนํ ปสฺส              เทฺว จ ธมฺมา ปกาสิตา. 
ปาปกํ ปสฺสถ เฉกา   ตตฺถ ปาปํ วิรชฺชถ 
ตโต วิรตฺตจิตฺตาเส   ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสถาติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทุติยํ. 

๓. วิชฺชาสุตฺต 
[๔๐]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
อวิชฺชา ภิกฺขเว ปุพฺพงฺคมา อกุสลานํ ธมฺมานํ สมาปตฺติยา, อนฺวเทว อหิริกํ อโนตฺตปฺปํ, 

วิชฺชา จ โข ภิกฺขเว ปุพฺพงฺคมา กุสลานํ ธมฺมานํ สมาปตฺติยา, อนฺวเทว หิโรตฺตปฺปนฺติ. เอตมตฺถํ 
ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ยา กาจิมา ทุคฺคติโย   อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ 
อวิชฺชามูลกา  สพฺพา   อิจฺฉาโลภสมุสฺสยา. 4

ยโต จ โหติ ปาปิจฺโฉ   อหิริโก อนาทโร 
ตโต ปาปํ ปสวติ              อปายํ เตน คจฺฉติ. 
ตสฺมา ฉนฺทญฺจ โลภญฺจ             อวิชฺชญฺจ วิราชยํ 
วิชฺชํ อุปฺปาทยํ ภิกฺขุ   สพฺพา ทุคฺคติโย ชเหติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ตติยํ. 

๔. ปญฺญาปริหีนสุตฺต 
[๔๑]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เต ภิกฺขเว สตฺตา สุปริหีนา, เย อริยาย ปญฺญาย ปริหีนา, เต ทิฏฺเฐว ธมฺเม ทุกฺขํ วิหรนฺติ 

สวิฆาตํ สอุปายาสํ สปริฬาหํ, กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา. เต ภิกฺขเว สตฺตา 
อปริหีนา, เย อริยาย ปญฺญาย อปริหีนา, เต ทิฏฺเฐว ธมฺเม สุขํ วิหรนฺติ อวิฆาตํ อนุปายาสํ      
อปริฬาหํ, กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคติ ปาฏิกงฺขาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ: 

ปญฺญาย ปริหาเนน   ปสฺส โลกํ สเทวกํ 

 ฉ.ม. อวิชฺชามูลิกา4



 3

นิวิฏฺฐํ นามรูปสฺมึ              อิทํ สจฺจนฺติ มญฺญติ. 
ปญฺญา หิ เสฏฺฐา โลกสฺมึ     ยายํ นิพฺเพธคามินี 
สา จ๒ สมฺมา ปชานาติ             ชาติภวปริกฺขยํ. 5

เตสํ เทวา มนุสฺสา จ   สมฺพุทฺธานํ สตีมตํ 
ปิหยนฺติ หาสปญฺญานํ   สรีรนฺติมธารินนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. จตุตฺถํ. 

๕. สุกฺกธมฺมสุตฺต 
[๔๒]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เทฺวเม ภิกฺขเว สุกฺกา ธมฺมา โลกํ ปาเลนฺติ. กตเม เทฺว? หิรี จ โอตฺตปฺปํ จ. อิเม เจ ภิกฺขเว 

เทฺว สุกฺกา ธมฺมา โลกํ น ปาเลยฺยํุ, นยิธ ปญฺญาเยถ “มาตา”ติ วา “มาตุจฺฉา”ติ วา “มาตุลานี”ติ 
วา “อาจริยภริยา”ติ  วา “ครูนํ ทารา”ติ วา สมฺเภทํ โลโก อคมิสฺส,  ยถา  อเชฬกา  กุกฺกุฏสูกรา 6

โสณสิงฺคาลา. ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อิเม เทฺว สุกฺกา ธมฺมา โลกํ ปาเลนฺติ, ตสฺมา ปญฺญาเยถ  7

“มาตา”ติ วา “มาตุจฺฉา”ติ วา “มาตุลานี”ติ วา “อาจริยภริยา”ติ วา “ครูนํ ทารา”ติ วาติ. เอตมตฺถํ 
ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

เยสํ เจ หิริโอตฺตปฺปํ   สพฺพทา จ น วิชฺชติ 
โวกฺกนฺตา สุกฺกมูลา เต             ชาติมรณคามิโน. 
เยสญฺจ หิริโอตฺตปฺปํ   สทา สมฺมา อุปฏฺฐิตา 
วิรูฬฺหพฺรหฺมจริยา              เต สนฺโต ขีณปุนพฺภวาติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปญฺจมํ. 

๖. อชาตสุตฺต 
[๔๓]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
อตฺถิ ภิกฺขเว อชาตํ อภูตํ อกตํ อสงฺขตํ, โน เจตํ ภิกฺขเว อภวิสฺส อชาตํ อภูตํ อกตํ          

อสงฺขตํ, นยิธ ชาตสฺส ภูตสฺส กตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณํ ปญฺญาเยถ. ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ 
อชาตํ อภูตํ อกตํ อสงฺขตํ, ตสฺมา ชาตสฺส ภูตสฺส กตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณํ ปญฺญาเยถาติ.         8

เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
ชาตํ ภูตํ สมุปฺปนฺนํ   กตํ สงฺขตมทฺธุวํ 

 -๒ ฉ.ม. ยาย5

 ก. “อาจริยภิริยา”ติ. เอวมุปริปิ6

ฉ.ม.อิ. ปญฺญายติ7

 ฉ.ม. ปญฺญายตีติ8
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ชรามรณสงฺขตํ               โรคนิทฺธํ ปภงฺคุณํ.  9 10

อาหารเนตฺติปฺปภวํ   นาลํ ตทภินนฺทิตุํ. 
ตสฺส นิสฺสรณํ สนฺตํ   อตกฺกาวจรํ ธุวํ. 
อชาตํ อสมุปฺปนฺนํ   อโสกํ วิรชํ ปทํ 
นิโรโธ ทุกฺขธมฺมานํ   สงฺขารูปสโม สุโขติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ฉฏฺฐํ. 

๗. นิพฺพานธาตุสุตฺต 
[๔๔]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เทฺวมา ภิกฺขเว นิพฺพานธาตุโย. กตเม เทฺว? สอุปาทิเสสา จ นิพฺพานธาตุ อนุปาทิเสสา จ 

นิพฺพานธาตุ. 
กตมา จ ภิกฺขเว สอุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรหํ โหติ ขีณาสโว          

วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสํโยชโน สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต, ตสฺส 
ติฏฺฐนฺเตว ปญฺจินฺทฺริยานิ, เยสํ อวิฆาตตฺตา มนาปามนาปํ ปจฺจนุโภติ, สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวทยติ, 
ตสฺส โย ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สอุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ. 

กตมา จ ภิกฺขเว อนุปาทิเสสา นิพฺพานธาตุ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรหํ โหติ ขีณาสโว          
วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสํโยชโน สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต, ตสฺส 
อิเธว ภิกฺขเว สพฺพเวทยิตานิ อนภินนฺทิตานิ สีติ ภวิสฺสนฺติ. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อนุปาทิเสสา        
นิพฺพานธาตุ. อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว นิพฺพานธาตุโยติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

เทฺว อิมา จกฺขุมตา ปกาสิตา        
นิพฺพานธาตู อนิสฺสิเตน ตาทินา 
เอกา หิ ธาตุ อิธ ทิฏฺฐธมฺมิกา       
สอุปาทิเสสา ภวเนตฺติสงฺขยา. 
อนุปาทิเสสา ปน สมฺปรายิกา     
 ยมฺหิ นิรุชฺฌนฺติ ภวานิ สพฺพโส. 
เย เอตทญฺญาย ปทํ อสงฺขตํ         
วิมุตฺตจิตฺตา ภวเนตฺติสงฺขยา 
เต ธมฺมสาราธิคมกฺขเย  รตา       11

ปหํสุ เต สพฺพภวานิ ตาทิโนติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. สตฺตมํ. 

 ฉ.ม. ชรามรณสงฺฆาฏํ9

 ฉ.ม. ปภงฺคุรํ10

 ฉ.ม. ธมฺมสาราธิคมา ขเย11
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๘. ปฏิสลฺลานสุตฺต 
[๔๕]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ปฏิสลฺลานารามา ภิกฺขเว วิหรถ ปฏิสลฺลานรตา อชฺฌตฺตํ เจโตสมถมนุยุตฺตา                

อนิรากตชฺฌานา วิปสฺสนาย สมนฺนาคตา พฺรูเหตา สุญฺญาคารานํ, ปฏิสลฺลานารามานํ ภิกฺขเว    
วิหรตํ ปฏิสลฺลานรตานํ อชฺฌตฺตํ เจโตสมถมนุยุตฺตานํ อนิรากตชฺฌานานํ วิปสฺสนาย             
สมนฺนาคตานํ พฺรูเหตานํ สุญฺญาคารานํ ทฺวินฺนํ ผลานํ อญฺญตรํ ผลํ ปาฏิกงฺขํ ทิฏฺเฐว ธมฺเม 
อญฺญา, สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

เย สนฺตจิตฺตา นิปกา   สติมนฺโต จ ฌายิโน 
สมฺมา ธมฺมํ วิปสฺสนฺติ   กาเมสุ อนเปกฺขิโน 
อปฺปมาทรตา สนฺตา   ปมาเท ภยทสฺสิโน 
อภพฺพา ปริหานาย   นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. อฏฺฐมํ. 

๙. สิกฺขานิสํสสุตฺต 
[๔๖]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
สิกฺขานิสํสา ภิกฺขเว วิหรถ ปญฺญุตฺตรา วิมุตฺติสารา สตาธิปเตยฺยา. สิกฺขานิสํสานํ 

ภิกฺขเว วิหรตํ ปญฺญุตฺตรานํ วิมุตฺติสารานํ สตาธิปเตยฺยานํ ทฺวินฺนํ ผลานํ อญฺญตรํ ผลํ ปาฏิกงฺขํ 
ทิฏฺเฐว ธมฺเม อญฺญา, สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ 

ปริปุณฺณเสกฺขํ  อปหานธมฺมํ  12

ปญฺญุตฺตรํ ชาติขยนฺตทสฺสึ 
ตํ เว มุนึ อนฺติมเทหธารึ  
มารญฺชหํ พฺรูมิ ชราย ปารคุํํ. 
ตสฺมา สทา ฌานรตา สมาหิตา  
อาตาปิโน ชาติขยนฺตทสฺสิโน 
มารํ สเสนํ อภิภุยฺย ภิกฺขโว  
ภวถ ชาติมรณสฺส ปารคาติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. นวมํ. 

 ฉ.ม. ปริปุณฺณสิกฺขํ, สี. ปริปุณฺณเสขํ12
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๑๐. ชาคริยสุตฺต 
[๔๗]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ชาคโร จสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย สโต สมฺปชาโน สมาหิโต ปมุทิโต วิปฺปสนฺโน จ, ตตฺถ 

กาลวิปสฺสี จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ. ชาครสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน วิหรโต สติมโต  สมฺปชานสฺส สมาหิตสฺส 13

ปมุทิตสฺส วิปฺปสนฺนสฺส ตตฺถ กาลวิปสฺสิโน กุสเลสุ ธมฺเมสุ ทฺวินฺนํ ผลานํ อญฺญตรํ ผลํ ปาฏิกงฺขํ 
ทิฏฺเฐว ธมฺเม อญฺญา, สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ       
วุจฺจติ: 

ชาครนฺตา สุณาเถตํ   เย สุตฺตา เต ปพุชฺฌถ 
สุตฺตา ชาคริตํ เสยฺโย   นตฺถิ ชาครโต ภยํ. 
โย ชาคโร จ สติมา สมฺปชาโน  
สมาหิโต มุทิโต วิปฺปสนฺโน จ 
กาเลน โส สมฺมา ธมฺมํ ปริวีมํสมาโน  
เอโกทิภูโต วิหเน ตมํ โส. 
ตสฺมา หเว ชาคริยํ ภเชถ  
อาตาปี ภิกฺขุ นิปโก ฌานลาภี 
สํโยชนํ ชาติชราย เฉตฺวา  
อิเธว สมฺโพธิมนุตฺตรํ ผุเสติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทสมํ. 

๑๑. อาปายิกสุตฺต 
[๔๘]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เทฺวเม ภิกฺขเว อาปายิกา เนรยิกา อิทมฺปหาย.  กตเม เทฺว ? โย จ อพฺรหฺมจารี       14

พฺรหฺมจาริปฏิญฺโญ, โย จ ปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ จรนฺตํ อมูลเกน อพฺรหฺมจริเยน อนุทฺธํเส
ติ. อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว อาปายิกา เนรยิกา อิทมฺปหายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ       
วุจฺจติ : 

อภูตวาที นิรยํ อุเปติ  
โย จาปิ  กตฺวา น กโรมิจฺจาห  15 16

อุโภปิ เต เปจฺจ สมา ภวนฺติ  

 ฉ.ม. สตสฺส13

 ฉ.ม. อิทมปฺปหาย. เอวมุปริปิ14

 ฉ.ม. วาปิ15

 ฉ.ม. กโรมิ’จาห16
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นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ. 
กาสาวกณฺฐา พหโว   ปาปธมฺมา อสญฺญตา 
ปาปา ปาเปหิ กมฺเมหิ   นิรยํ เต อุปปชฺชเร. 
เสยฺโย อโยคุโฬ ภุตฺโต   ตตฺโต อคฺคิสิขูปโม 
ยญฺเจ ภุญฺเชยฺย ทุสฺสีโล             รฏฺฐปิณฺฑํ อสญฺญโตติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. เอกาทสมํ. 

๑๒. ทิฏฺฐิคตสุตฺต 
[๔๙]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ทฺวีหิ ภิกฺขเว ทิฏฺฐิคเตหิ ปริยุฏฺฐิตา เทวมนุสฺสา โอลียนฺติ เอเก, อติธาวนฺติ เอเก,         

จกฺขุมนฺโต จ ปสฺสนฺติ. 
กถญฺจ ภิกฺขเว โอลียนฺติ เอเก ? ภวารามา ภิกฺขเว เทวมนุสฺสา ภวรตา ภวสมฺมุทิตา เตสํ 

ภวนิโรธาย ธมฺเม เทสิยมาเน จิตฺตํ น ปกฺขนฺทติ น สมฺปสีทติ  น สนฺติฏฺฐติ นาธิมุจฺจติ. เอวํ โข 17

ภิกฺขเว โอลียนฺติ เอเก. 
กถญฺจ ภิกฺขเว อติธาวนฺติ เอเก ? ภเวเนว โข ปเนเก อฏฺฏิยมานา หรายมานา               

ชิคุจฺฉมานา วิภวํ อภินนฺทนฺติ, ยโต กิร โภ อยํ อตฺตา  กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อุจฺฉิชฺชติ          18

วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา, เอตํ สนฺตํ เอตํ ปณีตํ เอตํ ยาถาวนฺติ. เอวํ โข ภิกฺขเว อติธาวนฺติ เอเก. 
กถญฺจ ภิกฺขเว จกฺขุมนฺโต ปสฺสนฺติ ? อิธ ภิกฺขุ ภูตํ ภูตโต ปสฺสติ, ภูตํ ภูตโต ทิสฺวา ภูตสฺส 

นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ. เอวํ โข ภิกฺขเว จกฺขุมนฺโต ปสฺสนฺตีติ. เอตมตฺถํ ภควา 
อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

เย  ภูตํ ภูตโต ทิสฺวา  ภูตสฺส จ อติกฺกมํ 19

ยถาภูตํ  วิมุจฺจนฺติ   ภวตณฺหาปริกฺขยา. 20

สเจ  ภูตํ ปริญฺโญ โส   วีตตโณฺห ภวาภเว 21

ภูตสฺส วิภวา ภิกฺขุ   นาคจฺฉติ  ปุนพฺภวนฺติ. 22

 ฉ.ม. น ปสีทติ17

 สี.ม. สตฺโต18

 ก. โย19

 ฉ.ม. ยถาภูเต20

 ฉ.ม. ส เว21

 ก. นาคจฺฉนฺติ22
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อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทฺวาทสมํ. 
ทุติโย วคฺโค.  

ตสฺสุทฺทานํ 
เทฺว อินฺทฺริยา เทฺว ตปนียา  สีเลน อปเร ทุเว 
อโนตฺตปฺปี กุหนา เทฺว จ             สํเวชนีเยน เต ทส. 
วิตกฺกา เทสนา วิชฺชา   ปญฺญา ธมฺเมน ปญฺจมํ 
อชาตํ ธาตุ สลฺลานํ   สิกฺขา ชาคริเยน จ 
อปายทิฏฺฐิยาเยว    พาวีสติ ปกาสิตาติ. 23

ทุกนิปาโต นิฏฺฐิโต.  
_________________ 

๓. ติกนิปาต 
๑. ปฐมวคฺค 
๑. มูลสุตฺต 

[๕๐]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตีณิมานิ ภิกฺขเว อกุสลมูลานิ. กตมานิ ตีณิ ? โลโภ อกุสลมูลํ, โทโส อกุสลมูลํ, โมโห 

อกุสลมูลํ. อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ อกุสลมูลานีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
โลโภ โทโส จ โมโห จ   ปุริสํ ปาปเจตสํ 
หึสนฺติ อตฺตสมฺภูตา   ตจสารํ ว สมฺผลนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปฐมํ. 

๒. ธาตุสุตฺต 
[๕๑]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว ธาตุโย. กตมา ติสฺโส ? รูปธาตุ, อรูปธาตุ, นิโรธธาตุ, อิมา โข ภิกฺขเว 

ติสฺโส ธาตุโยติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
รูปธาตุปริญฺญาย   อรูเปสุ อสณฺฐิตา 24

นิโรเธ เย วิมุจฺจนฺติ  เต ชนา มจฺจุหายิโน. 
กาเยน อมตํ ธาตุํ   ผุสฺสยิตฺวา  นิรูปธึ 25

อุปธิปฺปฏินิสฺสคฺคํ   สจฺฉิกตฺวา อนาสโว 

 ฉ.ม. ... ทิฏฺฐิยา เจว23

 ฉ.ม. รูปธาตุํ ปริญฺญาย24

 ฉ.ม. ผุสยิตฺวา, อิ. ผสฺสยิตฺวา25
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เทเสติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อโสกํ วิรชํ ปทนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทุติยํ. 

๓. ปฐมเวทนาสุตฺต 
[๕๒]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา. กตมา ติสฺโส ? สุขา เวทนา, ทุกฺขา เวทนา, อทุกฺขมสุขา 

เวทนา. อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส เวทนาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
สมาหิโต สมฺปชาโน   สโต พุทฺธสฺส สาวโก 
เวทนา จ ปชานาติ   เวทนานญฺจ สมฺภวํ. 
ยตฺถ เจตา นิรุชฺฌนฺติ   มคฺคญฺจ ขยคามินํ 
เวทนานํ ขยา ภิกฺขุ   นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโตติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ตติยํ. 

๔. ทุติยเวทนาสุตฺต 
[๕๓]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เวทนา. กตมา ติสฺโส ? สุขา เวทนา, ทุกฺขา เวทนา, อทุกฺขมสุขา 

เวทนา. สุขา ภิกฺขเว เวทนา ทุกฺขโต ทฏฺฐพฺพา, ทุกฺขา เวทนา สลฺลโต ทฏฺฐพฺพา, อทุกฺขมสุขา 
เวทนา อนิจฺจโต ทฏฺฐพฺพา. ยโต จ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สุขา เวทนา ทุกฺขโต ทิฏฺฐา โหติ, ทุกฺขา 
เวทนา สลฺลโต ทิฏฺฐา โหติ, อทุกฺขมสุขา เวทนา อนิจฺจโต ทิฏฺฐา โหติ. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ    
อริโย สมฺมทฺทโส อจฺเฉจฺฉิ ตณฺหํ, วิวตฺตยิ สํโยชนํ, สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ.    
เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

โย สุขํ ทุกฺขโต อทฺทกฺขิ              ทุกฺขมทฺทกฺขิ สลฺลโต 26

อทุกฺขมสุขํ สนฺตํ              อทฺทกฺขิ นํ อนิจฺจโต. 
ส เว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ   ยโต ตตฺถ วิมุจฺจติ 
อภิญฺญาโวสิโต สนฺโต   ส เว โยคาติโค มุนีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. จตุตฺถํ. 

๕. ปฐมเอสนาสุตฺต 
[๕๔]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เอสนา. กตมา ติสฺโส? กาเมสนา, ภเวสนา, พฺรหฺมจริเยสนา. อิมา โข 

ภิกฺขเว ติสฺโส เอสนาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
สมาหิโต สมฺปชาโน   สโต พุทฺธสฺส สาวโก 

 ฉ. อทฺท, สี.อิ.ม. ทกฺขิ26
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เอสนา จ ปชานาติ   เอสนานญฺจ สมฺภวํ 
ยตฺถ เจตา นิรุชฺฌนฺติ   มคฺคญฺจ ขยคามินํ 
เอสนานํ ขยา ภิกฺขุ   นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโตติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปญฺจมํ. 

๖. ทุติยเอสนาสุตฺต 
[๕๕]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เอสนา. กตมา ติสฺโส? กาเมสนา, ภเวสนา, พฺรหฺมจริเยสนา. อิมา โข 

ภิกฺขเว ติสฺโส เอสนาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
กาเมสนา ภเวสนา   พฺรหฺมจริเยสนา สห 
อิติ สจฺจปรามาโส   ทิฏฺฐิฏฺฐานา สมุสฺสยา. 
สพฺพราควิรตฺตสฺส   ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโน 
เอสนา ปฏินิสฺสฏฺฐา   ทิฏฺฐิฏฺฐานา สมูหตา 
เอสนานํ ขยา ภิกฺขุ   นิราโส อกถํกถีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ฉฏฺฐํ. 

๗. ปฐมอาสวสุตฺต 
[๕๖]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตโยเม ภิกฺขเว อาสวา. กตเม ตโย ? กามาสโว, ภวาสโว, อวิชฺชาสโว. อิเม โข ภิกฺขเว 

ตโย อาสวาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
สมาหิโต สมฺปชาโน   สโต พุทฺธสฺส สาวโก 
อาสเว จ ปชานาติ   อาสวานญฺจ สมฺภวํ. 
ยตฺถ เจตา นิรุชฺฌนฺติ   มคฺคญฺจ ขยคามินํ 
อาสวานํ ขยา ภิกฺขุ   นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโตติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. สตฺตมํ. 

๘. ทุติยอาสวสุตฺต 
[๕๗]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตโยเม ภิกฺขเว อาสวา. กตเม ตโย ? กามาสโว, ภวาสโว, อวิชฺชาสโว. อิเม โข ภิกฺขเว 

ตโย อาสวาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
ยสฺส กามาสโว ขีโณ   อวิชฺชา จ วิราชิตา 
ภวาสโว ปริกฺขีโณ   วิปฺปมุตฺโต นิรูปธิ 
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ธาเรติ อนฺติมํ เทหํ   เชตฺวา มารํ สวาหินนฺ ติ. 27

อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. อฏฺฐมํ. 

๙. ตณฺหาสุตฺต 
[๕๘]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว ตณฺหา. กตมา ติสฺโส ? กามตณฺหา, ภวตณฺหา, วิภวตณฺหา. อิมา โข 

ภิกฺขเว ติสฺโส ตณฺหาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
ตณฺหาโยเคน สํยุตฺตา   รตฺตจิตฺตา ภวาภเว 
เต โยคยุตฺตา มารสฺส   อโยคกฺเขมิโน ชนา 
สตฺตา คจฺฉนฺติ สํสารํ  ชาติมรณคามิโน. 
เย จ ตณฺหํ ปหนฺตฺวาน   วีตตณฺหา ภวาภเว 
เต เว  ปารคตา โลเก   เย ปตฺตา อาสวกฺขยนฺติ. 28

อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. นวมํ. 
๑๐. มารเธยฺยสุตฺต 

[๕๙]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อติกฺกมฺม มารเธยฺยํ อาทิจฺโจว วิโรจติ. กตเมหิ 

ตีหิ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อเสกฺเขน  สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ, อเสกฺเขน สมาธิกฺขนฺ เธน        29

สมนฺนาคโต โหติ, อเสกฺเขน ปญฺญากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ. อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ 
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อติกฺกมฺม มารเธยฺยํ อาทิจฺโจว วิโรจตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ 
วุจฺจติ : 

สีลสมาธิปญฺญา จ   ยสฺส เอเต สุภาวิตา 
อติกฺกมฺม มารเธยฺยํ   อาทิจฺโจว วิโรจตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทสมํ. 

ปฐโม วคฺโค. 
ตสฺสุทฺทานํ 

มูลธาตุ อถ เวทนา ทุเว  
เอสนา จ ทุเว อาสวา ทุเว 
ตณฺหาโต จ อถ มารเธยฺยโต  
วคฺคมาหุ ปฐมนฺติ มุตฺตมนฺติ. 

 ฉ.ม. สวาหินินฺติ. เอวมุปริปิ27

 สี.อิ.ม. เต จ28

 ฉ.ม. อเสเขน29
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๒. ทุติยวคฺค 
๑. ปุญฺญกิริยาวตฺถุสุตฺต 

[๖๐]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตีณิมานิ ภิกฺขเว ปุญฺญกิริยาวตฺถูนิ. กตมานิ ตีณิ ? ทานมยํ ปุญฺญกิริยาวตฺถุ, สีลมยํ 

ปุญฺญกิริยาวตฺถุ, ภาวนามยํ ปุญฺญกิริยาวตฺถุ. อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ ปุญฺญกิริยาวตฺถูนีติ.          
เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย   อายตคฺคํ สุขุทฺรยํ 
ทานญฺจ สมจริยญฺจ   เมตฺตจิตฺตญฺจ ภาวเย. 
เอเต ธมฺเม ภาวยิตฺวา   ตโย สุขสมุทฺทเย 
อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลกํ   ปณฺฑิโต อุปปชฺชตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปฐมํ. 

๒. จกฺขุสุตฺต 
[๖๑]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา   วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตีณิมานิ ภิกฺขเว จกฺขูนิ. กตมานิ ตีณิ ? มํสจกฺขุ, ทิพฺพจกฺขุ, ปญฺญาจกฺขุ. อิมานิ โข 

ภิกฺขเว ตีณิ จกฺขูนีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
มํสจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ   ปญฺญาจกฺขุ อนุตฺตรํ 
เอตานิ ตีณิ จกฺขูนิ   อกฺขาสิ ปุริสุตฺตโม. 
มํสจกฺขุสฺส อุปฺปาโท   มคฺโค ทิพฺพสฺส จกฺขุโน 
ยโต ญาณํ อุทปาทิ   ปญฺญาจกฺขุ อนุตฺตรํ 
ยสฺส จกฺขุสฺส ปฏิลาภา   สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทุติยํ. 

๓. อินฺทฺริยสุตฺต 
[๖๒]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา   วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตีณิมานิ ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ. กตมานิ ตีณิ ? อนญฺญาตญฺญสฺสามีตินฺทฺริยํ, อญฺญินฺทฺริยํ, 

อญฺญาตาวินฺทฺริยํ. อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ อินฺทฺริยานีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
เสกฺขสฺส สิกฺขมานสฺส   อุชุมคฺคานุสาริโน 
ขยสฺมึ ปฐมํ ญาณํ   ตโต อญฺญา อนนฺตรา. 
ตโต อญฺญา วิมุตฺตสฺส   ญาณํ เว โหติ ตาทิโน 
อกุปฺปา เม วิมุตฺตีติ   ภวสํโยชนกฺขยา. 
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สเจ  อินฺทฺริยสมฺปนฺโน             สนฺโต สนฺติปเท รโต 30

ธาเรติ อนฺติมํ เทหํ   เชตฺวา มารํ สวาหนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ตติยํ. 

๔. อทฺธาสุตฺต 
[๖๓]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตโยเม ภิกฺขเว อทฺธา. กตเม ตโย ? อตีโต อทฺธา, อนาคโต อทฺธา, ปจฺจุปฺปนฺโน อทฺธา, 

อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อทฺธาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
อกฺเขยฺยสญฺญิโน สตฺตา             อกฺเขยฺยสฺมึ ปติฏฺฐิตา 
อกฺเขยฺยํ อปริญฺญาย   โยคมายนฺติ มจฺจุโน. 
อกฺเขยฺยํ ปริญฺญาย   อกฺขาตารํ น มญฺญติ 
ผุฏฺโฐ วิโมกฺโข มนสา   สนฺติปทมนุตฺตรํ. 
ส เว อกฺเขยฺยสมฺปนฺโน             สนฺโต สนฺติปเท รโต 
สงฺขาย เสวี ธมฺมฏฺโฐ   สงฺขฺยํ โนเปติ เวทคูติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. จตุตฺถํ. 

๕. ทุจฺจริตสุตฺต 
[๖๔]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตีณิมานิ ภิกฺขเว ทุจฺจริตานิ. กตมานิ ตีณิ ? กายทุจฺจริตํ, วจีทุจฺจริตํ, มโนทุจฺจริตํ, อิมานิ 

โข ภิกฺขเว ตีณิ ทุจฺจริตานีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
กายทุจฺจริตํ กตฺวา   วจีทุจฺจริตานิ จ 
มโนทุจฺจริตํ กตฺวา   ยญฺจญฺญํ โทสสญฺหิตํ. 
อกตฺวา กุสลํ กมฺมํ   กตฺวานากุสลํ พหุํ 
กายสฺส เภทา ทุปฺปญฺโญ  นิรยํ โส อุปปชฺชตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปญฺจมํ. 

๖. สุจริตสุตฺต 
[๖๕]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตีณิมานิ ภิกฺขเว สุจริตานิ. กตมานิ ตีณิ ? กายสุจริตํ, วจีสุจริตํ, มโนสุจริตํ. อิมานิ โข 

ภิกฺขเว ตีณิ สุจริตานีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
กายทุจฺจริตํ หิตฺวา   วจีทุจฺจริตานิ จ 
มโนทุจฺจริตํ หิตฺวา   ยญฺจญฺญํ โทสสญฺหิตํ. 

 ฉ.ม. ส เว30
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อกตฺวา กุสลํ กมฺมํ   กตฺวาน กุสลํ พหุํ 
กายสฺส เภทา สปฺปญฺโญ     สคฺคํ โส อุปปชฺชตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ฉฏฺฐํ. 

๗. โสเจยฺยสุตฺต 
[๖๖]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตีณิมานิ ภิกฺขเว โสเจยฺยานิ. กตมานิ ตีณิ ? กายโสเจยฺยํ, วจีโสเจยฺยํ, มโนโสเจยฺยํ.       

อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ โสเจยฺยานีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
กายสุจึ วจีสุจึ     เจโตสุจิมนาสวํ 31

สุจึ โสเจยฺยสมฺปนฺนํ   อาหุ สพฺพปหายินนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. สตฺตมํ. 

๘. โมเนยฺยสุตฺต 
[๖๗]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตีณิมานิ ภิกฺขเว โมเนยฺยานิ. กตมานิ ตีณิ ? กายโมเนยฺยํ, วจีโมเนยฺยํ, มโนโมเนยฺยํ.     

อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ โมเนยฺยานีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
กายมุนึ วจีมุนึ    มโนมุนิมนาสวํ 
มุนึ โมเนยฺยสมฺปนฺนํ   อาหุ นินฺหาตปาปกนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. อฏฺฐมํ. 

๙. ปฐมราคสุตฺต 
[๖๘]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว ราโค อปฺปหีโน โทโส อปฺปหีโน โมโห อปฺปหีโน, อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว 

พนฺโธ  มารสฺส, ปฏิมุกฺกสฺส มารปาโส ยถากามกรณีโย จ  ปาปิมโต. ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว ราโค 32 33

ปหีโน โทโส ปหีโน โมโห ปหีโน, อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อพนฺโธ  มารสฺส, โอมุกฺกสฺ ส มารปาโส          34

น ยถากามกรณีโย จ๓ ปาปิมโตติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
ยสฺส ราโค จ โทโส จ   อวิชฺชา จ วิราชิตา 
ตํ ภาวิตตฺตญฺญตรํ   พฺรหฺมภูตํ ตถาคตํ 

 ม. วาจาสุจึ31

 ฉ.ม. พทฺโธ32

 ฉ. จสทฺโท นตฺถิ33

 ฉ. อพทฺโธ34
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พุทฺธํ เวรภยาตีตํ   อาหุ สพฺพปหายินนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. นวมํ. 

๑๐. ทุติยราคสุตฺต 
[๖๙]    วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนิยา วา ราโค อปฺปหีโน โทโส อปฺปหีโน โมโห     

อปฺปหีโน, อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว น  อตริ  สมุทฺทํ สอูมึ สวีจึ สาวฏฺฏํ สคหํ สรกฺขสํ. ยสฺส กสฺสจิ 35 36

ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนิยา วา ราโค ปหีโน โทโส ปหีโน โมโห ปหีโน, อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว  อตริ 
สมุทฺทํ สอูมึ สวีจึ สาวฏฺฏํ สคหํ สรกฺขสํ ติณฺโณ ปารคโต ถเล ติฏฺฐติ พฺราหฺมโณติ. เอตมตฺถํ 
ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ยสฺส ราโค จ โทโส จ   อวิชฺชา จ วิราชิตา. 
โสมํ สมุทฺทํ สคหํ สรกฺขสํ  
สอูมิภยํ ทุตฺตรํ อจฺจตาริ. 
สงฺคาติโค มจฺจุชโห นิรูปธิ  
ปหาสิ ทุกฺขํ อปุนพฺภวาย 
อตฺถงฺคโต โส น ปมาณเมติ  
อโมหยิ มจฺจุราชนฺติ พฺรูมีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทสมํ. 

ทุติโย วคฺโค.  
ตสฺสุทฺทานํ 

ปุญฺญํ จกฺขุ อถินฺทฺริยา   37

อทฺธา จริตํ ทุเว สุจิ 
มุเน  อถ ราคทุเว  38

ปุน วคฺคมาหุ ทุติยมุตฺตมนฺติ. 

 ฉ. นสทฺโท น ทิสฺสติ35

 ฉ. อติณฺโณ36

 ฉ.ม. อถ อินฺทฺริยานิ37

 ฉ.ม. มุโน38
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๓. ตติยวคฺค 
๑. มิจฺฉาทิฏฺฐิกสุตฺต 

[๗๐]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ทิฏฺฐา มยา ภิกฺขเว สตฺตา กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา        

มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา อริยานํ อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา, เต    
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. 

ตํ โข ปนาหํ ภิกฺขเว นาญฺญสฺส สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา สุตฺวา วทามิ. ทิฏฺฐา มยา 
ภิกฺขเว สตฺตา กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา 
อริยานํ อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา, เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ 
ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. อปิ จ ภิกฺขเว ยเทว สามํ ญาตํ สามํ ทิฏฺฐํ สามํ วิทิตํ, ตเทวาหํ      
วทามิ. 

ทิฏฺฐา มยา ภิกฺขเว สตฺตา กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา        
มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา อริยานํ อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา, เต    
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ 
อิติ วุจฺจติ : 

มิจฺฉามนํ ปณิธาย   มิจฺฉาวาจํ อภาสิย๑  39

มิจฺฉากมฺมานิ กตฺวาน   กาเยน อิธ ปุคฺคโล. 
อปฺปสฺสุตาปุญฺญกโร    อปฺปสฺมึ อิธ ชีวิเต 40

กายสฺส เภทา ทุปฺปญฺโญ            นิรยํ โส อุปปชฺชตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปฐมํ. 

๒. สมฺมาทิฏฺฐิกสุตฺต 
[๗๑]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ทิฏฺฐา มยา ภิกฺขเว สตฺตา กายสุจริเตน สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา           

มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา อริยานํ อนุปวาทกา สมฺมาทิฏฺฐิกา สมฺมาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา, เต 
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปนฺนา. 

ตํ โข ปนาหํ ภิกฺขเว นาญฺญสฺส สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา สุตฺวา วทามิ. ทิฏฺฐา มยา 
ภิกฺขเว สตฺตา กายสุจริเตน สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา      
อริยานํ อนุปวาทกา สมฺมาทิฏฺฐิกา สมฺมาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา, เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา 
สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปนฺนา. อปิ จ ภิกฺขเว ยเทว สามํ ญาตํ สามํ ทิฏฺฐํ สามํ วิทิตํ, ตเทวาหํ วทามิ. 

 -๑ ฉ. มิจฺฉาวาจญฺจ ภาสิย39

 สี. อปฺปสฺสุโตปุญฺญกโร40
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ทิฏฺฐา มยา ภิกฺขเว สตฺตา กายสุจริเตน สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา           
มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา อริยานํ อนุปวาทกา สมฺมาทิฏฺฐิกา สมฺมาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา, เต 
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปนฺนาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

สมฺมามนํ ปณิธาย   สมฺมาวาจํ อภาสิย 
สมฺมากมฺมานิ กตฺวาน   กาเยน อิธ ปุคฺคโล. 
พหุสฺสุโต ปุญฺญกโร   อปฺปสฺมึ อิธ ชีวิเต 
กายสฺส เภทา สปฺปญฺโญ             สคฺคํ โส อุปปชฺชตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทุติยํ. 

๓. นิสฺสรณิยสุตฺต 
[๗๒]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา   วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว นิสฺสรณิยา ธาตุโย. กตมา ติสฺโส ? กามานเมตํ นิสฺสรณํ, ยทิทํ      

เนกฺขมฺมํ, รูปานเมตํ นิสฺสรณํ, ยทิทํ อารุปฺปํ, ยํ โข ปน กิญฺจิ ภูตํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ, นิโรโธ 
ตสฺส นิสฺสรณํ. อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส นิสฺสรณิยา ธาตุโยติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ 
วุจฺจติ : 

กามนิสฺสรณํ ญตฺวา   รูปานญฺจ อติกฺกมฺม  41

สพฺพสงฺขารสมถํ              ผุสํ อาตาปิ สพฺพทา. 
ส เว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ   ยโต ตตฺถ วิมุจฺจติ 
อภิญฺญาโวสิโต สนฺโต   ส เว โยคาติโค มุนีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ตติยํ. 

๔. สนฺตตรสุตฺต 
[๗๓]    วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
รูเปหิ ภิกฺขเว อรูปา  สนฺตตรา, อรูเปหิ นิโรโธ สนฺตตโรติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ 42

อิติ วุจฺจติ : 
เย จ รูปูปคา สตฺตา   เย จ อรูปฏฺฐายิโน 
นิโรธํ อปฺปชานนฺตา   อาคนฺตาโร ปุนพฺภวํ. 
เย จ รูเป ปริญฺญาย   อรูเปสุ อสณฺฐิตา 
นิโรเธ เย วิมุจฺจนฺติ   เต ชนา มจฺจุหายิโน. 
กาเยน อมตํ ธาตุํ              ผุสฺสยิตฺวา นิรูปธึ 
อุปธิปฺปฏินิสฺสคฺคํ              สจฺฉิกตฺวา อนาสโว 

 ฉ.ม. อติกฺกมํ41

 สี. อรุปฺปา42
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เทเสติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ   อโสกํ วิรชํ ปทนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. จตุตฺถํ. 

๕. ปุตฺตสุตฺต 
[๗๔]    วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตโยเม ภิกฺขเว ปุตฺตา สนฺโต สํวิชฺชมานา โลกสฺมึ. กตเม ตโย ? อติชาโต อนุชาโต         

อวชาโตติ. 
กถญฺจ ภิกฺขเว ปุตฺโต อติชาโต โหติ ? อิธ ภิกฺขเว ปุตฺตสฺส มาตาปิตโร โหนฺติ :-  
น พุทฺธํ สรณํ คตา, น ธมฺมํ สรณํ คตา, น สํฆํ สรณํ คตา, ปาณาติปาตา อปฺปฏิวิรตา,   

อทินฺนาทานา อปฺปฏิวิรตา, กาเมสุมิจฺฉาจารา อปฺปฏิวิรตา, มุสาวาทา อปฺปฏิวิรตา, สุราเมรย
มชฺชปมาทฏฺฐานา อปฺปฏิวิรตา, ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา. ปุตฺโต จ เนสํ โหติ :-  

พุทฺธํ สรณํ คโต, ธมฺมํ สรณํ คโต, สํฆํ สรณํ คโต, ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต, อทินฺนาทานา 
ปฏิวิรโต, กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต, มุสาวาทา ปฏิวิรโต, สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา ปฏิวิรโต, 
สีลวา กลฺยาณธมฺโม. เอวํ โข ภิกฺขเว ปุตฺโต อติชาโต โหติ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว ปุตฺโต อนุชาโต โหติ ? อิธ ภิกฺขเว ปุตฺตสฺส มาตาปิตโร โหนฺติ :-  
พุทฺธํ สรณํ คตา, ธมฺมํ สรณํ คตา, สํฆํ สรณํ คตา, ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา,                  

อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา, กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรตา, มุสาวาทา ปฏิวิรตา, สุราเมรยมชฺช
ปมาทฏฺฐานา ปฏิวิรตา, สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา. ปุตฺโตปิ เนสํ โหติ :-  

พุทฺธํ สรณํ คโต, ธมฺมํ สรณํ คโต, สํฆํ สรณํ คโต, ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต, อทินฺนาทานา 
ปฏิวิรโต, กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต, มุสาวาทา ปฏิวิรโต, สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา ปฏิวิรโต, 
สีลวา กลฺยาณธมฺโม. เอวํ โข ภิกฺขเว ปุตฺโต อนุชาโต โหติ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว ปุตฺโต อวชาโต โหติ ? อิธ ภิกฺขเว ปุตฺตสฺส มาตาปิตโร โหนฺติ :-  
พุทฺธํ สรณํ คตา, ธมฺมํ สรณํ คตา, สํฆํ สรณํ คตา, ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา,                  

อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา, กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรตา, มุสาวาทา ปฏิวิรตา, สุราเมรยมชฺช
ปมาทฏฺฐานา ปฏิวิรตา, สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา. ปุตฺโต จ เนสํ โหติ :-  

น พุทฺธํ สรณํ คโต, น ธมฺมํ สรณํ คโต, น สํฆํ สรณํ คโต, ปาณาติปาตา อปฺปฏิวิรโต,      
อทินฺนาทานา อปฺปฏิวิรโต, กาเมสุมิจฺฉาจารา อปฺปฏิวิรโต, มุสาวาทา อปฺปฏิวิรโต, สุราเมรย
มชฺชปมาทฏฺฐานา อปฺปฏิวิรโต, ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม. เอวํ โข ภิกฺขเว ปุตฺโต อวชาโต โหติ. อิเม โข 
ภิกฺขเว ตโย ปุตฺตา สนฺโต สํวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

อติชาตํ อนุชาตํ              ปุตฺตมิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา 
อวชาตํ น อิจฺฉนฺติ   โย โหติ กุลคนฺธโน. 
เอเต โข ปุตฺตา โลกสฺมึ             เย ภวนฺติ อุปาสกา 
สทฺธาสีเลน สมฺปนฺนา   วทญฺญู วีตมจฺฉรา 
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จนฺโท วพฺภฆนา  มุตฺโต            ปริสาสุ วิโรจเรติ. 43

อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปญฺจมํ. 

๖. อวุฏฺฐิกสุตฺต 
[๗๕]    วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สํวิชฺชมานา โลกสฺมึ. กตเม ตโย ? อวุฏฺฐิกสโม ปเทสวสฺสี 

สพฺพตฺถาภิวสฺสี. 
กถญฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อวุฏฺฐิกสโม โหติ ? อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สพฺเพสญฺเญว     

น ทาตา โหติ สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวนิพฺพกยาจกานํ อนฺนํ ปานํ วตฺถํ ยานํ มาลาคนฺธํ วิเลปนํ 
เสยฺยาวสถํ ปทีเปยฺยํ. เอวํ โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล อวุฏฺฐิกสโม โหติ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปเทสวสฺสี โหติ ? อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล เอกจฺจานํ ทาตา 
โหติ, เอกจฺจานํ น ทาตา, สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวนิพฺพกยาจกานํ อนฺนํ ปานํ วตฺถํ ยานํ        
มาลาคนฺธํ วิเลปนํ เสยฺยาวสถํ ปทีเปยฺยํ. เอวํ โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปเทสวสฺสี โหติ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สพฺพตฺถาภิวสฺสี โหติ ? อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สพฺเพสํว เทติ 
สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวนิพฺพกยาจกานํ อนฺนํ ปานํ วตฺถํ ยานํ มาลาคนฺธํ วิเลปนํ เสยฺยาวสถํ 
ปทีเปยฺยํ. เอวํ โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล สพฺพตฺถาภิวสฺสี โหติ. อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ปุคฺคลา สนฺโต          
สํวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

น สมเณ น พฺราหฺมเณ                 น กปณทฺธิก น วนิพฺพเก 
ลทฺธาน สํวิภาเชติ   อนฺนปานญฺจ โภชนํ 
ตํ เว “อวุฏฺฐิกสโม”ติ   อาหุ นํ ปุริสาธมํ. 
เอกจฺจานํ น ททาติ  เอกจฺจานํ ปเวจฺฉติ 
ตํ เว “ปเทสวสฺสี”ติ   อาหุ เมธาวิโน ชนา. 
สุภิกฺขวาโจ ปุริโส              สพฺพภูตานุกมฺปโก 
อาโมทมาโน ปกีเรติ   “เทถ เทถา”ติ ภาสติ. 
ยถาปิ เมโฆ ถนยิตฺวา   คชฺชยิตฺวา ปวสฺสติ 
ถลํ นินฺนญฺจ ปูเรติ   อภิสนฺทนฺโตว วารินา. 
เอวเมว อิเธกจฺโจ              ปุคฺคโล โหติ ตาทิโส 
ธมฺเมน สํหริตฺวาน   อุฏฺฐานาธิคตํ ธนํ 
ตปฺเปติ อนฺนปาเนน   สมฺมา ปตฺเต วนิพฺพเกติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ฉฏฺฐํ. 

 ก. อพฺภฆนา43
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๗. สุขปตฺถนาสุตฺต 
[๗๖]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา   วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตีณิมานิ ภิกฺขเว สุขานิ ปตฺถยมาโน สีลํ รกฺเขยฺย ปณฺฑิโต. กตมานิ ตีณิ ? ปสํสา เม 

อาคจฺฉตูติ สีลํ รกฺเขยฺย ปณฺฑิโต, โภคา เม อุปฺปชฺชนฺตูติ สีลํ รกฺเขยฺย ปณฺฑิโต, กายสฺส เภทา 
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชิสฺสามีติ สีลํ รกฺเขยฺย ปณฺฑิโต. อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ สุขานิ 
ปตฺถยมาโน สีลํ รกฺเขยฺย ปณฺฑิโตติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี   ปตฺถยาโน ตโย สุเข 
ปสํสํ วิตฺตลาภญฺจ   เปจฺจ สคฺเค ปโมทนํ. 
อกโรนฺโตปิ เจ ปาปํ   กโรนฺตมุปเสวติ 
สงฺกิโย โหติ ปาปสฺมึ   อวณฺโณ จสฺส รูหติ. 
ยาทิสํ กุรุเต มิตฺตํ              ยาทิสํ จูปเสวติ 
ส เว ตาทิสโก โหติ   สหวาโส หิ ตาทิโส. 
เสวมาโน เสวมานํ   สมฺผุฏฺโฐ สมฺผุสํ ปรํ 
สโร ทุฏฺโฐ  กลาปํว   อลิตฺตมุปลิมฺปติ 44

อุปเลปภยา ธีโร             เนว ปาปสขา สิยา. 
ปูติมจฺฉํ กุสคฺเคน              โย นโร อุปนยฺหติ 
กุสาปิ ปูติ วายนฺติ   เอวํ พาลูปเสวนา. 
ตคฺครญฺจ ปลาเสน   โย นโร อุปนยฺหติ 
ปตฺตาปิ สุรภิ วายนฺติ  เอวํ ธีรูปเสวนา. 
ตสฺมา ปตฺตปุฏสฺเสว   ญตฺวา สมฺปากมตฺตโน 45

อสนฺเต นุปเสเวยฺย   สนฺเต เสเวยฺย ปณฺฑิโต 
อสนฺโต นิรยํ เนนฺติ   สนฺโต ปาเปนฺติ สุคตินฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. สตฺตมํ. 

๘. ภิทุรสุตฺต 
[๗๗]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา   วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ภิทุรายํ   ภิกฺขเว  กาโย,  วิญฺญาณํ  วิราคธมฺมํ,   สพฺเพ   อุปธี   อนิจฺจา  ทุกฺขา                      46

วิปริณามธมฺมาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

 ฉ.ม. ทิทฺโธ44

 ก. ปตฺตปูฏสฺเสว, อิ.ม. ปลาสปุฏสฺเสว45

 อิ.ก.ม. ภินฺทนิตายํ46
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กายญฺจ ภิทุรํ  ญตฺวา   วิญฺญาณญฺจ วิราคุนํ  47 48

อุปธีสุ ภยํ ทิสฺวา              ชาติมรณมชฺชคา 
สมฺปตฺวา ปรมํ สนฺตึ   กาลํ กงฺขติ ภาวิตตฺโตติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. อฏฺฐมํ. 

๙. ธาตุโสสํสนฺทนสุตฺต 
[๗๘]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา   วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ธาตุโสว ภิกฺขเว สตฺตา สตฺเตหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺติ, หีนาธิมุตฺติกา สตฺตา               

หีนาธิมุตฺติเกหิ สตฺเตหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺติ, กลฺยาณาธิมุตฺติกา สตฺตา กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ 
สตฺเตหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺติ. 

อตีตมฺปิ ภิกฺขเว อทฺธานํ ธาตุโสว สตฺตา สตฺเตหิ สทฺธึ สํสนฺทึสุ สมึสุ, หีนาธิมุตฺติกา      
สตฺตา หีนาธิมุตฺติเกหิ สตฺเตหิ สทฺธึ สํสนฺทึสุ สมึสุ, กลฺยาณาธิมุตฺติกา สตฺตา กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ 
สตฺเตหิ สทฺธึ สํสนฺทึสุ สมึสุ. 

อนาคตมฺปิ ภิกฺขเว อทฺธานํ ธาตุโสว สตฺตา สตฺเตหิ สทฺธึ สํสนฺทิสฺสนฺติ สเมสฺสนฺติ,         
หีนาธิมุตฺติกา สตฺตา หีนาธิมุตฺติเกหิ สตฺเตหิ สทฺธึ สํสนฺทิสฺสนฺติ สเมสฺสนฺติ, กลฺยาณาธิมุตฺติกา 
สตฺตา กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ สตฺเตหิ สทฺธึ สํสนฺทิสฺสนฺติ สเมสฺสนฺติ. 

เอตรหิปิ ภิกฺขเว ปจฺจุปฺปนํ อทฺธานํ ธาตุโสว สตฺตา สตฺเตหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺติ,       
หีนาธิมุตฺติกา สตฺตา หีนาธิมุตฺติเกหิ สตฺเตหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺติ, กลฺยาณาธิมุตฺติกา สตฺตา 
กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ สตฺเตหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

สํสคฺคา วนโถ ชาโต   อสํสคฺเคน ฉิชฺชติ 
ปริตฺตํ ทารุมารุยฺห   ยถา สีเท มหณฺณเว. 
เอวํ กุสีตมาคมฺม              สาธุชีวีปิ สีทติ 
ตสฺมา ตํ ปริวชฺเชยฺย   กุสีตํ หีนวีริยํ. 
ปวิวิตฺเตหิ อริเยหิ              ปหิตตฺเตหิ ฌายิภิ 
นิจฺจํ อารทฺธวีริเยหิ   ปณฺฑิเตหิ สหาวเสติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. นวมํ. 

๑๐. ปริหานสุตฺต 
[๗๙]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา   วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน ปริหานาย สํวตฺตนฺติ. กตเม ตโย ? อิธ ภิกฺขเว เสโข 

ภิกฺขุ กมฺมาราโม โหติ กมฺมรโต กมฺมารามตมนุยุตฺโต, ภสฺสาราโม โหติ ภสฺสรโต                      

 ก. ภินฺทนฺตํ47

 ก. ปภงฺคุณํ สี.ม. วิราคิกํ48
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ภสฺสารามตมนุยุตฺโต, นิทฺทาราโม โหติ นิทฺทารโต นิทฺทารามตมนุยุตฺโต. อิเม โข ภิกฺขเว ตโย     
ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน ปริหานาย สํวตฺตนฺติ. 

ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย สํวตฺตนฺติ. กตเม ตโย ? อิธ ภิกฺขเว 
เสโข ภิกฺขุ น กมฺมาราโม โหติ น กมฺมรโต น กมฺมารามตมนุยุตฺโต, น ภสฺสาราโม โหติ น ภสฺสรโต 
น ภสฺสารามตมนุยุตฺโต, น นิทฺทาราโม โหติ น นิทฺทารโต น นิทฺทารามตมนุยุตฺโต. อิเม โข ภิกฺขเว 
ตโย ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย สํวตฺตนฺตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

กมฺมาราโม ภสฺสรโต    นิทฺทาราโม จ อุทฺธโต 49

อภพฺโพ ตาทิโส ภิกฺขุ   ผุฏฺฐุํ สมฺโพธิมุตฺตมํ. 
ตสฺมา หิ อปฺปกิจฺจสฺส   อปฺปมิทฺโธ อนุทฺธโต 
ภพฺโพ โส ตาทิโส ภิกฺขุ             ผุฏฺฐุํ สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทสมํ. 

ตติโย วคฺโค.  
ตสฺสุทฺทานํ 

เทฺว ทิฏฺฐี นิสฺสรณํ   รูปํ ปุตฺโต อวุฏฺฐิเกน จ 
สุขา จ ภินฺทนา  ธาตุ   ปริหาเนน เต ทสาติ. 50

_________________ 

 ฉ.ม. ภสฺสาราโม49

 ฉ. ภิทุโร50
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๒. ทุติยวรรค  หมวดท่ี ๒ 
๑. วิตักกสูตร 
ว่าด้วยวิตก 

[๓๘]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว  ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย วิตก ๒ ประการ คือ เขมวิตก  และวิเวกวิตก  ย่อมแผ่ซ่านไปยังตถาคตอรหันต51 52

สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันมาก ตถาคตพอใจความไม่เบียดเบียน  ยินดีความไม่เบียดเบียน  วิตกนั่นแลแผ่
ซ่านไปยังตถาคตผู้พอใจความไม่เบียดเบียน ยินดีในความไม่เบียดเบียนเป็นอันมากว่า “เราจะไม่
เบียดเบียนสัตว์ใด ๆ ทั้งที่ยังมีจิต หวาดสะดุ้งหรือมีจิตมั่นคงด้วยการทำนี้” 

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตพอใจความสงัด ยินดีความสงัด วิตกนั่นแลแผ่ซ่านไปยังตถาคตผู้พอใจ
ความสงัด ยินดีความสงัดเป็นอันมากว่า “สิ่งใดเป็นอกุศล สิ่งนั้นเราละได้แล้ว” เพราะเหตุดังกล่าวนั้น แม้
เธอทั้งหลายก็จงพอใจความไม่เบียดเบียน ยินดีความไม่เบียดเบียนอยู่เถิด เธอทั้งหลายซึ่งพอใจความไม่
เบียดเบียน ยินดีความไม่เบียดเบียนอยู่ วิตกนี้นั้นแลจะแผ่ซ่านไปเป็นอันมากว่า “เราทั้งหลายจะไม่
เบียดเบียนสัตว์ใด ๆ ทั้งที่ยังมีจิตหวาดสะดุ้งหรือมีจิตมั่นคงด้วยการทำนี้” 

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพอใจความสงัด ยินดีความสงัดอยู่เถิด เมื่อเธอทั้งหลายซึ่งพอใจ
ความสงัด ยินดีความสงัด วิตกนี้นั้นแลจะแผ่ซ่านไปเป็นอันมากว่า “อะไรคืออกุศล อกุศลอะไรที่เราทั้ง
หลายยังละไม่ได้  เราทั้งหลายจะละอกุศลอะไร” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
วิตก ๒ ประการ คือ เขมวิตกที่ทรงยกขึ้นแสดงเป็นข้อที่ ๑  
วิเวกวิตกที่ทรงประกาศเป็นข้อที่ ๒  
ย่อมแผ่ซ่านไปยังตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพิชิตมาร 
มุนีผู้บรรเทาความมืด ผู้ถึงฝั่ง  
ผู้แสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่  
ผู้ถึงคุณอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพึงถึง  
ผู้มีความชำนาญ ผู้ไม่มีอาสวะ ผู้ข้ามวัฏฏทุกข์อันเป็นยาพิษ  
ผู้น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา  
ผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายนั้นแล 
เรากล่าวว่า เป็นผู้ละมาร เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชรา  
บุรุษ (ผู้มีตาดี) ยืนอยู่บนยอดภูเขาศิลาล้วน 
พึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบ แม้ฉันใด  

 เขมวิตก หมายถึงความตรึกที่ประกอบด้วยเมตตา กรุณา และมุทิตา หรือหมายถึงอพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตก (ขุ.อิติ.อ. 51

(บาลี) ๓๘/๑๖๔,๑๖๘) 

 วิเวกวิตก หมายถึงความตรึกที่ประกอบด้วยผลสมาบัติ หรือความตรึกที่ประกอบด้วยวิเวก ๓ ประการ คือ กายวิเวก จิตตวิเวก 52

อุปธิวิเวก และประกอบด้วยวิเวก ๕ ประการ คือ (๑) ตทังควิเวก (๒) วิกขัมภนวิเวก (๓) สมุจเฉทวิเวก (๔) ปฏิปัสสัทธิวิเวก (๕) นิส
สรณวิเวก (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๓๘/๑๖๔) 
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พระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญาดี มีสมันตจักขุ  53

หมดความโศกแล้ว เสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรม  
ทรงพิจารณาเห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศก  
และถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจน  ฉันนั้น 54

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
วิตักกสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. เทสนาสูตร 

ว่าด้วยธรรมเทศนา 
[๓๙]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว  ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเทศนาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าโดยปริยาย มี ๒ ประการ  
ธรรมเทศนา ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ธรรมเทศนาว่า “ท่านทั้งหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาป” นี้จัดเป็น ธรรมเทศนาประการที่ ๑ 
๒. ธรรมเทศนาว่า “ท่านทั้งหลายครั้นเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้ว จงเบื่อหน่าย คลายกำหนัด 

ปลดเปลื้องตนให้พ้นจากบาปนั้น”  นี้จัดเป็นธรรมเทศนาประการที่ ๒ 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเทศนาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าโดยปริยาย มี ๒ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
เธอจงดูธรรมเทศนา ๒ ประการ  
ที่ตถาคตพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่า  
ได้ทรงประกาศไว้แล้วโดยคำปริยาย 
เธอทั้งหลายผู้ฉลาด จงพิจารณาเห็นบาป  
จงคลายความยินดีในบาปนั้น  
เธอทั้งหลายมีจิตคลายความยินดีในบาปนั้นแล้ว  
จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

เทสนาสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. วิชชาสูตร 
ว่าด้วยวิชชา 

[๔๐]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย  อวิชชา(ความไม่รู้) เป็นหัวหน้าแห่งความถึงพร้อมแห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย         
อหิริกะ(ความไม่อายบาป) และอโนตตัปปะ(ความไม่กลัวบาป)เป็นไปตาม 

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนวิชชา(ความรู้)เป็นหัวหน้าแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย หิริ(ความ
อายบาป) และโอตตัปปะ(ความกลัวบาป)เป็นไปตาม” 

 สมันตจักขุ หมายถึงสัพพัญญุตญาณ (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๗๐/๖๖, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๓๘/๑๗๓) 53

 ดูเทียบ วิ .ม. (ไทย) ๔/๘/๑๓, ที .ม. (ไทย) ๑๐/๗๐/๔๐, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๒/๓๐๖, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๓๘/๔๐๙, สํ .ส. (ไทย) 54

๑๕/๑๗๒/๒๓๗, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๐, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๗๕/๓๐๔ และดู ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๓๘/๑๗๓ ประกอบ
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ทุคติ อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้และในโลกอื่น  55

ทั้งหมดมีอวิชชาเป็นมูลเหตุ  
เกิดขึ้นด้วยความปรารถนาและความโลภ 
อนึ่ง เพราะมีอวิชชาเป็นมูลเหตุ  
คนจึงมีความปรารถนาชั่ว 
ไม่มีหิริ ไม่มีความเอื้อเฟ้ือ  เขาประสพ บาปอยู่เสมอ  56

เพราะบาปนั้น เขาต้องไปเกิดในอบายแน่นอน 
เพราะฉะนั้น ภิกษุ เมื่อละฉันทะ โลภะ และอวิชชาได้  
ทำวิชชาให้เกิดขึ้น จึงละทุคติทั้งปวงได้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

วิชชาสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. ปัญญาปริหีนสูตร 

ว่าด้วยสัตว์ท่ีเสื่อมจากปัญญา 
[๔๑]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย   สัตว์ทั้งหลายที่เสื่อมจากอริยปัญญา   ชื่อว่าเสื่อมถึงที่สุด  สัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่57

เป็นทุกข์ คับแค้น อึดอัด เร่าร้อนในปัจจุบัน หลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุคติ 
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายที่ไม่เสื่อมจากอริยปัญญา ชื่อว่าไม่เสื่อม สัตว์เหล่านั้น ย่อมอยู่เป็นสุข 

ไม่คับแค้น ไม่อึดอัด ไม่เร่าร้อนในปัจจุบัน หลังจากตายแล้ว พึงหวังได้สุคติ” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ท่านจงดูชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกที่ยึดมั่นในนามรูป  
เข้าใจว่า “นี้เท่านั้นเป็นจริง” เพราะเสื่อมจากปัญญา  
ปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงความทำลายกิเลส  
และปัญญาที่รู้ชัดความสิ้นไปแห่งชาติและภพโดยชอบ  
เป็นปัญญาที่ประเสริฐในโลก  
เทวดาและมนุษย์ ย่อมรักปรารถนาดี 
ต่อพระสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์  
ผู้มีพระสติไพบูลย์ มีพระปัญญาผ่องใส  
มีพระสรีระเป็นร่างกายสุดท้าย 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ปัญญาปริหีนสูตรท่ี ๔ จบ 

 ทุคติ หมายถึงก่อเกิดทุกข์มีพยาธิ และมรณะ เป็นต้น หรือหมายถึงข้อประพฤติที่ถูกกิเลสมีราคะเป็นต้นครอบงำ ได้แก่ กาย55

ทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๐/๑๗๖)  

 ประสพ ในที่นี้หมายถึงสั่งสมบาปมีกายทุจริต เป็นต้น (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๐/๑๗๖) 56

 อริยปัญญา หมายถึงวิปัสสนาปัญญาและมัคคปัญญา (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๑/๑๗๗) 57
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๕. สุกกธัมมสูตร 
ว่าด้วยธรรมฝ่ายขาว 

[๔๒]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว  ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย สุกกธรรม  ๒ ประการนี้ ย่อมคุ้มครองโลก  58

สุกกธรรม ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. หิริ   ๒. โอตตัปปะ  59 60

ถ้าสุกกธรรม ๒ ประการนี้ไม่คุ้มครองโลก  ในมนุษยโลกนี้  ก็จะไม่ปรากฏ ให้รู้ว่า  หญิงนี้เป็น61

มารดา หญิงนี้เป็นน้า หญิงนี้เป็นป้า หญิงนี้เป็นภรรยาของอาจารย์หรือ หญิงนี้เป็นภรรยาของครู มนุษยโลก
ก็จะประพฤติสำส่อนกันไปหมด เหมือนอย่างพวกแพะ แกะ ไก่ สุกร สุนัข และสุนัขจิ้งจอก ฉะนั้น 

ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่สุกกธรรม ๒ ประการนี้ยังคุ้มครองโลกอยู่ ฉะนั้นจึงยังปรากฏให้รู้ว่า 
หญิงนี้เป็นมารดา หญิงนี้เป็นน้า หญิงนี้เป็นป้า หญิงนี้เป็นภรรยาของอาจารย์ หรือหญิงนี้เป็นภรรยาของ
ครู” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว  ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
หากสัตว์เหล่าใดไม่มีหิริโอตตัปปะในกาลทุกเมื่อ  
สัตว์เหล่านั้นก็ชื่อว่าปราศจากสุกกธรรม  
เป็นผู้เข้าถึงชาติและมรณะ 
ส่วนสัตว์เหล่าใดเข้าไปตั้งหิริและโอตตัปปะไว้โดยชอบ  
สัตว์เหล่านั้นมีพรหมจรรย์งอกงาม สงบ มีภพใหม่สิ้นไปแล้ว  62

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
สุกกธรรมสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. อชาตสูตร 
ว่าด้วยธรรมชาติท่ีไม่เกิด 

[๔๓]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว  ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติที่ไม่เกิด ไม่ปรากฏ อันปัจจัยไม่ทำ อันปัจจัยไม่ปรุงแต่ง มีอยู่จริง ภิกษุ
ทั้งหลาย หากธรรมชาติที่ไม่เกิด ไม่ปรากฏ อันปัจจัยไม่ทำ อันปัจจัยไม่ปรุงแต่ง จะไม่มีอยู่จริงไซร้ ในโลกนี้
ก็จะไม่ปรากฏภาวะที่สลัดออกจากธรรมชาติที่เกิด ที่ปรากฏ อันปัจจัยทำ อันปัจจัยปรุงแต่งได้เลย ภิกษุทั้ง
หลาย ก็เพราะธรรมชาติที่ไม่เกิด ไม่ปรากฏ อันปัจจัยไม่ทำ อันปัจจัยไม่ปรุงแต่ง มีอยู่จริง ฉะนั้น จึงปรากฏ
ภาวะที่สลัดออกจากธรรมชาติที่เกิด ที่ปรากฏ อันปัจจัยทำ อันปัจจัยปรุงแต่ง” 

 สุกกธรรม หมายถึงกุศลธรรม คือธรรมที่เป็นฝ่ายขาว หรือธรรมบริสุทธ์ิ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๒/๑๗๙) 58

 หิริ หมายถึงความละอายต่ออกุศลธรรม (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๒/๑๗๙) 59

 โอตตัปปะ หมายถึงความกลัวต่ออกุศลธรรม (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๒/๑๗๙) 60

 ไม่ปรากฏ หมายถึงไม่ปรากฏความเคารพยำเกรงต่อกัน (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๒/๑๘๒) 61

 ดูเทียบ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๐๘๒/๕๑๕62
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ธรรมชาติที่เกิด ที่ปรากฏ ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้ว  
อันปัจจัยทำ อันปัจจัยปรุงแต่ง ไม่ย่ังยืน  
ระคนด้วยชราและมรณะ เป็นรังแห่งโรค  
มีความเสื่อมโทรมเป็นปกติ  
มีอาหารและตัณหาเป็นแดนเกิด  
บุคคลจึงไม่ควรยินดีธรรมชาติดังกล่าวนั้น  
ความสลัดออกจากธรรมชาติดังกล่าวนั้นได้  
เป็นความสงบ มิใช่วิสัยแห่งการคาดคะเน  
เป็นภาวะที่ย่ังยืน  
ธรรมชาติที่ไม่เกิด ที่ไม่เกิดขึ้นพร้อมแล้ว  
ไม่มีความโศก ปราศจากธุลีคือกิเลส  
เป็นภาวะควรเข้าถึงแท้จริง  
ความดับแห่งธรรมชาติที่เป็นทุกข์ทั้งหลาย  
คือความสงบระงับแห่งสังขาร เป็นความสุข 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

อชาตสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. นิพพานธาตุสูตร 
ว่าด้วยนิพพานธาตุ  

[๔๔]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้   นิพพานธาตุ ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  
๒. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นอย่างไร 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลง

ภาระได้แล้ว   บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว  สิ้นภวสังโยชน์แล้ว   หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ   เพราะ63 64

อินทรีย์ ๕ ที่ยังคงอยู่ ไม่ดับไป ภิกษุนั้นจึงประสบอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ เสวยสุขและทุกข์อยู่ ภิกษุทั้ง
หลาย ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะของภิกษุนั้น เราเรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ 

อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นอย่างไร 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลง

ภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ ภิกษุทั้งหลาย 
เวทนาทั้งปวงในอัตภาพนี้ นั่นแลของภิกษุนั้น อันตัณหาเป็นต้นให้เพลิดเพลินไม่ได้ต่อไปแล้ว จักระงับดับ
สนิท ภิกษุทั้งหลาย สภาวะดังกล่าวนี้ เราเรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 

 ปลงภาระได้แล้ว หมายถึงปลงขันธภาระได้ ปลงกิเลสภาระได้ และปลงอภิสังขารภาระได้ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๔/๑๘๙) 63

 สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หมายถึงสิ้นกิเลสที่เป็นเครื่องผูกสัตว์ คร่าสัตว์มาไว้ในภพทั้งหลาย (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๔/๑๘๙) 64
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ภิกษุทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น  จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ตถาคตผู้มีพระจักษุ  ไม่ทรงอิงอาศัยสิ่งใด ๆ  65

ผู้คงที่ ทรงประกาศนิพพานธาตุไว้ ๒ ประการนี้ คือ 
นิพพานธาตุประการหนึ่ง เป็นสภาวะมีให้เห็นในอัตภาพนี้  
ชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  
เพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาที่นำไปสู่ภพ  
ส่วนนิพพานธาตุอีกประการหนึ่ง เป็นสภาวะมีในภายภาคหน้า 
ชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  
เป็นที่ดับสนิทแห่งภพทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิง 
ชนทั้งหลายผู้รู้ที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนี้แล้ว  
มีจิตหลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งภวเนตติ   66

ยินดีย่ิงในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลส เพราะบรรลุธรรมเป็นสาระ  
เป็นผู้คงที่ ละภพทั้งปวงได้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

นิพพานธาตุสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. ปฏิสัลลานสูตร 
ว่าด้วยการหลีกเร้น 

[๔๕]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้พอใจในการหลีกเร้น ยินดีในการหลีกเร้น หมั่นประกอบ
ความสงบแห่งจิตภายใน ไม่ห่างจากฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนา เพ่ิมพูนเรือนว่าง เถิด 67

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายพอใจในการหลีกเร้น ยินดีในการหลีกเร้น หมั่นประกอบความสงบ
แห่งจิตภายใน ไม่ห่างจากฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนา เพ่ิมพูนเรือนว่างอยู่ พึงหวังได้ผลอย่าง ๑ ใน ๒ 
อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ชนทั้งหลายมีจิตสงบแล้ว มีปัญญารักษาตน  
มีสติ เพ่งพินิจอยู่ ไม่ไยดีในกามทั้งหลาย  
ย่อมเห็นแจ้งธรรมโดยชอบ  
เป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท  

 หมายถึงจักษุ ๕ ประการ คือ (๑) พุทธจักษุ (ตาพระพุทธเจ้า) (๒) มังสจักษุ (ตาเนื้อ) (๓) ทิพพจักษุ (ตาทิพย์) (๔) ปัญญาจักษุ 65

(ตาปัญญา) (๕) สมันตจักษุ (ตาเห็นรอบ) (ดู ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๒๔, (ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๘๕/๒๙๙) แต่ในที่นี้ จักษุ ๕ ประการ 
เฉพาะข้อ ๒ เป็นธรรมจักษุ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๔/๑๙๐) 

 ภวเนตติ เป็นชื่อของตัณหา หมายถึงเชือกผูกสัตว์ไว้ในภพ(ภวรชฺชุ) (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑/๒๗๙) 66

 เพิ ่มพูนเรือนว่าง ในที่นี้หมายถึงการเรียนสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน แล้วไปยังเรือนว่าง นั่งอยู่ ตลอดวันและคืน 67

เจริญอธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา (องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๗๑/๓๕๗, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๖๕/๑๖๙, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๕/๑๙๒) 
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มีปกติเห็นภัยในความประมาท 
เป็นผู้ไม่ควรเสื่อม ดำรงอยู่ใกล้นิพพานทีเดียว  
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ปฏิสัลลานสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. สิกขานิสังสสูตร 

ว่าด้วยผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์ 
[๔๖]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสิกขา เป็นอานิสงส์ มีปัญญา เป็นเย่ียม มีวิมุตติ เป็น68 69 70

แก่นสาร  มีสติเป็นใหญ่ อยู่เถิด 71

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์ มีปัญญาเป็นเย่ียม มีวิมุตติเป็นแก่นสาร 
มีสติเป็นใหญ่อยู่  พึงหวังได้ผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่
ก็จักเป็นอนาคามี” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
เราเรียกมุนีผู้มีสิกขาบริบูรณ์ ไม่มีธรรมที่ต้องละ  
มีปัญญาเป็นเย่ียม มีปกติเห็นที่สุดคือภาวะที่สิ้นสุดแห่งชาติ  
ทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายนั้นแลว่า 
เป็นผู้ละมาร เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชรา  72

เพราะฉะนั้น เธอทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในฌาน  
เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นทุกเมื่อ มีความเพียร  
มีปกติเห็นที่สุดคือภาวะที่สิ้นสุดแห่งชาติ  
ครอบงำมารพร้อมทั้งเสนามารได้ 
เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะได้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

สิกขานิสังสสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. ชาคริยสูตร 

ว่าด้วยภิกษุผู้ตื่นอยู่  
[๔๗]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว  ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 

 สิกขา ในที่นี้หมายถึงสิกขา ๓ คือ (๑) อธิสีลสิกขา (๒) อธิจิตตสิกขา (๓) อธิปัญญาสิกขา (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๖/๑๙๔) 68

 ปัญญา ในที่นี้หมายถึงอธิปัญญาสิกขา (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๖/๑๙๔) 69

 วิมุตติ ในที่นี่หมายถึงอรหัตตผล (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๖/๑๙๔) 70

 สติเป็นใหญ ่หมายถึงมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน ๔ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๖/๑๙๔) 71

 ดูเทียบ ข้อ ๓๙ หน้า ๓๘๖ ในเล่มนี้72
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“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเป็นผู้ตื่น  อยู่อย่างมีสติ มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผ่องใส และ73

ควรเป็นผู้เห็นแจ้งสมควรแก่กาลในกุศลธรรมทั้งหลาย  ในการประกอบเนือง ๆ ซึ่งกัมมัฏฐานนั้น  
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเป็นผู้ตื่น อยู่อย่างมีสติ มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผ่องใส และ

เป็นผู้เห็นแจ้งสมควรแก่กาลในกุศลธรรมทั้งหลาย ในการประกอบกัมมัฏฐานนั้นอยู่ พึงหวังได้ผลอย่าง ๑ 
ใน ๒ อย่าง คือ อรหัตตผล ในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
เธอทั้งหลายที่หลับอยู่ จงรีบตื่น  
ที่ตื่นอยู่ จงฟังคำของเรานี้  
ความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณประเสริฐ  
เพราะภัย ย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่  74

ผู้ที่ตื่นอยู่ มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น  
เบิกบาน ผ่องใส พิจารณาธรรมโดยชอบตามกาลที่เหมาะสม  
มีสมาธิเป็นธรรมผุดขึ้น  พึงกำจัดความมืดได้  75

เพราะฉะนั้นแล ภิกษุควรประพฤติธรรมเป็นเหตุให้ตื่น  
มีความเพียร มีปัญญารักษาตน มีปกติได้ฌาน  
ตัดสังโยชน์ในชาติและชราได้แล้ว  
ก็จะบรรลุสัมโพธิญาณอันยอดเย่ียมในอัตภาพนี้แน่นอน 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ชาคริยสูตรท่ี ๑๐ จบ 
๑๑. อาปายิกสูตร 

ว่าด้วยคนผู้จะเกิดในอบาย 
[๔๘]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว  พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว  ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จำพวกนี้ จะเกิดในอบาย จะเกิดในนรก เพราะไม่ละความประพฤติชั่วนี้  
คน ๒ จำพวกไหนบ้าง คือ  
๑. คนที่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ปฏิญญาว่า ประพฤติพรหมจรรย์  
๒. คนที่ชอบโจทผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างบริสุทธ์ิ บริบูรณ์ ด้วย อพรหมจรรย์อันไม่มีมูล 
ภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จำพวกนี้แล จะเกิดในอบาย จะเกิดในนรก เพราะไม่ละความประพฤติชั่วนี้” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
คนที่ชอบกล่าวคำไม่จริง 
หรือคนที่ทำความชั่วแล้วกล่าวว่า   “ฉันไม่ได้ทำ” ต่างก็ตกนรก  
คน ๒ จำพวกนั้น ต่างก็มีกรรมชั่ว  

 เป็นผู้ตื่น ในที่นี้หมายถึงเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๗/๑๙๖) 73

 ภัย ในที่นี้หมายถึง (๑) อัตตานุวาทภัย (ภัยเกิดจากการติเตียนตนเอง) (๒) ปรานุวาทภัย (ภัย เกิดจากการถูกผู้อื่นติเตียน) (๓) 74

ทัณฑภัย (ภัยเกิดจากการถูกลงอาชญา) (๔) ทุคคติภัย (ภัยเกิดจากทุคติ) (๕) วัฏฏภัยมีชาติ เป็นต้น (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๗/๑๙๙) 

 สมาธิเป็นธรรมหน่ึงผุดขึ้น หมายถึงสัมมัปปธานที่ให้สำเร็จกิจ ๔ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๗/๑๙๙) 75
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ตายไปแล้ว มีคติเท่าเทียมกันในโลกหน้า  76

ภิกษุชั่วจำนวนมากมีผ้ากาสาวะพันที่คอ  
มีธรรมเลวทราม ไม่สำรวม  
ย่อมตกนรกเพราะบาปกรรมทั้งหลาย 
การกลืนกินก้อนเหล็กแดงที่ร้อนดุจเปลวเพลิง 
ยังดีกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลไม่สำรวม 
บริโภคอาหารที่ชาวบ้านเขาถวาย  77

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
อาปายิกสูตรท่ี ๑๑ จบ 

๑๒. ทิฏฐิคตสูตร 
ว่าด้วยทิฏฐิ 

[๔๙]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว  ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ต่างก็ถูกทิฏฐิ ๒ อย่างครอบงำ คือ เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่ง
ยึดติดอยู่  เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งแล่นเลยไป  ส่วนเทวดาและมนุษย์ผู้มีปัญญาจักษุ ย่อมเห็นตาม78 79

ความเป็นจริง 
เทวดาและมนุษย์พวกหน่ึงยึดติดอยู่ เป็นอย่างไร 
คือ เทวดาและมนุษย์พอใจ ยินดี เพลิดเพลินอยู่ในภพ เมื่อตถาคตแสดงธรรม เพ่ือความดับแห่ง

ภพ จิตของเทวดาและมนุษย์นั้นย่อมไม่ยอมรับ ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งมั่น ไม่น้อมใจเชื่อ เทวดาและมนุษย์พวก
หนึ่งยึดติดอยู่ เป็นอย่างนี้แล 

เทวดาและมนุษย์พวกหน่ึงแล่นเลยไป เป็นอย่างไร 
คือ เทวดาและมนุษย์อึดอัด ระอา รังเกียจ ไม่ยินดีภพนั่นแล จึงหลงเพลิดเพลิน ความขาดสูญ

โดยทำนองว่า ท่านทั้งหลาย ทราบว่า อัตตาของเรานี้ เมื่อตายไป ย่อมขาดสูญพินาศไป หลังจากตายแล้ว
จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ชื่อว่าเป็นธรรมชาติสงบ ประณีต ถ่องแท้ เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งแล่นเลยไป 
เป็นอย่างนี้แล 

เทวดาและมนุษย์ผู้มีปัญญาจักษุย่อมเห็นตามความเป็นจริง เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ โดยสภาวะแท้จริง ครั้นเห็นเช่นนั้นแล้ว

ก็ปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือความดับสิ่งที่เป็นจริง โดยความเป็นจริงนั้น เทวดาและ
มนุษย์ผู้มีปัญญาจักษุย่อมเห็นตามความเป็นจริง เป็นอย่างนี้แล” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
อริยสาวกพิจารณาเห็นขันธ์ ๕ ที่เกิดแล้วตามความเป็นจริง  

 ดู ธรรมบท ข้อ ๓๐๖ หน้า ๑๒๘, อุทาน ข้อ ๓๘ หน้าที่ ๒๔๘-๒๔๙, สุตตนิบาต ข้อ ๖๖๗ หน้า ๖๕๙-๖๖๐ ในเล่มนี้76

 ดูธรรมบทข้อ ๓๐๗-๓๐๘ หน้า ๑๒๙, อิติวุตตกะข้อ ๙๑ หน้า ๔๖๔ ในเล่มนี้77

 พวกหน่ึงยึดติดอยู่ หมายถึงพวกสัสสตทิฏฐิ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๙/๒๐๒) 78

 พวกหน่ึงแล่นเลยไป หมายถึงพวกอุจเฉททิฏฐิ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๙/๒๐๒) 79
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และธรรมเป็นเครื่องก้าวล่วงขันธ์ ๕ ที่เกิดแล้ว  
ย่อมน้อมจิตไปในนิพพานตามความเป็นจริง 
เพราะความสิ้นไปแห่งภวตัณหา  
ถ้าอริยสาวกผู้กำหนดรู้ขันธ์ ๕ ที่เกิดแล้ว 
ปราศจากตัณหาในภพน้อยและใหญ่ไซร้  
ชื่อว่าภิกษุ ย่อมไม่กลับมาสู่ภพอีก  
เพราะขันธ์ ๕ เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ทิฏฐิคตสูตรท่ี ๑๒ จบ 
ทุติยวรรค จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. วิตักกสูตร   ๒. เทสนาสูตร 
๓.  วิชชาสูตร   ๔. ปัญญาปริหีนสูตร 
๕.  สุกกธัมมสูตร   ๖.  อชาตสูตร 
๗.  นิพพานธาตุสูตร  ๘.  ปฏิสัลลานสูตร 
๙.  สิกขานิสังสสูตร   ๑๐. ชาคริยสูตร  
๑๑. อาปายิกสูตร   ๑๒. ทิฏฐิคตสูตร 
(ในทุกนิบาตแห่งอิติวุตตกะนี้  ท่านพระเถระผู้ทำปฐมสังคายนา ประกาศพระสูตร ไว้ ๒๒ สูตร 

คือ ในปฐมวรรค ๑๐ สูตร และในทุติยวรรคนี้ ๑๒ สูตร ดังกล่าวมา ฉะนี้แล) 
ทุกนิบาต จบ 

__________________ 

๓. ติกนิบาต 
๑. ปฐมวรรค  หมวดท่ี ๑ 

๑. มูลสูตร 
ว่าด้วยอกุศลมูล  80

[๕๐]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว  ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล ๓ ประการนี้   อกุศลมูล ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. อกุศลมูลคือโลภะ (ความอยากได้) 
๒. อกุศลมูลคือโทสะ (ความคิดประทุษร้าย) 
๓.  อกุศมูลคือโมหะ (ความหลง) 
ภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
โลภะ โทสะ และโมหะที่เกิดภายในตน  
ย่อมทำร้ายบุรุษผู้มีจิตเลวทราม 

 อกุศลมูล หมายถึงรากเหง้าของอกุศล หรือต้นตอของความชั่ว (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๕๐/๒๐๖) 80
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เหมือนขุยไผ่กำจัดต้นไผ่ ฉะนั้น  81

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
มูลสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. ธาตุสูตร 
ว่าด้วยธาตุ 

[๕๑]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว  พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ธาตุ ๓ ประการนี้    ธาตุ ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. รูปธาตุ   ๒. อรูปธาตุ   ๓. นิโรธธาตุ   82 83 84

ภิกษุทั้งหลาย ธาตุ ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สัตว์เหล่าใดกำหนดรู้รูปธาตุได้แล้ว  
ไม่ติดอยู่ในอรูปธาตุ น้อมจิตไปในนิโรธธาตุ  
สัตว์เหล่านั้นย่อมล่วงพ้นมัจจุราชไปได้ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัมผัสอมตธาตุที่ไร้อุปธิด้วยนามกาย  
ทรงรู้แจ้งประจักษ์ถึงเหตุแห่งความสลัดคืนอุปธิ 
ผู้หาอาสวะมิได้ ทรงแสดงบท ที่ไม่มีความโศก ปราศจากธุลีไว้ 85

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ธาตุสูตรท่ี ๒ จบ 

๓. ปฐมเวทนาสูตร  86

ว่าด้วยเวทนา สูตรท่ี ๑ 
[๕๒]  แท้จริง  พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้   เวทนา ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. สุขเวทนา (ความรู้สึกสุข) 
๒. ทุกขเวทนา (ความรู้สึกทุกข์) 
๓. อทุกขมสุขเวทนา (ความรู้สึกเฉย ๆ จะสุขก็ไม่ใช่ จะทุกข์ก็ไม่ใช่) 
ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้แล” 

 สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๓/๑๓๒, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๕/๒๑, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๒๘/๔๒๙81

 รูปธาตุ ในที่นี้หมายถึงรูปภพ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๕๑/๒๐๘) 82

 อรูปธาต ุในที่นี้หมายถึงอรูปภพ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๕๑/๒๐๘) 83

 นิโรธธาตุ ในที่นี้หมายถึงนิพพาน (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๕๑/๒๐๘, ๗๒/๒๕๑) 84

 บท ในที่นี้หมายถึงนิพพาน (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๕๑/๒๐๙) 85

 ดูเทียบ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๓/๓๗๒-๓๗๓, สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๙/๒๗๐86
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่น 
มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ  
ย่อมรู้ชัดเวทนา เหตุเกิดเวทนา นิพพานอันเป็นที่ดับเวทนา  
และข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับเวทนา  
เพราะสิ้นเวทนาทั้งหลาย  
ภิกษุจึงเป็นผู้หมดความหิว ปรินิพพานแล้ว 
 แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ปฐมเวทนาสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. ทุติยเวทนาสูตร  87

ว่าด้วยเวทนา สูตรท่ี ๒ 
[๕๓]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว  พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว  ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้   เวทนา ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. สุขเวทนา  ๒. ทุกขเวทนา  ๓. อทุกขมสุขเวทนา  
ภิกษุพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์  พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นดุจลูกศร พึ งเห็นอทุก88

ขมสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยง 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นดุจลูกศร 

เห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยงได้ ภิกษุนี้เราเรียกว่า “เป็นอริยะ มีความเห็นชอบ ตัดตัณหาได้ เพิก
ถอนสังโยชน์ได้แล้ว ได้ทำที่สุด แห่งทุกข์ เพราะรู้แจ้งมานะได้โดยชอบ” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุใดเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์  
เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นดุจลูกศร  
เห็นอทุกขมสุขเวทนาที่มีอยู่โดยความไม่เที่ยง 
ภิกษุนั้นแล เป็นผู้มีความเห็นชอบ  
เพราะเหตุที่หลุดพ้นได้เด็ดขาดในเวทนานั้น  
จึงชื่อว่าสำเร็จอภิญญา ๖ ประการ 
เป็นผู้สงบ ล่วงพ้นโยคะได้แล้ว เป็นมุนีแท้จริง 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ทุติยเวทนาสูตรท่ี ๔ จบ 
๕. ปฐมเอสนาสูตร 

ว่าด้วยการแสวงหา สูตรท่ี ๑ 
[๕๔]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 

 ดูเทียบ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๕๓/๒๗๓-๒๗๔87

 ทุกข์ หมายถึงวิปริณามทุกข์ (ทุกข์คือความผันแปรเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป) (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๕๓/๒๒๐) 88
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“ภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้   การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. การแสวงหากาม  ๒. การแสวงหาภพ     ๓. การแสวงหาพรหมจรรย์  89

ภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่น  
มีสติสัมปชัญญะ 
ย่อมรู้ชัดการแสวงหา เหตุเกิดการแสวงหา  
ธรรมเป็นที่ดับการแสวงหา  90

และข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความสิ้นสุดการแสวงหา  
เพราะสิ้นการแสวงหาทั้งหลาย 
ภิกษุจึงเป็นผู้หมดความหิว ปรินิพพานแล้ว 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ปฐมเอสนาสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. ทุติยเอสนาสูตร 

ว่าด้วยการแสวงหา สูตรท่ี ๒ 
[๕๕]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้   การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. การแสวงหากาม  ๒. การแสวงหาภพ     ๓. การแสวงหาพรหมจรรย์  
ภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้แล 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
การแสวงหากาม การแสวงหาภพ  
และการแสวงหาพรหมจรรย์  
คือการยึดถือว่าอย่างนี้จริง 
อันเป็นทิฏฐิฏฐาน  91

ภิกษุผู้คลายกำหนัดได้ทั้งหมด  
หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหา  
ชื่อว่าสละคืนการแสวงหา(กามและภพ)  
พร้อมทั้งถอนทิฏฐิฏฐานได้  92

 พรหมจรรย์ ในที่นี้หมายถึงทิฏฐิพรหมจรรย์ กล่าวคือ ลัทธิที่มีความเชื่อว่า “โลกเที่ยง” “โลกไม่เที่ยง” เป็นต้น (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) 89

๕๔/๒๒๔) , ดูเทียบ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๑๙/๕๗๕

 ธรรมเป็นท่ีดับการแสวงหา แยกเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) ปฐมมรรค(โสดาปัตติมรรค) เป็นที่ดับการแสวงหา พรหมจรรย์  (๒) อ90

นาคามิมรรค เป็นที่ดับการแสวงหากาม (๓) อรหัตตมรรค เป็นที่ดับการแสวงหาภพ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๕๔/๒๒๔) 

 คำว่า “ทิฏฐิฏฐาน” ก็คือทิฏฐินั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายที่ชื่อว่า ทิฏฐิฏฐาน เพราะเป็นเหตุแห่งความพินาศ ทั้งปวง (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) 91

๕๕/๒๒๕) 

 ดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๘/๗๑92
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เพราะสิ้นการแสวงหาทั้งหลาย  
ภิกษุจึงเป็นผู้ไม่หวัง  
และหมดความสงสัยโดยสิ้นเชิง 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ทุติยเอสนาสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. ปฐมอาสวสูตร 

ว่าด้วยอาสวะ สูตรท่ี ๑ 
[๕๖]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย อาสวะ  ๓ ประการนี้   อาสวะ ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  93

๑. กามาสวะ (อาสวะคือกาม) ๒. ภวาสวะ (อาสวะคือภพ)   
๓. อวิชชาสวะ (อาสวะคืออวิชชา) 
ภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้แล 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่น  
มีสติสัมปชัญญะ  
ย่อมรู้ชัดอาสวะ เหตุเกิดอาสวะ ธรรมเป็นที่ดับอาสวะ  
และข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับอาสวะ  
เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย  
ภิกษุจึงเป็นผู้หมดความหิว ปรินิพพานแล้ว  
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ปฐมอาสวสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. ทุติยอาสวสูตร 

ว่าด้วยอาสวะ สูตรท่ี ๒ 
[๕๗]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้   อาสวะ ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. กามาสวะ  ๒. ภวาสวะ  ๓. อวิชชาสวะ  
ภิกษุทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุผู้สิ้นกามาสวะ และภวาสวะ  
สำรอกอวิชชาได้แล้ว มีจิตหลุดพ้น  
เป็นผู้หาอุปธิมิได้ พิชิตมารพร้อมทั้งเสนามารได้แล้ว 
ย่อมทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้าย 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ทุติยอาสวสูตรท่ี ๘ จบ 

 อาสวะ หมายถึงกิเลสที่หมักหมมหรือดองอยู่ในสันดาน (ที.ปา.อ. (บาลี) ๓๐๕/๑๘๓) 93
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๙. ตัณหาสูตร  94

ว่าด้วยตัณหา 
[๕๘] แท้จริ ง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ ประการนี้   ตัณหา ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. กามตัณหา     ๒. ภวตัณหา       ๓. วิภวตัณหา  95 96 97

ภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ชนทั้งหลายผู้เก่ียวข้องด้วยโยคะคือตัณหา  
มีจิตยินดีในภพน้อยและภพใหญ่  98

เป็นผู้ติดข้องด้วยโยคะคือบ่วงมาร  
ไม่มีความเกษมจากโยคะ 
สัตว์เหล่านั้นย่อมท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ  
เข้าถึงชาติและมรณะ 
ส่วนชนเหล่าใดละตัณหาได้  
ปราศจากตัณหาในภพน้อยและภพใหญ่  
บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะแล้ว  
ชนเหล่านั้นชื่อว่า ไปถึงฝั่งในโลก 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ตัณหาสูตรท่ี ๘ จบ 
๑๐. มารเธยยสูตร 

ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นเหตุให้ล่วงพ้นบ่วงมาร 
[๕๙]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ ย่อมล่วงพ้นบ่วงมาร  รุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์  
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เป็นผู้ประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ  
๒.  เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ  
๓.  เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ  

 ดู เทียบ ที .ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๖, สํ .สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๒๓/๓๔๗, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐๖/๖๓๕, อภิ.วิ. (ไทย) 94

๓๕/๙๑๖/๖๐๗-๖๐๘,๙๑๗,๙๑๘/๖๐๙

 กามตัณหา หมายถึงความมีจิตกำหนัดนักในกาม (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๕๘/๒๒๗) 95

 ภวตัณหา หมายถึงความมีจิตกำหนัดนักในภวทิฏฐิ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๕๘/๒๒๗) 96

 วิภวตัณหา หมายถึงความมีจิตกำหนัดนักในอุจเฉททิฏฐิ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๕๘/๒๒๗) 97

 ในที่นี ้ภพน้อย หมายถึงสัสสตทิฏฐิ หรือภวตัณหา ภพใหญ่ หมายถึงอุจเฉททิฏฐิ หรือวิภวตัณหา (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๕๘/๒๒๗) 98
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ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการนี้แล  ย่อมล่วงพ้นบ่วงมารรุ่งเรืองดุจดวง
อาทิตย์” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุผู้เจริญศีล สมาธิ และปัญญาเหล่านี้ไว้ดีแล้ว  
จึงล่วงพ้นบ่วงมาร รุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์ ฉะนั้น 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

มารเธยยสูตรท่ี ๑๐ จบ 
ปฐมวรรค จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. มูลสูตร   ๒. ธาตุสูตร 
๓.  ปฐมเวทนาสูตร  ๔. ทุติยเวทนาสูตร 
๕.  ปฐมเอสนาสูตร  ๖. ทุติยเอสนาสูตร 
๗.  ปฐมอาสวสูตร  ๘. ทุติยอาสวสูตร 
๙.  ตัณหาสูตร  ๑๐.  มารเธยยสูตร 

๒. ทุติยวรรค 
หมวดท่ี ๒ 

๑. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร  99

ว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุ  
[๖๐]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ  ๓ ประการนี้   บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 100

๑. บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทาน  
๒.  บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีล  
๓.  บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนา  
ภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ผู้หวังประโยชน์สุข ควรฝึกฝนบำเพ็ญบุญนี้เท่านั้น 
ที่ให้ผลเลิศติดต่อกันไป มีสุขเป็นกำไร  
คือควรบำเพ็ญทาน ควรประพฤติธรรมสม่ำเสมอ  
และควรเจริญเมตตาภาวนา 
บัณฑิต ครั้นเจริญธรรม ๓ ประการ 
ที่เป็นเหตุให้เกิดสุขดังกล่าวมานี้แล้ว  

 ดูเทียบ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๙, องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๓๖/๒๙๔99

 บุญกิริยาวัตถุ มาจากบุญกิริยา + วัตถุ แยกอธิบายความหมายได้ดังนี้ (๑) บุญกิริยา หมายถึงการตั้งใจบำเพ็ญบุญ (๒) วัตถุ 100

หมายถึงที่ตั้งหรือเหตุให้เกิดอานิสงส์ต่าง ๆ ดังนั้น บุญกิริยาวัตถุ จึงหมายถึงการบำเพ็ญบุญอันเป็นที่ตั้งหรือเป็นเหตุให้เกิด
อานิสงส์ (องฺ.อฏฺฐก.อ. (บาลี) ๓/๓๖/๒๕๖-๒๕๗, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๐/๒๓๒, องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา (บาลี) ๓/๓๖/๒๙๒-๒๙๓) 
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ย่อมเข้าถึงโลกที่มีสุข ปราศจากการเบียดเบียนกัน 
 แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ปุญญกิริยาวัตถุสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. จักขุสูตร 
ว่าด้วยจักษุ 

[๖๑]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ๓ ประการนี้    จักษุ ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. มังสจักษุ (ตาเนื้อ)   ๒. ทิพพจักษุ (ตาทิพย์)   ๓. ปัญญาจักษุ (ตาคือปัญญา) 
ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นอุดมบุรุษ  
ได้ตรัสจักษุ ๓ ประการนี้ คือ มังสจักษุ  
ทิพพจักษุ และปัญญาจักษุอันยอดเย่ียม  
ความเกิดขึ้นแห่งมังสจักษุ เป็นทางแห่งทิพพจักษุ  
เมื่อใด ญาณคือปัญญาจักษุอันยอดเย่ียมเกิดขึ้น  
เมื่อนั้น บุคคลย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง  
เพราะได้ปัญญาจักษุ  101

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
จักขุสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. อินทริยสูตร 
ว่าด้วยอินทรีย์ 

[๖๒]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๓ ประการนี้  
อินทรีย์ ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑.  อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์      ๒.  อัญญินทรีย์     ๓.  อัญญาตาวินทรีย์  102 103 104

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๓ ประการนี้แล” 

 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑-๒๗๒, อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๓๗๔/๓๗๕101

 อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ หมายถึงอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติ ด้วยมุ ่งว่า “เราจักรู้อมตบท (นิพพาน) หรื อ อริยสัจธรรม ๔ ที่ยัง102

มิได้รู้ ยังมิได้บรรลุ” คำนี้เป็นชื่อของโสดาปัตติมัคคญาณ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๒/๒๓๗) 

 อัญญินทรีย์ หมายถึงอินทรีย์ หรือปัญญาที่รู ้โดยข้ามพ้นแดนมิจฉาทิฏฐิแล้วกำหนดรู้อริยสัจ ๔ มีทุกข์เป็นต้น เช่นเดียวกับ103

โสดาปัตติมัคคญาณ แต่มีลักษณะรู้ชัดกว่ากันตามลำดับ คำนี้เป็นชื่อของญาณ ๖ คือตั้งแต่โสดาปัตติผลญาณ ถึงอรหัตตมัคค
ญาณ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๒/๒๓๗-๒๓๘) 

 อัญญาตาวินทรีย์ หมายถึงอินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้ว กล่าวคือปัญญาของพระอรหันตขีณาสพ คำนี้เป็นชื่อของอรหัตตผล104

ญาณ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๒/๒๓๘) 
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ญาณในความสิ้นกิเลสย่อมเกิดขึ้นแก่พระเสขะ  
ผู้กำลังศึกษาและปฏิบัติตามทางสายตรงก่อน  
ลำดับต่อจากนั้นอัญญินทรีย์จึงเกิดขึ้น 
ต่อจากอัญญินทรีย์นั้น  
ญาณว่า “วิมุตติของเราไม่กำเริบ” เพราะภวสังโยชน์สิ้นไป 
ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านผู้หลุดพ้นด้วยอรหัตตผล ผู้คงที่  105

พระอริยะผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์   ผู้สงบ ยินดีในสันติบท  
พิชิตมารพร้อมทั้งเสนามารได้แล้ว  
ย่อมทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้าย 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

อินทริยสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. อัทธาสูตร  106

ว่าด้วยกาลเวลา 
[๖๓]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย กาล ๓ กาลนี้  
กาล ๓ กาล อะไรบ้าง คือ  
๑. อดีตกาล ๒. อนาคตกาล ๓. ปัจจุบันกาล  
ภิกษุทั้งหลาย กาล ๓ กาลนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สัตว์ทั้งหลายผู้สำคัญขันธ์ ๕ ว่าเป็นเรื่องที่พูดกัน  
ยึดมั่นอยู่ในเรื่องที่พูดกัน  
ย่อมดิ่งเข้าหากิเลสเครื่องประกอบของมัจจุราช 
เพราะไม่กำหนดรู้เรื่องที่พูดกันให้ถ่องแท้  
ส่วนพระขีณาสพกำหนดรู้เรื่องที่พูดกันได้อย่างถ่องแท้  
จึงไม่สำคัญผู้พูด  ท่านมีใจสัมผัสวิโมกข์   และสันติบทอันยอดเย่ียมแล้วนั่นแล 
พระขีณาสพนั้น ชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ 
ที่เกิดจากความกำหนดรู้เรื่องที่พูดกัน สงบแล้ว  
ยินดีในสันติบท เป็นผู้พิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัย ๔ เสมอ  
ดำรงอยู่ในธรรม เป็นผู้จบเวท   จึงไม่เข้าถึงการนับ อีกต่อไป 107

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
อัทธาสูตรท่ี ๔ จบ 

 ดูเทียบ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๖/๓๑๒ องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๖/๒๔๐-๒๔๑, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๒/๒๓๗-๒๓๙105

 ดูเทียบ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๕106

 ไม่เข้าถึงการนับ หมายถึงไม่นับว่าเป็นมนุษย์และเทวดา เพราะไม่มีภพที่จะเกิดอีก (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๓/๒๔๒) 107
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๕. ทุจจริตสูตร 
ว่าด้วยทุจริต 

[๖๔]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ทุจริต ๓ ประการนี้   ทุจริต ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. กายทุจริต (ความประพฤติชั่วด้วยกาย) 
๒. วจีทุจริต  (ความประพฤติชั่วด้วยวาจา) 
๓. มโนทุจริต  (ความประพฤติชั่วด้วยใจ) 
ภิกษุทั้งหลาย ทุจริต ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลมีปัญญาทราม ทำกายทุจริต วจีทุจริต  
มโนทุจริต และอกุศลกรรมอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยโทษไว้ตลอด 
ไม่ทำกุศลกรรมไว้เลย ทำแต่อกุศลกรรมไว้มากมาย  
หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในนรก 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ทุจจริตสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. สุจริตสูตร 
ว่าด้วยสุจริต 

[๖๕]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย สุจริต  ๓ ประการนี้   สุจริต ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  108

๑. กายสุจริต (ความประพฤติชอบด้วยกาย) 
๒. วจีสุจริต  (ความประพฤติชอบด้วยวาจา) 
๓. มโนสุจริต (ความประพฤติชอบด้วยใจ) 
ภิกษุทั้งหลาย สุจริต ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลผู้มีปัญญา ละกายทุจริต วจีทุจริต  
มโนทุจริตและอกุศลกรรมอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยโทษได้แล้ว  
ไม่ทำอกุศลกรรมไว้ ทำแต่กุศลกรรมไว้มากมาย  
หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสวรรค์ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

สุจริตสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. โสเจยยสูตร 

ว่าด้วยความสะอาด 
[๖๖]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 

 ดูเทียบ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๐108
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“ภิกษุทั้งหลาย ความสะอาด ๓ ประการนี้  ความสะอาด ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. ความสะอาดกาย ๒. ความสะอาดวาจา ๓. ความสะอาดใจ  
ภิกษุทั้งหลาย ความสะอาด ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ผู้มีกายสะอาด มีวาจาสะอาด 
มีใจสะอาด ไม่มีอาสวะ 
เป็นผู้สะอาด ถึงพร้อมด้วยความสะอาด  
บัณฑิตทั้งหลายเรียกว่า เป็นผู้ล้างบาปได้  109

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
โสเจยยสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. โมเนยยสูตร 
ว่าด้วยความเป็นมุนี 

[๖๗] แท้จริ ง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นมุนี ๓ ประการนี้ ความเป็นมุนี ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. ความเป็นมุนีทางกาย  ๒. ความเป็นมุนีทางวาจา    ๓. ความเป็นมุนีทางใจ 
ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นมุนี ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ผู้ที่เป็นมุนีทางกาย เป็นมุนีทางวาจา  
เป็นมุนีทางใจ ไม่มีอาสวะ  
เป็นมุนี ถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนี  
บัณฑิตทั้งหลายเรียกว่า เป็นผู้ละได้ทุกอย่าง  110

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
โมเนยยสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. ปฐมราคสูตร 

ว่าด้วยการละราคะ สูตรท่ี ๑ 
[๖๘]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดยังละราคะ โทสะ โมหะไม่ได้ บุคคลนี้เราเรียกว่า ถูกมาร ผูกไว้ สวม111

บ่วงมารไว้ และถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความปรารถนา 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดละราคะ โทสะ โมหะได้แล้ว บุคคลนี้เราเรียกว่า ไม่ถูกมารผูกไว้ ไม่สวม

บ่วงมารไว้ และไม่ถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความปรารถนา” 

 ดูเทียบ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๒/๓๖๘, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๔๙/๔๐๐109

 ดูเทียบ ที.ปา (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๓/๓๘๘, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๔/๖๙, ๑๔๙/๓๙๙-๔๐๐, ขุ.จู. (ไทย) 110

๓๐/๒๑/๑๒๘

 มาร ในที่นี้หมายถึงกิเลสมาร (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๘/๒๔๖) 111
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น  
เรียกบุคคลผู้ละราคะ โทสะ และอวิชชาได้แล้วว่า 
เป็นคนหนึ่งในบรรดาท่านผู้อบรมตนแล้ว 
เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้ไปแล้วอย่างนั้น เป็นผู้ตรัสรู้  
เป็นผู้ล่วงเวรและภัย เป็นผู้ละกิเลสทั้งปวงได้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ปฐมราคสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. ทุติยราคสูตร 

ว่าด้วยการละราคะ สูตรท่ี ๒ 
[๖๙]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดเป็นภิกษุหรือภิกษุณี ยังละราคะ โทสะ โมหะไม่ได้ บุคคลนี้เราเรียกว่า 

ยังข้ามทะเล ที่มีคลื่น มีระลอก  มีน้ำวน  มีสัตว์ร้าย  มี ผีเสื้อน้ำไม่ได้  112 113 114 115

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดเป็นภิกษุหรือภิกษุณี ละราคะ โทสะ โมหะได้แล้ว บุคคลนี้เราเรียกว่า ข้าม
ทะเลที่มีคลื่น มีระลอก มีน้ำวน มีสัตว์ร้าย มีผีเสื้อน้ำ ได้แล้ว ข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบก ” 116

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลใดคลายราคะ โทสะ และอวิชชาได้แล้ว  
บุคคลนั้นชื่อว่าข้ามสมุทรนี้ซึ่งมีทั้งคลื่น สัตว์ร้าย  
(และ)ผีเสื้อน้ำ ที่น่ากลัว ข้ามได้ยาก  
เรากล่าวว่า “บุคคลนั้นล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้อง ละมัจจุได้ 
ไม่มีอุปธิ ละทุกข์เพ่ือไม่เกิดอีกต่อไป 
ถึงความดับ ไม่ถึงการนับ 
ลวงมัจจุราชให้หลงได้ ” 117

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ทุติยราคสูตรท่ี ๑๐ จบ 

ทุติยวรรค จบ 

 ทะเล หมายถึงสังสารวัฏ หรืออายตนะ ๖ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๙/๒๔๗) 112

 ระลอก หมายถึงความโกรธ และความคับแค้นใจ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๙/๒๔๗) 113

 น้ำวน หมายถึงกามคุณ ๕ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๙/๒๔๗) 114

 สัตว์ร้าย ผีเสื้อน้ำ หมายถึงมาตุคาม (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๙/๒๔๗115

 ข้ามไปถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์อยู่บนบบก หมายถึงข้ามโอฆะใหญ่คือสังสารวัฏและกามทั้งหลายเป็นต้น แล้ วดำรงอยู่บนบก116

คือนิพพาน (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๖๙/๒๔๗) และดูเทียบ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๑๕/๒๔

 สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๒๙/๒๑๙117



 44

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร  ๒. จักขุสูตร 
๓.  อินทริยสูตร   ๔.  อัทธาสูตร 
๕.  ทุจจริตสูตร   ๖.  สุจริตสูตร 
๗.  โสเจยยสูตร   ๘.  โมเนยยสูตร 
๙.  ปฐมราคสูตร   ๑๐.  ทุติยราคสูตร 

๓. ตติยวรรค 
หมวดท่ี ๓ 

๑. มิจฉาทิฏฐิกสูตร 
ว่าด้วยผู้มีความเห็นผิด 

[๗๐] แท้จริ ง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต กล่าวร้ายพระ
อริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความ เห็นผิด หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก 

คำที่ว่า “เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต กล่าวร้ายพระอริยะ มี
ความเห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิด หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก” นั้น  เราหาได้กล่าวเพราะรับฟังมาจากสมณะหรือพราหมณ์อื่น ๆ ไม่  

ภิกษุทั้งหลาย ที่แท้แล้ว เรารู้เอง เห็นเอง ทราบเองทั้งนั้น จึงกล่าว คำนี้ว่า “เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่
ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต กล่าวร้าย พระอริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้
ทำกรรมตามความเห็นผิด หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลในโลกนี้ตั้งจิตไว้ผิด กล่าววาจาผิด  
ทำการงานทางกายที่ผิด มีความขวนขวายน้อย  118

ทำกรรมอันไม่เป็นบุญไว้ในชีวิตอันน้อยในโลกนี้  
เขามีปัญญาทราม หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในนรก 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

มิจฉาทิฏฐิกสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. สัมมาทิฏฐิกสูตร 

ว่าด้วยผู้มีความเห็นชอบ 
[๗๑] แท้จริ ง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ไม่กล่าวร้ายพระ

อริยะ มีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบ หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสุคติ
โลกสวรรค์  

 มีความขวนขวายน้อย หมายถึงไม่ทำประโยชน์สุขแก่ตนและผู้อื่น (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗๐/๒๕๐) 118
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คำที่ว่า “เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ 
มีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความ เห็นชอบ หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์” นั้น  เราหาได้กล่าวเพราะ รับฟังมาจากสมณะหรือพราหมณ์อื่น ๆ ไม่  

ภิกษุทั้งหลาย ที่แท้แล้ว เรารู้เอง เห็นเอง ทราบเองทั้งนั้น จึงกล่าว คำนี้ว่า “เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่
ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อื่นให้
ทำกรรมตามความเห็นชอบ หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลในโลกนี้ ตั้งจิตไว้ชอบ กล่าววาจาชอบ  
ทำการงานทางกายที่ชอบ มีความขวนขวายมาก  
ได้ทำกรรมอันเป็นบุญไว้ในชีวิตอันน้อยในโลกนี้  
เขามีปัญญา หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสวรรค์ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

สัมมาทิฏฐิกสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. นิสสรณิยสูตร 

ว่าด้วยธาตุท่ีมีคุณสมบัติสลัดออก 
[๗๒] แท้จริ ง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ธาตุเป็นที่สลัดออก ๓ ประการนี้   
ธาตุเป็นที่สลัดออก ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. เนกขัมมธาตุ เป็นที่สลัดละกามทั้งหลาย 119

๒.  อรูปธาตุ เป็นที่สลัดละรูปธรรมทั้งหลาย  120

๓. นิโรธธาตุ เป็นที่สลัดละธรรมชาติที่เกิดแล้ว ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกันเกิดขึ้น 121

ภิกษุทั้งหลาย ธาตุเป็นที่สลัดออก ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุผู้มีความเพียรรู้ชัดธาตุเป็นที่สลัดกามออก  
และธาตุเป็นเหตุล่วงพ้นรูปธรรมแล้ว  
สัมผัสภาวะที่สงบระงับสังขารทั้งปวงตลอดกาล  
ภิกษุนั้นแล เป็นผู้มีความเห็นชอบ  
เพราะเหตุที่น้อมจิตไปในนิพพานธาตุนั้น  
จึงชื่อว่าสำเร็จอภิญญา ๖ ประการ 
เป็นผู้สงบ ล่วงพ้นโยคะได้แล้ว เป็นมุนีแท้จริง 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

นิสสรณิยสูตรท่ี ๓ จบ 

 เนกขัมมธาต ุหมายถึงรูปฌาน (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗๒/๒๕๑) 119

 อรูปธาต ุหมายถึงอรูปฌาน (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗๒/๒๕๑) และดูเทียบเชิงอรรถที่ ๒ หน้า ๔๐๔120

 ดูเชิงอรรถที่ ๓ หน้า ๔๐๔ ในเล่มนี้121
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๔. สันตตรสูตร 
ว่าด้วยนิโรธสงบย่ิงกว่าอรูปธรรม 

[๗๓] แท้จริ ง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย  อรูปธรรม สงบย่ิงกว่ารูปธรรม   นิโรธ สงบย่ิงกว่าอรูปธรรม” 122 123 124

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปภพ  
และสัตว์เหล่าใดดำรงอยู่ในอรูปภพ  
สัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้แจ้งนิโรธ จะต้องกลับมาเกิดอีก  
ส่วนสัตว์เหล่าใดกำหนดรู้รูปธาตุได้แล้ว  
ไม่ติดอยู่ในอรูปธาตุ น้อมจิตอยู่ในนิโรธ  
สัตว์เหล่านั้นย่อมล่วงพ้นมัจจุราชไปได้ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัมผัสอมตธาตุที่ไร้อุปธิด้วยนามกาย  
ทรงรู้แจ้งประจักษ์ถึงเหตุแห่งความสลัดคืนอุปธิ 
ผู้หาอาสวะมิได้ ทรงแสดงบทที่ไม่มีความเศร้าโศก ปราศจากธุลีไว้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

สันตตรสูตรท่ี ๔ จบ 
๕. ปุตตสูตร 
ว่าด้วยบุตร 

[๗๔]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว  ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย บุตร ๓ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก  บุตร ๓ จำพวกไหนบ้าง คือ  
๑. อติชาตบุตร (บุตรที่มีคุณสมบัติสูงกว่ามารดาบิดา) 
๒. อนุชาตบุตร (บุตรที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยมารดาบิดา) 
๓. อวชาตบุตร (บุตรที่มีคุณสมบัติต่ำกว่ามารดาบิดา) 
อติชาตบุตร เป็นอย่างไร 
คือ มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ไม่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ไม่ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ไม่ถึงพระ

สงฆ์เป็นสรณะ ไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ไม่งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ไม่งดเว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม ไม่งดเว้นจากการ พูดเท็จ ไม่งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่ง
ความประมาท เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม ส่วนบุตรของมารดาบิดาเหล่านั้น ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึง
พระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
มิได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม งดเว้น จากการพูดเท็จ งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย
อันเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม อติชาตบุตรเป็นอย่างนี้ 

 อรูปธรรม ในที่นี้หมายถึงอรูปภพ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗๓/๒๕๒) 122

 รูปธรรม ในที่นี้หมายถึงรูปภพ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗๓/๒๕๒) 123

 นิโรธ ในที่นี้หมายถึงนิพพาน (ขุ.อิ.ติ.อ. (บาลี) ๗๓/๒๕๒) 124
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อนุชาตบุตร เป็นอย่างไร 
คือ มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์

เป็นสรณะ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ มิได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติผิด
ในกาม งดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็น
ผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม แม้บุตรของมารดาบิดาเหล่านั้น ก็ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ 
ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ มิได้ให้ งดเว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม งดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม อนุชาตบุตรเป็นอย่างนี้ 

อวชาตบุตร เป็นอย่างไร 
คือ มารดาบิดาของบุตรในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์

เป็นสรณะ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติผิด
ในกาม งดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็น
ผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม ส่วนบุตรของมารดาบิดาเหล่านั้น ไม่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ไม่ถึงพระธรรมเป็น
สรณะ ไม่ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ ไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ไม่งดเว้นจากการ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ 
ไม่งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ไม่งดเว้นจากการพูดเท็จ ไม่งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย
อันเป็นเหตุแห่งความประมาท เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม อวชาตบุตรเป็นอย่างนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย บุตร ๓ จำพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บัณฑิตย่อมปรารถนาอติชาตบุตรและอนุชาตบุตร  
ไม่ปรารถนาอวชาตบุตร ซึ่งมีแต่ทำลายวงศ์ตระกูล  
บุตร ๓ จำพวกนี้เท่านั้น มีอยู่ในโลกนี้  
ส่วนบุตรผู้เป็นอุบาสก ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีล  
รู้ความประสงค์ของผู้ขอ  ปราศจากความตระหนี่  125

ย่อมรุ่งเรืองในหมู่บริษัท เหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆ ฉะนั้น 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ปุตตสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. อวุฏฐิกสูตร 

ว่าด้วยบุคคลเปรียบด้วยฝน 
[๗๕]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก    
บุคคล ๓ จำพวกไหนบ้าง คือ  
๑. บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนไม่ตก  
๒.  บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพ้ืนที่บางส่วน  
๓.  บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพ้ืนที่ทั่วไป 

 รู้ความประสงค์ของผู้ขอ หมายถึงคฤหัสถ์เมื่อเห็นภิกษุเที่ยวบิณฑบาตยืนที่ประตูเรือนของตน เป็นผู้นิ่งไม่ออกปากขอ แต่ก็รู้125

ความหมายได้ว่า ท่านกำลังขอ (องฺ.ปญฺจก.ฏีกา (บาลี) ๓/๓๖-๓๗/๒๑) 
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บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนไม่ตก เป็นอย่างไร 
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ให้ข้าว น้ำ ผ้า ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ 

ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีปแก่สมณะ พราหมณ์ คนยากเข็ญ คนหมดเสบียงทาง คนเร่ร่อน และคน
ขอทานทุกหมู่เหล่า บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนไม่ตกเป็นอย่างนี้ 

บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพื้นท่ีบางส่วน เป็นอย่างไร 
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ให้ข้าว น้ำ ผ้า ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน 

ที่พัก และเครื่องประทีปแก่สมณะ พราหมณ์ คนยากเข็ญ คนหมดเสบียงทาง คนเร่ร่อน และคนขอทานบาง
พวก แต่ไม่ให้แก่คนบางพวก บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพ้ืนที่บางส่วนเป็นอย่างนี้ 

บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพื้นท่ีท่ัวไป เป็นอย่างไร 
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ให้ข้าว น้ำ ผ้า ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน 

ที่พัก และเครื่องประทีปแก่สมณะ พราหมณ์ คนยากเข็ญ คนหมดเสบียงทาง คนเร่ร่อน และคนขอทานทั่ว
ทุกหมู่ทุกเหล่า บุคคลผู้เปรียบด้วยฝนตกในพ้ืนที่ทั่วไปเป็นอย่างนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลได้พบสมณะ พราหมณ์ คนยากเข็ญ  
คนหมดเสบียงทาง คนเร่ร่อน และคนขอทานแล้ว  
ไม่ยอมแบ่งข้าว น้ำ และเครื่องใช้สอยอื่น ๆ ให้  
ปัญญาชนเรียกคนต่ำทราม ใจแคบเช่นนั้นว่า  
“เป็นผู้เปรียบด้วยฝนไม่ตก” 
บุคคลไม่ให้ข้าวน้ำเป็นต้นแก่สมณะ พราหมณ์เป็นต้นบางพวก 
แต่ให้แก่บางพวก  
ปัญญาชนเรียกผู้นั้นว่า “เป็นผู้เปรียบด้วยฝนตกในพ้ืนที่บางส่วน” 
คนที่เขาออกปากขอได้ง่าย ชอบช่วยเหลือคนโดยทั่วหน้า  
มีใจเบิกบาน แจกจ่ายสิ่งของ  
ปากก็พูดแต่คำว่า “จงให้ จงให้” 
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนอย่างนั้น 
รวบรวมทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม  
นำมาเลี้ยงวณิพกผู้มาถึง ให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำ  
เหมือนเมฆฝนส่งเสียงร้องคำรามทำให้ฝนตก 
จนน้ำไหลนองเต็มทั้งที่ดอนและที่ลุ่ม ฉะนั้น 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

อวุฏฐิกสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. สุขปัตถนาสูตร 

ว่าด้วยผู้ปรารถนาความสุข 
[๗๖]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย  บัณฑิตเมื่อปรารถนาความสุข ๓ ประการนี้ พึงรักษาศีล  
ความสุข ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
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๑. เมื่อปรารถนาความสุขว่า “ขอความสรรเสริญ จงมาถึงเรา” พึงรักษาศีล  
๒. เมื่อปรารถนาความสุขว่า “ขอโภคสมบัติทั้งหลาย จงเกิดขึ้นแก่เรา” พึงรักษาศีล  
๓. เมื่อปรารถนาความสุขว่า “หลังจากตายแล้ว เราจักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์” พึงรักษาศีล 
ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตเมื่อปรารถนาความสุข ๓ ประการนี้แล พึงรักษาศีล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
นักปราชญ์ เมื่อปรารถนาความสุข ๓ ประการ คือ  
ความสรรเสริญ การได้ความปลื้มใจ  126

และการตายไปเกิดในสวรรค์ พึงรักษาศีล  127

บุคคลแม้ไม่ทำบาป แต่ยังคบคนทำบาป  
ก็ต้องถูกระแวงสงสัยในบาปเรื่อยไป  
และได้รับคำตำหนิติเตียนมากมาย 
บุคคลทำคนเช่นไรให้เป็นมิตร  และคบหาจนสนิทกับคนเช่นไร  
ถึงเขาก็เป็นเช่นคนนั้น   เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้น  
คนชั่วใครคบเข้าย่อมเปื้อนคนคบ ซึ่งมิได้เปื้อนมาแต่เดิม  
คนชั่วใครสัมผัสถูกต้อง หรือเมื่อสัมผัสถูกต้องคนอื่น  
ก็ย่อมเปื้อนคนที่ตนสัมผัสถูกต้อง ซึ่งมิได้เปื้อนมาแต่เดิม  
ดุจลูกศรที่กำซาบด้วยยาพิษก็พลอยแปดเปื้อนแล่งไปด้วย  
เพราะกลัวแต่การแปดเปื้อน  
นักปราชญ์จึงไม่ควรมีคนชั่วเป็นเพ่ือน  
คนใดห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา  
แม้ใบหญ้าคาก็พลอยมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปด้วย  
การคบหาคนพาลก็เป็นฉันนั้น  
ส่วนคนใดห่อกฤษณาด้วยใบไม้  
แม้ใบไม้ก็พลอยมีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วย  
การคบหากับนักปราชญ์ก็เป็นฉันนั้น  
เพราะเหตุนั้น บัณฑิตรู้การคบของตน  
เหมือนกับใบไม้ห่อสิ่งของแล้ว  
ไม่พึงเข้าไปคบหาอสัตบุรุษ พึงคบหาแต่สัตบุรุษ  
เพราะอสัตบุรุษย่อมนำไปสู่นรก  
ส่วนสัตบุรุษย่อมชักนำให้เข้าถึงสุคติ  128

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
สุขปัตถนาสูตรท่ี ๗ จบ 

 ความปลื้มใจ ในที่นี้หมายถึงทรัพย์สมบัติ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗๖/๒๗๕) 126

 ดูเทียบ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๐๙/๔๔๕127

 ดูเทียบ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๘๑-๑๘๕/๕๐๑128
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๘. ภิทุรสูตร 
ว่าด้วยสิ่งท่ีต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดา 

[๗๗]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ร่างกายนี้ต้องแตกสลายไป วิญญาณ  มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปธิ129

ทั้งหมด ล้วนไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  มีความแปรผันเป็นธรรมดา” 130

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลรู้ว่าร่างกายนี้ต้องแตกสลายไป  
และวิญญาณก็ต้องเสื่อมไป  
เห็นภัยในอุปธิทั้งหลายแล้ว  
ย่อมล่วงพ้นความเกิด และความตายได้  
บรรลุถึงธรรมเป็นที่สงบอย่างย่ิงแล้ว  
ชื่อว่าอบรมตนได้แล้ว รอคอยอยู่แต่เวลาเท่านั้น  131

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ภิทุรสูตรท่ี ๘ จบ 

๙. ธาตุโสสังสันทนสูตร 
ว่าด้วยสัตว์ท้ังหลายเสมอกันโดยธาตุ 

[๗๘]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อว่าโดยธาตุ  สัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้  คบกันได้กับสัตว์  คือ สัตว์ที่มีนิสัยเลว132

เข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยเลว สัตว์ที่มีนิสัยดีงามเข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยดีงาม 
ภิกษุทั้งหลาย แม้ในอดีตกาล เมื่อว่าโดยธาตุ สัตว์ทั้งหลายก็เข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ คือ สัตว์

ที่มีนิสัยเลวเข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยเลว สัตว์ที่มีนิสัยดีงามเข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยดี
งาม” 

ภิกษุทั้งหลาย แม้ในอนาคตกาล เมื่อว่าโดยธาตุ สัตว์ทั้งหลายก็จะเข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ คือ 
สัตว์ที่มีนิสัยเลวเข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยเลว สัตว์ที่มีนิสัยดีงามเข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ที่มี
นิสัยดีงาม 

ภิกษุทั้งหลาย แม้ในปัจจุบันกาลนี้ เมื่อว่าโดยธาตุ สัตว์ทั้งหลายก็เข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ คือ 
สัตว์ที่มีนิสัยเลวเข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยเลว สัตว์ที่มีนิสัยดีงามเข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ที่มี
นิสัยดีงาม 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

 วิญญาณ หมายถึงจิต ๓ ระดับ (จิตระดับกามาวจรภูมิ จิตระดับรู ปาวจรภูมิ จิตระดับอรูปาวจรภูมิ) (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) 129

๗๗/๒๗๗) 

 อุปธิท้ังหมด หมายถึงขันธ์ ๕ กิเลส อภิสังขาร (กรรม) และกามคุณ ๕ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗๗/๒๗๗) 130

 รอคอยอยู่แต่เวลาเท่าน้ัน หมายถึงรอคอยเวลาดับขันธปรินิพพาน (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗๗/๒๗๘) 131

 ธาตุ ในที่นี้หมายถึงอัธยาศัย (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗๘/๒๗๘)  132
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เพราะการคลุกคลีกัน  กิเลสจึงเกิดขึ้น  133

เพราะการไม่คลุกคลีกัน กิเลสจึงขาดไป  
บุคคลลงเรือเล็ก หวังจะข้ามมหาสมุทร  
ยังไม่ทันถึงฝั่งก็จมลงในมหาสมุทร ฉันใด 
บุคคลแม้มีความเป็นอยู่ดี อาศัยคนเกียจคร้าน 
ก็จมลงในสังสารวัฏได้ ฉันนั้น  
เพราะฉะนั้น บุคคลควรเว้นคนเกียจคร้าน  
ผู้มีความเพียรย่อหย่อนนั้น  
ควรคบพระอริยะทั้งหลาย ผู้สงัด มีใจมั่นคง 
เพ่งพินิจอยู่ ปรารภความเพียรเป็นนิตย์ เป็นบัณฑิต 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ธาตุโสสังสันทนสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. ปริหานสูตร 

ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุแห่งความเสื่อม 
[๗๙] แท้จริ ง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ  
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  ภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้  
๑. เป็นผู้ชอบการงาน  ยินดีในการงาน หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการงาน 134

๒. เป็นผู้ชอบการพูดคุย ยินดีในการพูดคุย หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการพูดคุย  
๓. เป็นผู้ชอบการนอนหลับ ยินดีในการนอนหลับ หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ  
ธรรม ๓ ประการนี้แล ย่อมเป็นไปเพ่ือความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ” 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ  
ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
ภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้  
๑. เป็นผู้ไม่ชอบการงาน ไม่ยินดีในการงาน ไม่หมั่นประกอบความเป็น ผู้ชอบการงาน 
๒. เป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย ไม่ยินดีในการพูดคุย ไม่หมั่นประกอบความ เป็นผู้ชอบการพูดคุย  
๓. เป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ ไม่ยินดีในการนอนหลับ ไม่หมั่นประกอบ ความเป็นผู้ชอบการนอน

หลับ  
ธรรม ๓ ประการนี้แล ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

 การคลุกคลี มี ๕ ประการ คือ (๑) ทัสสนสังสัคคะ(การคลุกคลีด้วยการเห็น) (๒) สวนสังสัคคะ(การ คลุกคลีด้วยการฟัง) (๓) 133

สมุลลาปสังสัคคะ(การคลุกคลีด้วยการเจรจา) (๔) สัมโภคสังสัคคะ(การ คลุกคลีด้วยการใช้สอยร่วมกัน) (๕) กายสังสัคคะ(การ
คลุกคลีด้วยกาย) (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗๘/๒๗๙) 

 การงาน ในที่นี้หมายถึงงานนวกรรม คือ การก่อสร้างต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างวิหาร เป็นต้น ความเป็น ผู้ยินดีแต่การก่อสร้างจึง134

ถือว่าเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยนี้ เพราะทำให้ละเลยต่อการบำเพ็ญคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ (องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) 
๓/๑๔/๑๐๕, องฺ.ฉกฺก.ฏีกา. (บาลี) ๓/๑๔-๑๕/๑๑๘) 
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ภิกษุชอบการงาน ยินดีในการพูดคุย  
ชอบการนอนหลับ มีจิตฟุ้งซ่าน เช่นนี้ 
จึงไม่ควรเพ่ือจะบรรลุอรหัตตผลอันยอดเย่ียมได้ 
เพราะฉะนั้น ภิกษุจึงควรเป็นผู้ทำกิจแต่น้อย  
นอนหลับแต่พอสมควร มีจิตไม่ฟุ้งซ่าน เช่นนี้  
จึงควรเพ่ือจะบรรลุอรหัตตผลอันยอดเย่ียมได้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ปริหานสูตรท่ี ๑๐ จบ 
ตติยวรรค จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. มิจฉาทิฏฐิกสูตร  ๒. สัมมาทิฏฐิกสูตร 
๓.  นิสสรณิยสูตร   ๔.  สันตตรสูตร 
๕.  ปุตตสูตร   ๖.  อวุฏฐิกสูตร  
๗.  สุขปัตถนาสูตร   ๘.  ภิทุรสูตร 
๙.  ธาตุโสสังสันทนสูตร  ๑๐.  ปริหานสูตร 

_____________________


