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๓.  มิจฺฉตฺตสุตฺต 
[๑๐๓]  มิจฺฉตฺตํ  ภิกฺขเว  อาคมฺม  วิราธนา  โหติ  โน  อาราธนา.  กถญฺจ  ภิกฺขเว  

มิจฺฉตฺตํ  อาคมฺม  วิราธนา  โหติ  โน  อาราธนา?  มิจฺฉาทิฏฺฐิกสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาสงฺกปฺโป  
ปโหติ,  มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส  มิจฺฉาวาจา  ปโหติ,  มิจฺฉาวาจสฺส  มิจฺฉากมฺมนฺโต  ปโหติ,          
มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส  มิจฺฉาอาชีโว  ปโหติ,  มิจฺฉาอาชีวสฺส  มิจฺฉาวายาโม  ปโหติ,                  
มิจฺฉาวายามสฺส  มิจฺฉาสติ  ปโหติ,  มิจฺฉาสติสฺส    มิจฺฉาสมาธิ  ปโหติ,  มิจฺฉาสมาธิสฺส  
มิจฺฉาญาณํ  ปโหติ,  มิจฺฉาญาณิสฺส   มิจฺฉาวิมุตฺติ  ปโหติ.  เอวํ  โข  ภิกฺขเว  มิจฺฉตฺตํ         1

อาคมฺม  วิราธนา  โหติ  โน  อาราธนา. 
สมฺมตฺตํ  ภิกฺขเว  อาคมฺม  อาราธนา  โหติ  โน  วิราธนา.  กถญฺจ  ภิกฺขเว  สมฺมตฺตํ  

อาคมฺม  อาราธนา  โหติ  โน  วิราธนา?  สมฺมาทิฏฺฐิกสฺส  ภิกฺขเว  สมฺมาสงฺกปฺโป  ปโหติ,      
สมฺมาสงฺกปฺปสฺส    สมฺมาวาจา  ปโหติ,  สมฺมาวาจสฺส  สมฺมากมฺมนฺโต  ปโหติ,                  
สมฺมากมฺมนฺตสฺส  สมฺมาอาชีโว  ปโหติ,  สมฺมาอาชีวสฺส  สมฺมาวายาโม  ปโหติ,                  
สมฺมาวายามสฺส  สมฺมาสติ  ปโหติ,  สมฺมาสติสฺส  สมฺมาสมาธิ  ปโหติ,  สมฺมาสมาธิสฺส        
สมฺมาญาณํ  ปโหติ,  สมฺมาญาณิสฺส  สมฺมาวิมุตฺติ  ปโหติ.  เอวํ  โข  ภิกฺขเว  สมฺมตฺตํ          
อาคมฺม  อาราธนา  โหติ  โน  วิราธนาติ.  ตติยํ. 

"
๔.  พีชสุตฺต 

[๑๐๔]  มิจฺฉาทิฏฺฐิกสฺส  ภิกฺขเว  ปุริสปุคฺคลสฺส  มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส  มิจฺฉาวาจสฺส  
มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส  มิจฺฉาอาชีวสฺส  มิจฺฉาวายามสฺส  มิจฺฉาสติสฺส  มิจฺฉาสมาธิสฺส  
มิจฺฉาญาณิสฺส  มิจฺฉาวิมุตฺติสฺส ยญฺจ กายกมฺมํ ยถาทิฏฺฐิสมตฺตํ  สมาทินฺนํ,  ยญฺจ วจีกมฺมํ...  2

ยญฺจ  มโนกมฺมํ  ยถาทิฏฺฐิ สมตฺตํ  สมาทินฺนํ,  ยา  จ  เจตนา  ยา  จ  ปตฺถนา  โย  จ  ปณิธิ  
เย  จ  สงฺขารา,  สพฺเพ เต ธมฺมา  อนิฏฺฐาย  อกนฺตาย  อมนาปาย  อหิตาย ทุกฺขาย สํวตฺตนฺติ.  
ตํ  กิสฺส  เหตุ?  ทิฏฺฐิ  หิ   ภิกฺขเว  ปาปิกา. 3

เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  นิมฺพพีชํ  วา  โกสาตกิพีชํ  วา  ติตฺตกาลาพุพีชํ  วา  อลฺลาย  
ปฐวิยา  นิกฺขิตฺตํ  ยญฺเจว  ปฐวิรสํ  อุปาทิยติล  ยญฺจ  อาโปรสํ  อุปาทิยติ,  สพฺพนฺตํ           
ติตฺตกตฺตาย  กฏุกตฺตาย  อสาตตฺตาย  สํวตฺตติ.  ตํ  กิสฺส  เหตุ?  พีชญฺหิ  ภิกฺขเว  ปาปกํ.  
เอวเมว  โ ข  ภิกฺขเว  มิจฺฉาทิฏฺฐิกสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส  มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส  มิจฺฉาวาจสฺส          
มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส  มิจฺฉาอาชีวสฺส  มิจฺฉาวายามสฺส  มิจฺฉาสติสฺส  มิจฺฉาสมาธิสฺส  
มิจฺฉาญาณิสฺส  มิจฺฉาวิมุตฺติสฺส  ยญฺเจว  กายกมฺมํ  ยถาทิฏฺฐิสมตฺตํ  สมาทินฺนํ,  ยญฺจ        
วจีกมฺมํ...  ยญฺจ  มโนกมฺมํ  ยถาทิฏฺฐิสมตฺตํ  สมาทินฺนํ,  ยา  จ  เจตนา  ยา จ ปตฺถนา  โย จ  
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ปณิธิ  เย  จ  สงฺขารา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อนิฏฺฐาย  อกนฺตาย  อมนาปาย  อหิตาย  ทุกฺขาย  
สํวตฺตนฺติ.  ตํ  กิสฺส  เหตุ?  ทิฏฺฐิ  ห2ิ33  ภิกฺขเว  ปาปิกา. 

สมฺมาทิฏฺฐิกสฺส  ภิกฺขเว  ปุริสปุคฺคลสฺส  สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  สมฺมาวาจสฺส              
สมฺมากมฺมนฺตสฺส  สมฺมาอาชีวสฺส  สมฺมาวายามสฺส  สมฺมาสติสฺส  สมฺมาสมาธิสฺส             
สมฺมาญาณิสฺส  สมฺมาวิมุตฺติสฺส  ยญฺเจว  กายกมฺมํ  ยถาทิฏฺฐิสมตฺตํ  สมาทินฺนํ,  ยญฺจ        
วจีกมฺมํ  ยถาทิฏฺฐิสมตฺตํ  สมาทินฺนํ...  ยญฺจ  มโนกมฺมํ     ยถาทิฏฺฐิสมตฺตํ  สมาทินฺนํ,  ยา  จ  
เจตนา  ยา  จ  ปตฺถนา  โย  จ  ปณิธิ  เย  จ  สงฺขารา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อิฏฺฐาย  กนฺตาย  
มนาปาย  หิตาย  สุขาย  สํวตฺตนฺติ.  ตํ  กิสฺส  เหตุ?  ทิฏฺฐิ  หิ   ภิกฺขเว  ภทฺทิกา. 4

เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อุจฺฉุพีชํ  วา  สาลิพีชํ  วา  มุทฺทิกาพีชํ  วา  อลฺลาย  ปฐวิยา  
นิกฺขิตฺตํ ยญฺจ ปฐวิรสํ  อุปาทิยติ, ยญฺจ อาโปรสํ  อุปาทิยติ,  สพฺพนฺตํ  สาตตฺตาย  มธุรตฺตาย  
อเสจนกตฺตาย  สํวตฺตติ.  ตํ  กิสฺส  เหตุ?  พีชญฺหิ  ภิกฺขเว  ภทฺทกํ.  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว        
สมฺมาทิฏฺฐิกสฺส  ปุริสปุคฺคลสฺส  สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  สมฺมาวาจสฺส  สมฺมากมฺมนฺตสฺส            
สมฺมาอาชีวสฺส  สมฺมาวายามสฺส  สมฺมาสติสฺส  สมฺมาสมาธิสฺส  สมฺมาญาณิสฺส                
สมฺมาวิมุตฺติสฺส  ยญฺเจว  กายกมฺมํ  ยถาทิฏฺฐิสมตฺตํ  สมาทินฺนํ,  ยญฺจ  วจีกมฺมํ...  ยญฺจ  
มโนกมฺมํ  ยถาทิฏฺฐิสมตฺตํ  สมาทินฺนํ,  ยา  จ  เจตนา  ยา  จ  ปตฺถนา  โย  จ  ปณิธิ  เย  จ  
สงฺขารา,  สพฺเพ  เต  ธมฺมา  อิฏฺฐาย  กนฺตาย  มนาปาย  หิตาย  สุขาย  สํวตฺตนฺติ.  ตํ  กิสฺส  
เหตุ?  ทิฏฺฐิ   หิ  ภิกฺขเว  ภทฺทิกาติ.  จตุตฺถํ. 

"
๕.  วิชฺชาสุตฺต 

[๑๐๕]  อวิชฺชา  ภิกฺขเว  ปุพฺพงฺคมา  อกุสลานํ  ธมฺมานํ  สมาปตฺติยา  อนฺวเทว     
อหิริกํ  อโนตฺตปฺปํ.  อวิชฺชาคตสฺส  ภิกฺขเว  อวิทฺทสุโน  มิจฺฉาทิฏฺฐิ  ปโหติ,  มิจฺฉาทิฏฺฐิกสฺส  
มิจฺฉาสงฺกปฺโป  ปโหติ,  มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส  มิจฺฉาวาจา  ปโหติ,  มิจฺฉาวาจสฺส  มิจฺฉากมฺมนฺโต  
ปโหติ,  มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส  มิจฺฉาอาชีโว  ปโหติ,  มิจฺฉาอาชีวสฺส  มิจฺฉาวายาโม  ปโหติ,       
มิจฺฉาวายามสฺส  มิจฺฉาสติ  ปโหติ,  มิจฺฉาสติสฺส  มิจฺฉาสมาธิ  ปโหติ,  มิจฺฉาสมาธิสฺส  
มิจฺฉาญาณํ  ปโหติ,  มิจฺฉาญาณิสฺส  มิจฺฉาวิมุตฺติ  ปโหติ. 

วิชฺชา  ภิกฺขเว  ปุพฺพงฺคมา  กุสลานํ  ธมฺมานํ  สมาปตฺติยา,  อนฺวเทว  หิโรตฺตปฺปํ.  
วิชฺชาคตสฺส  ภิกฺขเว  วิทฺทสุโน  สมฺมาทิฏฺฐิ  ปโหติ,  สมฺมาทิฏฺฐิกสฺส  สมฺมาสงฺกปฺโป  ปโหติ,  
สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  สมฺมาวาจา  ปโหติ,  สมฺมาวาจสฺส  สมฺมากมฺมนฺโต  ปโหติ,                    
สมฺมากมฺมนฺตสฺส  สมฺมาอาชีโว  ปโหติ,  สมฺมาอาชีวสฺส  สมฺมาวายาโม  ปโหติ,                 
สมฺมาวายามสฺส  สมฺมาสติ  ปโหติ,  สมฺมาสติสฺส  สมฺมาสมาธิ  ปโหติ,  สมฺมาสมาธิสฺส         
สมฺมาญาณํ  ปโหติ,  สมฺมาญาณิสฺส  สมฺมาวิมุตฺติ  ปโหตีติ.  ปญฺจมํ. 

"
"
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๖.  นิชฺชรสุตฺต 
[๑๐๖]  ทสยิมานิ  ภิกฺขเว  นิชฺชรวตฺถูนิ.  กตมานิ  ทส?  สมฺมาทิฏฺฐิกสฺส  ภิกฺขเว  

มิจฺฉาทิฏฺฐิ   นิชฺชิณฺณา  โหติ,  เย  จ  มิจฺฉาทิฏฺฐิปจฺจยา  อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  
สมฺภวนฺติ,  เต  จสฺส  นิชฺชิณฺณา  โหนฺติ,  สมฺมาทิฏฺฐิปจฺจยา  จ  อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ. 

สมฺมาสงฺกปฺปสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสงฺกปฺโป นิชฺชิณฺโณ  โหติ. เย จ มิจฺฉาสงฺกปฺปปจฺจยา  
อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา สมฺภวนฺติ,  เต จสฺส  นิชฺชิณฺณา  โหนฺติ. สมฺมาสงฺกปฺปปจฺจยา  
จ  อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ. 

สมฺมาวาจสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาวาจา  นิชฺชิณฺณา  โหติ.  เย  จ  มิจฺฉาวาจาปจฺจยา  
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา  สมฺภวนฺติ, เต  จสฺส  นิชฺชิณฺณา  โหนฺติ.  สมฺมาวาจาปจฺจยา จ  
อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ. 

สมฺมากมฺมนฺตสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉากมฺมนฺโต  นิชฺชิณฺโณ  โ หติ.  เย  จ                       
มิจฺฉากมฺมนฺตปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ,  เต จสฺส  นิชฺชิณฺณา  โหนฺติ.  
สมฺมากมฺมนฺตปจฺจยา  จ  อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ. 

สมฺมาอาชีวสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาอาชีโว  นิชฺชิณฺโณ  โหติ.  เย  จ  มิจฺฉาอาชีวปจฺจยา  
อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ,  เต  จสฺส  นิชฺชิณฺณา  โหนฺติ.  สมฺมาอาชีวปจฺจยา  
จ  อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ. 

สมฺมาวายามสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาวายาโม นิชฺชิณฺโณ  โหติ.  เย จ มิจฺฉาวายามปจฺจยา  
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ,  เต  จสฺส  นิชฺชิณฺณา  โหนฺติ.  สมฺมาวายามปจฺจยา  
จ  อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ. 

สมฺมาสติสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาสติ  นิชฺชิณฺณา  โหติ.  เย  จ  มิจฺฉาสติปจฺจยา  อเนเก  
ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ,  เต  จสฺส  นิชฺชิณฺณา  โหนฺติ.  สมฺมาสติปจฺจยา  จ      
อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ. 

สมฺมาสมาธิสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาสมาธิ  นิชฺชิณฺโณ  โหติ.  เย  จ  มิจฺฉาสมาธิปจฺจยา  
อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ,  เต จสฺส  นิชฺชิณฺณา  โหนฺติ. สมฺมาสมาธิปจฺจยา  
จ  อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ. 

สมฺมาญาณิสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาญาณํ  นิชฺชิณฺณํ  โหติ.  เย  จ  มิจฺฉาญาณปจฺจยา  
อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ,  เต จสฺส นิชฺชิณฺณา  โหนฺติ. สมฺมาญาณปจฺจยา  
จ  อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ. 

สมฺมาวิมุตฺติสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาวิมุตฺติ  นิชฺชิณฺณา  โหติ.  เย  จ  มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา  
อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ,  เต จสฺส  นิชฺชิณฺณา  โหนฺติ. สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา  
จ  อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ.  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ทส  นิชฺชรวตฺถูนีติ.  
ฉฏฺฐํ. 

"
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๗.  โธวนสุตฺต 
[๑๐๗]  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ทกฺขิเณสุ  ชนปเทสุ  โธวนํ  นาม,  ตตฺถ  โหติ  อนฺนมฺปิ        

ปานมฺปิ  ขชฺชมฺปิ  โภชฺชมฺปิ  เลยฺยมฺปิ  เปยฺยมฺปิ  นจฺจมฺปิ  คีตมฺปิ  วาทิตมฺปิ.  อตฺเถตํ  ภิกฺขเว  
โธวนํ,  เนตํ  นตฺถีติ  วทามิ.  ตญฺจ  โข  เอตํ  ภิกฺขเว  โธวนํ  หีนํ  คมฺมํ  โปถุชฺชนิกํ  อนริยํ  
อนตฺถสญฺหิตํ  น  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย  น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิญฺญาย  น          
สมฺโพธาย  น  นิพฺพานาย  สํวตฺตติ. 

อหญฺจ  โข  ภิกฺขเว  อริยํ  โธวนํ  เทสิสฺสามิ,  ยํ  โธวนํ  เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย     
นิโรธาย อุปสมาย อภิญฺญาย  สมฺโพธาย นิพฺพานาย  สํวตฺตติ,  ยํ  โธวนํ  อาคมฺม  ชาติธมฺมา  
สตฺตา  ชาติยา  ปริมุจฺจนฺติ,  ชราธมฺมา  สตฺตา  ชราย  ปริมุจฺจนฺติ,  มรณธมฺมา  สตฺตา        
มรเณน  ปริมุจฺจนฺติ,  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา  สตฺตา  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุ
ปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺติ.  ตํ  สุณาถ  สาธุกํ  มนสิกโรถ,  ภาสิสฺสามีติ.  “เอวํ  ภนฺเต”ติ  โข  เต  
ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุํ.  ภควา  เอตทโวจ: 

กตมญฺจ  ตํ  ภิกฺขเว  อริยํ  โธวนํ,  ยํ  โธวนํ   เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  5

อุปสมาย  อภิญฺญาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สํวตฺตติ,  ยํ  โธวนํ  อาคมฺม  ชาติธมฺมา  สตฺตา  
ชาติยา  ปริมุจฺจนฺติ,  ชราธมฺมา  สตฺตา  ชราย  ปริมุจฺจนฺติ,  มรณธมฺมา  สตฺตา  มรเณน      
ปริมุจฺจนฺติ,  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ  
ปริมุจฺจนฺติ. 

สมฺมาทิฏฺฐิกสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาทิฏฺฐิ นิทฺโธตา  โหติ.  เย จ  มิจฺฉาทิฏฺฐิปจฺจยา อเนเก  
ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ,  เต  จสฺส  นิทฺโธตา  โหนฺติ.  สมฺมาทิฏฺฐิปจฺจยา  จ  อเนเก  
กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ. 

สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาสงฺกปฺโป  นิทฺโธโต  โหติ...  สมฺมาวาจสฺส  ภิกฺขเว  
มิจฺฉาวาจา  นิทฺโธตา  โหติ...  สมฺมากมฺมนฺตสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉากมฺมนฺโต  นิทฺโธโต  โหติ...  
สมฺมาอาชีวสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาอาชีโว นิทฺโธโต  โหติ... สมฺมาวายามสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาวายาโม  
นิทฺโธโต  โหติ...  สมฺมาสติสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาสติ  นิทฺโธตา  โหติ...  สมฺมาสมาธิสฺส  ภิกฺขเว  
มิจฺฉาสมาธิ  นิทฺโธโต  โหติ...  สมฺมาญาณิสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาญาณํ  นิทฺโธตํ  โหติ  ฯเปฯ 

สมฺมาวิมุตฺติสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาวิมุตฺติ  นิทฺโธตา  โหติ.  เย  จ  มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา  
อเนเก  ปาปกา  อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ.  เต จสฺส  นิทฺโธตา  โหนฺติ,  สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา  จ  
อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ.  อิทํ  โ ข  ตํ  ภิกฺขเว  อริยํ  โ ธวนํ                     
เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  อุปสมาย  อภิญฺญาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สํวตฺตติ.  
ยํ  โ ธวนํ  อาคมฺม  ชาติธมฺมา  สตฺตา  ชาติยา  ปริมุจฺจนฺติ,  ชราธมฺมา  สตฺตา  ชราย           
ปริมุจฺจนฺติ,  มรณธมฺมา  สตฺตา  มรเณน  ปริมุจฺจนฺติ,  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา  
สตฺตา  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺตีติ.  สตฺตมํ. 

"
 ฉ.ม. เอตฺถนฺตเร  อยํ  ปาโฐ  ทิสฺสติ5
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๘.  ติกิจฺฉกสุตฺต 
[๑๐๘]  ติกิจฺฉกา  ภิกฺขเว  วิเรจนํ  เทนฺติ  ปิตฺตสมุฏฺฐานานมฺปิ  อาพาธานํ           

ปฏิฆาตาย  เสมฺหสมุฏฺฐานานมฺปิ  อาพาธานํ  ปฏิฆาตาย  วาตสมุฏฺฐานานมฺปิ  อาพาธานํ  
ปฏิฆาตาย.  อตฺเถตํ  ภิกฺขเว  วิเรจนํ,  เนตํ  นตฺถีติ  วทามิ.  ตญฺจ  โข  เอตํ  ภิกฺขเว  วิเรจนํ  
สมฺปชฺชติปิ  วิปชฺชติปิ. 

อหญฺจ  โข  ภิกฺขเว  อริยํ  วิเรจนํ  เทสิสฺสามิ,  ยํ  วิเรจนํ  สมฺปชฺชติเยว,  โน  วิปชฺชติ.  
ยํ  วิเรจนํ  อาคมฺม  ชาติธมฺมา  สตฺตา  ชาติยา  ปริมุจฺจนฺติ.  ชราธมฺมา  สตฺตา  ชราย         
ปริมุจฺจนฺติ,  มรณธมฺมา  สตฺตา  มรเณน  ปริมุจฺจนฺติ,  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา  
สตฺตา  โ สกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺติ.  ตํ  สุณาถ,  สาธุกํ  มนสิกโรถ,          
ภาสิสฺสามีติ.  “เอวํ  ภนฺเต”ติ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุํ.  ภควา  เอตทโวจ: 

กตมญฺจ  ตํ  ภิกฺขเว  อริยํ  วิเรจนํ,  ยํ  วิเรจนํ  สมฺปชฺชติเยว,  โน  วิปชฺชติ.  ยํ  วิเรจนํ  
อาคมฺม    ชาติธมฺมา  สตฺตา  ชาติยา  ปริมุจฺจนฺติ,  ชราธมฺมา  สตฺตา  ชราย  ปริมุจฺจนฺติ,  
มรณธมฺมา  สตฺตา  มรเณน  ปริมุจฺจนฺติ,  โ สกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา  สตฺตา      
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺติ. 

สมฺมาทิฏฺฐิกสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาทิฏฺฐิ  วิริตฺตา  โหติ.  เย จ  มิจฺฉาทิฏฺฐิปจฺจยา  อเนเก  
ปาปกา   อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ,  เต  จสฺส  วิริตฺตา  โหนฺติ.  สมฺมาทิฏฺฐิปจฺจยา  จ  อเนเก  
กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ. 

สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาสงฺกปฺโป  วิริโต   โหติ...  สมฺมาวาจสฺส  ภิกฺขเว     6

มิจฺฉาวาจา    วิริตฺตา  โหติ...  สมฺมากมฺมนฺตสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉากมฺมนฺโต  วิริตฺโต  โหติ...      
สมฺมาอาชีวสฺส ภิกฺขเว  มิจฺฉาอาชีโว  วิริตฺโต  โหติ... สมฺมาวายามสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาวายาโม  
วิริตฺโต  โหติ...  สมฺมาสติสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาสติ  วิริตฺตา  โหติ...  สมฺมาสมาธิสฺส  ภิกฺขเว  
มิจฺฉาสมาธิ  วิริตฺโต  โหติ...  สมฺมาญาณิสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาญาณํ  วิริตฺตํ  โหติ  ฯเปฯ 

สมฺมาวิมุตฺติสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาวิมุตฺติ  วิริตฺตา  โหติ.  เย  จ  มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา  
อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ,  เต  จสฺส  วิริตฺตา  โหนฺติ.  สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา  จ  
อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ.  อิทํ  โข  ตํ  ภิกฺขเว  อริยํ  วิเรจนํ,  ยํ  วิเรจนํ  
สมฺปชฺชติเยว.  โน  วิปชฺชติ.  ยํ  วิเรจนํ  อาคมฺม  ชาติธมฺมา  สตฺตา  ชาติยา  ปริมุจฺจนฺติ,     
ชราธมฺมา  สตฺตา  ชราย  ปริมุจฺจนฺติ,  มรณธมฺมา  สตฺตา  มรเณน  ปริมุจฺจนฺติ,  ฯเปฯ        
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ปริมุจฺจนฺตีติ.  
อฏฺฐมํ. 

"
"
"
"

 ฉ.ม. วิริตฺโต  เอวมุปริปิ6
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๙.  วมนสุตฺต 
[๑๐๙]  ติกิจฺฉกา  ภิกฺขเว  วมนํ  เทนฺติ  ปิตฺตสมุฏฺฐานานมฺปิ  อาพาธานํ              

ปฏิฆาตาย  เสมฺหสมุฏฺฐานานมฺปิ  อาพาธานํ  ปฏิฆาตาย  วาตสมุฏฺฐานานมฺปิ  อาพาธานํ  
ปฏิฆาตาย.  อตฺเถตํ  ภิกฺขเว  วมนํ,  เนตํ  นตฺถีติ  วทามิ.  ตญฺจ  โข  เอตํ  ภิกฺขเว  วมนํ  
สมฺปชฺชติปิ  วิปชฺชติปิ. 

อหญฺจ  โข  ภิกฺขเว  อริยํ  วมนํ  เทสิสฺสามิ,  ยํ  วมนํ  สมฺปชฺชติเยว,  โน  วิปชฺชติ,  ยํ  
วมนํ  อาคมฺม  ชาติธมฺมา  สตฺตา  ชาติยา  ปริมุจฺจนฺติ,  ชราธมฺมา  สตฺตา  ชราย  ปริมุจฺจนฺติ,  
มรณธมฺมา  สตฺตา  มรเณน  ปริมุจฺจนฺติ,  โ สกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา  สตฺตา      
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺติ.  ตํ  สุณาถ  ฯเปฯ 

กตมญฺจ  ตํ  ภิกฺขเว  อริยํ  วมนํ,  ยํ วมนํ  สมฺปชฺชติเยว โน  วิปชฺชติ. ยํ  วมนํ อาคมฺม  
ชาติธมฺมา  สตฺตา  ชาติยา  ปริมุจฺจนฺติ  ฯเปฯ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา  สตฺตา  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺติ? 

สมฺมาทิฏฺฐิกสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาทิฏฺฐิ  วนฺตา  โหติ.  เย  จ  มิจฺฉาทิฏฺฐิปจฺจยา  อเนเก  
ปาปกา    อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ,  เต  จสฺส  วนฺตา  โหนฺติ.  สมฺมาทิฏฺฐิปจฺจยา  จ  อเนเก  
กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ. 

สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาสงฺกปฺโป  วนฺโต  โหติ...  สมฺมาวาจสฺส  ภิกฺขเว       
มิจฺฉาวาจา   วนฺตา  โหติ...  สมฺมากมฺมนฺตสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉากมฺมนฺโต  วนฺโต  โหติ...  สมฺมา
อาชีวสฺส  ภิกฺขเว   มิจฺฉาอาชีโว  วนฺโต  โหติ...  สมฺมาวายามสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาวายาโม      
วนฺโต  โหติ...  สมฺมาสติสฺส     ภิกฺขเว  มิจฺฉาสติ  วนฺตา  โหติ...  สมฺมาสมาธิสฺส  ภิกฺขเว  
มิจฺฉาสมาธิ  วนฺโต  โหติ...  สมฺมาญาณิสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาญาณํ  วนฺตํ  โหติ  ฯเปฯ 

สมฺมาวิมุตฺติสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาวิมุตฺติ  วนฺตา  โหติ.  เย  จ  มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา     
อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ,  เต  จสฺส  วนฺตา  โหนฺติ.  สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา  จ  
อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ.  อิทํ  โข  ตํ  ภิกฺขเว  อริยํ  วมนํ  ยํ  วมนํ  
สมฺปชฺชติเยว,  โน  วิปชฺชติ,  ยํ  วมนํ  อาคมฺม  ชาติธมฺมา  สตฺตา  ชาติยา  ปริมุจฺจนฺติ,       
ชราธมฺมา  สตฺตา  ชราย  ปริมุจฺจนฺติ,  มรณธมฺมา  สตฺตา  มรเณน  ปริมุจฺจนฺติ,  โสกปริเทว
ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา  สตฺตา  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺติ.  นวมํ. 

"
๑๐.  นิทฺธมนียสุตฺต 

[๑๑๐]  ทสยิเม  ภิกฺขเว  นิทฺธมนิยา  ธมฺมา.  กตเม  ทส?  สมฺมาทิฏฺฐิกสฺส  ภิกฺขเว  
มิจฺฉาทิฏฺฐิ  นิทฺธนฺตา  โหติ.  เย  จ  มิจฺฉาทิฏฺฐิปจฺจยา  อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา      
สมฺภวนฺติ,  เต  จสฺส  นิทฺธนฺตา  โหนฺติ.  สมฺมาทิฏฺฐิปจฺจยา  จ  อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนา
ปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ   

สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาสงฺกปฺโป  นิทฺธนฺโต  โหติ...  สมฺมาวาจสฺส  ภิกฺขเว  
มิจฺฉาวาจา  นิทฺธนฺตา  โหติ...  สมฺมากมฺมนฺตสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉากมฺมนฺโต  นิทฺธนฺโต  โหติ...  
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สมฺมาอาชีวสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาอาชีโว  นิทฺธนฺโต  โ หติ... สมฺมาวายามสฺส  ภิกฺขเว                
มิจฺฉาวายาโม  นิทฺธนฺโต  โ หติ...  สมฺมาสติสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาสติ  นิทฺธนฺตา  โ หติ...             
สมฺมาสมาธิสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาสมาธิ  นิทฺธนฺโต  โหติ...  สมฺมาญาณิสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาญาณํ  
นิทฺธนฺตํ  โหติ... 

สมฺมาวิมุตฺติสฺส  ภิกฺขเว  มิจฺฉาวิมุตฺติ  นิทฺธนฺตา  โหติ.  เย  จ  มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา  
อเนเก  ปาปกา  อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ, เต จสฺส  นิทฺธนฺตา  โหนฺติ.  สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา  จ  
อเนเก  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ.  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ทส  นิทฺธมนียา  ธมฺมาติ.  
ทสมํ. 

"
๑๑.  ปฐมอเสขสุตฺต 

[๑๑๑]  อถโข  อญฺญตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ,  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺตํ  
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทิ,  เอกมนฺตํ  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺตํ  เอตทโวจ: 

“อเสโข  อเสโข”ติ ภนฺเต วุจฺจติ, กิตฺตาวตา  ภนฺเต นุ  โข ภนฺเต  ภิกฺขุ  อเสโข  โหตีติ?  
อิธ  ภิกฺขุ  ภิกฺขุ  อเสขาย  สมฺมาทิฏฺฐิยา  สมนฺนาคโต  โหติ,  อเสเขน  สมฺมาสงฺกปฺเปน      
สมนฺนาคโต  โหติ,  อเสขาย  สมฺมาวาจาย  สมนฺนาคโต  โหติ,  อเสเขน  สมฺมากมฺมนฺเตน  
สมนฺนาคโต  โหติ,  อเสเขน      สมฺมาอาชีเวน  สมนฺนาคโต  โหติ,  อเสเขน  สมฺมาวายาเมน  
สมนฺนาคโต  โหติ,  อเสขาย  สมฺมาสติยา  สมนฺนาคโต  โหติ,  อเสเขน  สมฺมาสมาธินา      
สมนฺนาคโต  โหติ,  อเสเขน  สมฺมาญาเณน  สมนฺนาคโต  โหติ,  อเสขาย  สมฺมาวิมุตฺติยา  
สมนฺนาคโต  โหติ.  เอวํ  โข  ภิกฺขุ  ภิกฺขุ  อเสโข  โหตีติ.  เอกาทสมํ. 

"
๑๒.  ทุติยอเสขสุตฺต 

[๑๑๒]  ทสยิเม  ภิกฺขเว  อเสขิยา  ธมฺมา.  กตเม  ทส?  อเสขา  สมฺมาทิฏฺฐิ  อเสโข  
สมฺมาสงฺกปฺโป  อเสขา  สมฺมาวาจา  อเสโข  สมฺมากมฺมนฺโต  อเสโข  สมฺมาอาชีโว  อเสโข  
สมฺมาวายาโม  อเสขา  สมฺมาสติ  อเสโข  สมฺมาสมาธิ  อเสขํ  สมฺมาญาณํ  อเสขา              
สมฺมาวิมุตฺติ.  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ทส  อเสขิยา  ธมฺมาติ.  ทฺวาทสมํ. 

"
_______________________ 

"
"
"
"
"
"
"
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๓. มิจฉัตตสูตร 
ว่าด้วยมิจฉัตตธรรม 

[๑๐๓] ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยมิจฉัตตธรรม(ธรรมที่ผิด) จึงมีการพลาดจาก
สวรรค์และมรรคผล ไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผล 

เพราะอาศัยมิจฉัตตธรรมอย่างไร จึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผล  ไ ม่มีการ
บรรลุสวรรค์และมรรคผล 

คือ ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ(เห็นผิด) ย่อมมีมิจฉาสังกัปปะ(ดำริผิด)  
ผู้มีมิจฉาสังกัปปะ ย่อมมีมิจฉาวาจา(เจรจาผิด)  
ผู้มีมิจฉาวาจา ย่อมมีมิจฉากัมมันตะ(กระทำผิด)  
ผู้มีมิจฉากัมมันตะ ย่อมมีมิจฉาอาชีวะ(เลี้ยงชีพผิด)  
ผู้มีมิจฉาอาชีวะ ย่อมมีมิจฉาวายามะ(พยายามผิด)  
ผู้มีมิจฉาวายามะ ย่อมมีมิจฉาสติ(ระลึกผิด)  
ผู้มีมิจฉาสติ ย่อมมีมิจฉาสมาธิ(ตั้งจิตมั่นผิด)  
ผู้มีมิจฉาสมาธิ ย่อมมีมิจฉาญาณะ(รู้ผิด)  
ผู้มีมิจฉาญาณะ ย่อมมีมิจฉาวิมุตติ(หลุดพ้นผิด)  
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยมิจฉัตตธรรมอย่างนี้แล จึงมีการพลาดจากสวรรค์และ

มรรคผล ไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผล 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยสัมมัตตธรรม(ธรรมที่ถูก) จึงมีการบรรลุสวรรค์ และ

มรรคผล ไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผล  
เพราะอาศัยสัมมัตตธรรมอย่างไร จึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผล ไ ม่มีการพลาด

จากสวรรค์และมรรคผล 
คือ ผู้มีสัมมาทิฏฐิ(เห็นชอบ) ย่อมมีสัมมาสังกัปปะ(ดำริชอบ)  
ผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมมีสัมมาวาจา(เจรจาชอบ)  
ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมมีสัมมากัมมันตะ(กระทำชอบ)  
ผู้มีสัมมากัมมันตะ ย่อมมีสัมมาอาชีวะ(เลี้ยงชีพชอบ)  
ผู้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมมีสัมมาวายามะ(พยายามชอบ)  
ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมมีสัมมาสติ(ระลึกชอบ)  
ผู้มีสัมมาสติ ย่อมมีสัมมาสมาธิ(ตั้งจิตมั่นชอบ)  
ผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมมีสัมมาญาณะ(รู้ชอบ)  
ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมมีสัมมาวิมุตติ(หลุดพ้นชอบ)  
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยสัมมัตตธรรมอย่างนี้แล จึงมีการบรรลุสวรรค์และ

มรรคผล ไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผล 
มิจฉัตตสูตรท่ี ๓ จบ 

"
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๔. พีชสูตร 
ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมล็ดพืช 

[๑๐๔] ภิกษุทั้งหลาย กายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิ(ความ
เห็น) วจีกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิ มโนกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตาม
สมควรแก่ทิฏฐิ เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้มีมิจฉา
ทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ 
มิจฉาสมาธิ มิจฉาญาณะ และมิจฉาวิมุตติ ธรรมทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นไปเพ่ือผลที่ไม่น่า
ปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ ไม่เก้ือกูล เป็นทุกข์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฏฐิเลวทราม 

กายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิ ... ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ทิฏฐิเลวทราม เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดา เมล็ดบวบขม หรือเมล็ดน้ำเต้าขมที่บุคคลเพาะไว้
ในดินชุ่มชื้น รสดินและรสน้ำที่มันดูดซับเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นของขม เผ็ด
ร้อน ไม่น่ายินดี ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเมล็ดสะเดาเป็นต้นนั้นเลว 

กายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิ วจีกรรมที่ถือปฏิบัติให้ บริบูรณ์
ตามสมควรแก่ทิฏฐิ มโนกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิ เจตนา ความ
ปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมา
วาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ 
และสัมมาวิมุตติ ธรรมทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพ่ือผลที่ น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เก้ือกูล 
เป็นสุข ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฏฐิดี 

กายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิ ... ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ทิฏฐิดี เปรียบเหมือนพันธ์ุอ้อย พันธ์ุข้าวสาลี หรือเมล็ดจันทน์ที่บุคคลเพาะไว้ในดินชุ่มชื้น รส
ดินและรสน้ำที่มันดูดซับเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นของ หวาน น่าอร่อย น่าชื่น
ใจ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพันธ์ุอ้อยเป็นต้นนั้นดี 

พีชสูตรท่ี ๔ จบ 
"

๕. วิชชาสูตร 
ว่าด้วยวิชชา 

[๑๐๕] ภิกษุทั้งหลาย อวิชชา(ความไม่รู้แจ้ง)เป็นประธานแห่งการเข้าถึงอกุศลธรรม 
อหิริ(ความไม่อายบาป) อโนตตัปปะ(ความไม่กลัวบาป) ก็มีตามมาด้วย  

๑. ผู้มีอวิชชาไม่เห็นแจ้ง ย่อมมีมิจฉาทิฏฐิ  
๒. ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ ย่อมมีมิจฉาสังกัปปะ  
๓. ผู้มีมิจฉาสังกัปปะ ย่อมมีมิจฉาวาจา  
๔. ผู้มีมิจฉาวาจา ย่อมมีมิจฉากัมมันตะ  
๕. ผู้มีมิจฉากัมมันตะ ย่อมมีมิจฉาอาชีวะ 
๖. ผู้มีมิจฉาอาชีวะ ย่อมมีมิจฉาวายามะ  
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๗. ผู้มีมิจฉาวายามะ ย่อมมีมิจฉาสติ  
๘. ผู้มีมิจฉาสติ ย่อมมีมิจฉาสมาธิ  
๙. ผู้มีมิจฉาสมาธิ ย่อมมีมิจฉาญาณะ  
๑๐. ผู้มีมิจฉาญาณะ ย่อมมีมิจฉาวิมุตติ 
ภิกษุทั้งหลาย วิชชา(ความรู้แจ้ง)เป็นประธานแห่งการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลาย 

หิริ(ความอายบาป)และโอตตัปปะ(ความกลัวบาป) ก็มีตามมาด้วย  
๑. ผู้มีวิชชาเห็นแจ้ง ย่อมมีสัมมาทิฏฐิ  
๒. ผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมมีสัมมาสังกัปปะ  
๓. ผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมมีสัมมาวาจา  
๔. ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมมีสัมมากัมมันตะ  
๕. ผู้มีสัมมากัมมันตะ ย่อมมีสัมมาอาชีวะ  
๖. ผู้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมมีสัมมาวายามะ  
๗. ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมมีสัมมาสติ  
๘. ผู้มีสัมมาสติ ย่อมมีสัมมาสมาธิ   7

๙. ผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมมีสัมมาญาณะ  
๑๐. ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมมีสัมมาวิมุตติ 

วิชชาสูตรท่ี ๕ จบ 
"

๖. นิชชรสูตร 
ว่าด้วยเหตุแห่งความเสื่อม 

[๑๐๖] ภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งความเสื่อม ๑๐ ประการนี้  
เหตุแห่งความเสื่อม ๑๐ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิด

ขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอันมาก ย่อมถึงความเจริญ
เต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 

๒. เมื่อมีสัมมาสังกัปปะ มิจฉาสังกัปปะย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็น อัน
มากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึง
ความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัย 

๓. เมื่อมีสัมมาวาจา มิจฉาวาจาย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่
เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความ
เจริญเต็มที่เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัย 

 ดูเทียบ สํ.มหา. (ไทย) ๑๙/๑/๒7
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๔. เมื่อมีสัมมากัมมันตะ มิจฉากัมมันตะย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็น อัน
มากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉากัมมันตะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึง
ความเจริญเต็มที่เพราะสัมมากัมมันตะเป็น ปัจจัย 

๕. เมื่อมีสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัย มิจฉาอาชีวะย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรม 
เป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และ กุศลธรรมเป็นอันมาก
ย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาอาชีวะเป็น ปัจจัย 

๖. เมื่อมีสัมมาวายามะ มิจฉาวายามะย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอัน 
มากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรม เป็นอันมากย่อมถึง
ความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัย 

๗. เมื่อมีสัมมาสติ มิจฉาสติย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมาก ที่เกิดขึ้น
เพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอันมาก ย่อมถึงความเจริญเต็มที่
เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัย 

๘. เมื่อมีสัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมาก ที่
เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอัน มากย่อมถึงความ
เจริญเต็มที่เพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัย 

๙. เมื่อมีสัมมาญาณะ มิจฉาญาณะย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอัน มาก
ที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาญาณะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความ
เจริญเต็มที่เพราะสัมมาญาณะเป็นปัจจัย 

๑๐. เมื่อมีสัมมาวิมุตติ มิจฉาวิมุตติย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมาก ที่
เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอัน มากย่อมถึงความ
เจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัย  

ภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งความเสื่อม ๑๐ ประการนี้แล 
นิชชรสูตรท่ี ๖ จบ 

"
๗. โธวนสูตร 

ว่าด้วยธรรมเนียมการล้างกระดูกผู้ตาย 
[๑๐๗] ภิกษุทั้งหลาย ใ นทักขิณาชนบท มีธรรมเนียมการล้างกระดูกของ ญาติผู้

ตาย  ใ นธรรมเนียมการล้างกระดูกนั้น มีข้าวบ้าง น้ำบ้าง ของเคี้ยวบ้าง ของ บริโภคบ้าง 
เครื่องลิ้มบ้าง เครื่องดื่มบ้าง การฟ้อนรำบ้าง เพลงขับบ้าง การประโคมบ้าง ธรรมเนียมการ
ล้างนี้มีอยู่ เรามิได้กล่าวว่าไม่มี แต่การล้างนั้นแลเป็นของเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของ
ปุถุชน ไม่เป็นของพระอริยะ ไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นไปเพ่ือ ความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด 
เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 

เราจักแสดงการล้างอันเป็นของพระอริยะที่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายอย่างที่สุด 
เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน ซึ่งสัตว์ ทั้งหลายผู้มี



�12

ชาติ(ความเกิด)เป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติ ผู้มีชรา(ความแก่)เป็นธรรมดาย่อม
พ้นจากชรา ผู้มีมรณะ(ความตาย)เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ(ความโศก) ปริ
เทวะ(ความร่ำไร) ทุกข์(ความทุกข์กาย) โ ทมนัส(ความทุกข์ใจ) และอุปายาส(ความคับแค้น
ใจ)เป็นธรรมดา ย่อมพ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เธอทั้งหลายจงฟัง จง
ใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส
เรื่องนี้ว่า 

การล้างอันเป็นของพระอริยะที่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายอย่างที่สุด เพ่ือคลาย 
กำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพานซึ่งสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีชาติเป็น
ธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติ ผู้มีชราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชรา ผู้มีมรณะเป็น
ธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โ ทมนัส และอุปายาสเป็นธรรมดา ย่อม
พ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เป็น อย่างไร คือ  

๑. ผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมล้างมิจฉาทิฏฐิได้ ล้างบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิด
ขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยได้ และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะ
สัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 

๒. ผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมล้างมิจฉาสังกัปปะได้ ...  
๓. ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมล้างมิจฉาวาจาได้ ...  
๔. ผู้มีสัมมากัมมันตะ ย่อมล้างมิจฉากัมมันตะได้ ...  
๕. ผู้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมล้างมิจฉาอาชีวะได้ ...  
๖. ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมล้างมิจฉาวายามะได้ ...  
๗. ผู้มีสัมมาสติ ย่อมล้างมิจฉาสติได้ ...  
๘. ผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมล้างมิจฉาสมาธิได้ ...  
๙. ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมล้างมิจฉาญาณะได้ ...  
๑๐. ผู้มีสัมมาวิมุตติ ย่อมล้างมิจฉาวิมุตติได้ ล้างบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่

เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยได้ และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่
เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัย 

ภิกษุทั้งหลาย การล้างอันเป็นของพระอริยะนี้แล ที่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายอย่าง
ที่สุด เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน ซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มี
ชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติ ผู้มีชราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชรา ผู้มีมรณะ
เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โ ทมนัส และอุปายาสเป็นธรรมดา
ย่อมพ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ อุปายาส 

โธวนสูตรท่ี ๗ จบ 
"
"
"
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๘. ติกิจฉกสูตร 
ว่าด้วยแพทย์ให้ยาระบาย 

[๑๐๘] ภิกษุทั้งหลาย แพทย์ทั้งหลายย่อมให้ยาระบาย เพ่ือบำบัดอาพาธอันมีดีเป็น
สมุฏฐานบ้าง มีเสลดเป็นสมุฏฐานบ้าง มีลมเป็นสมุฏฐานบ้าง ยาระบายนี้มีอยู่ เรามิได้กล่าว
ว่าไม่มี แต่ยาระบายนี้แล ใช้ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง 

เราจักแสดงยาระบายอันเป็นของพระอริยะที่ใช้ได้ผลแน่นอน มิใช่ไร้ผล ซึ่ง สัตว์ทั้ง
หลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติ ผู้มีชราเป็นธรรมดา ย่อมพ้นจากชรา ผู้
มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โ ทมนัส และอุปายาสเป็น
ธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ อุปายาสได้ เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจ
ให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 

ยาระบายอันเป็นของพระอริยะที่ใช้ได้ผลแน่นอน มิใช่ไร้ผล ซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติ
เป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติ ผู้มีชราเป็นธรรมดา ย่อมพ้นจากชรา ผู้มีมรณะเป็น
ธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โ ทมนัส และ อุปายาสเป็นธรรมดาย่อม
พ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสได้ เป็นอย่างไร คือ  

๑. ผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมระบายมิจฉาทิฏฐิได้ ระบายบาปอกุศลธรรมเป็นอันมาก
ที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยได้ และกุศลธรรมเป็นอันมาก ย่อมถึงความเจริญเต็มที่
เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 

๒. ผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมระบายมิจฉาสังกัปปะได้ ...  
๓. ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมระบายมิจฉาวาจาได้ ...  
๔. ผู้มีสัมมากัมมันตะ ย่อมระบายมิจฉากัมมันตะได้ ...  
๕. ผู้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมระบายมิจฉาอาชีวะได้ ...  
๖. ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมระบายมิจฉาวายามะได้ ...  
๗. ผู้มีสัมมาสติ ย่อมระบายมิจฉาสติได้ ...  
๘. ผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมระบายสัมมาสมาธิได้ ...  
๙. ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมระบายมิจฉาญาณะได้ ...  
๑๐. ผู้มีสัมมาวิมุตติ ย่อมระบายมิจฉาวิมุตติได้ ระบายบาปอกุศลธรรมเป็นอัน

มากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยได้ และกุศลธรรมเป็นอัน มากย่อมถึงความเจริญ
เต็มที่เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัย 

ภิกษุทั้งหลาย ยาระบายอันเป็นของพระอริยะนี้แลที่ใช้ได้ผลแน่นอน มิใช่ไร้ผล ซึ่ง
สัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติ ผู้มีชราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจาก
ชรา ผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส
เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและ อุปายาสได้ 

ติกิจฉกสูตรท่ี ๘ จบ 
"



�14

๙. วมนสูตร 
ว่าด้วยแพทย์ให้ยาสำรอก 

[๑๐๙] ภิกษุทั้งหลาย แพทย์ทั้งหลายย่อมให้ยาสำรอก เพ่ือบำบัดอาพาธอันมีดีเป็น
สมุฏฐานบ้าง มีเสลดเป็นสมุฏฐานบ้าง มีลมเป็นสมุฏฐานบ้าง ยาสำรอกนี้มีอยู่ เรามิได้กล่าว
ว่าไม่มี แต่ยาสำรอกนี้แล ใช้ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง 

เราจักแสดงยาสำรอกอันเป็นของพระอริยะที่ใช้ได้ผลแน่นอน มิใช่ไร้ผล ซึ่งสัตว์ทั้ง
หลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติ ผู้มีชราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชรา ผู้
มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โ ทมนัส และอุปายาสเป็น
ธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ อุปายาสได้ เธอทั้งหลายจงฟัง ฯลฯ   8

ยาสำรอกอันเป็นของพระอริยะที่ใช้ได้ผลแน่นอน มิใช่ไร้ผล ซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติ
เป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติ ฯลฯ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โ ทมนัส และอุปายาส
เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสได้ เป็นอย่างไร คือ  

๑. ผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมสำรอกมิจฉาทิฏฐิได้ สำรอกบาปอกุศลธรรมเป็น อัน
มากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยได้ และกุศลธรรมเป็นอันมาก ย่อมถึงความเจริญ
เต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 

๒. ผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมสำรอกมิจฉาสังกัปปะได้ ...  
๓. ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมสำรอกมิจฉาวาจาได้ ...  
๔. ผู้มีสัมมากัมมันตะ ย่อมสำรอกมิจฉากัมมันตะได้ ...  
๕. ผู้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมสำรอกมิจฉาอาชีวะได้ ...  
๖. ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมสำรอกมิจฉาวายามะได้ ...  
๗. ผู้มีสัมมาสติ ย่อมสำรอกมิจฉาสติได้ ...  
๘. ผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมสำรอกมิจฉาสมาธิได้ ...  
๙. ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมสำรอกมิจฉาญาณะได้ ฯลฯ 
๑๐. ผู้มีสัมมาวิมุตติ ย่อมสำรอกมิจฉาวิมุตติได้ สำรอกบาปอกุศลธรรมเป็นอัน

มากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยได้ และกุศลธรรมเป็นอัน มากย่อมถึงความเจริญ
เต็มที่เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัย 

ภิกษุทั้งหลาย ยาสำรอกอันเป็นของพระอริยะนี้แล ที่ใช้ได้ผลแน่นอน มิใช่ไร้ผล ซึ่ง
สัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติ ผู้มีชราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจาก
ชรา ผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส
เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ อุปายาสได้ 

วมนสูตรท่ี ๙ จบ 
"
"

 ดูความเต็มในข้อ ๑๐๘8
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๑๐. นิทธมนิยสูตร 
ว่าด้วยธรรมอันบุคคลพึงกำจัด 

[๑๑๐] ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันบุคคลพึงกำจัด ๑๐ ประการนี้ 
ธรรมอันบุคคลพึงกำจัด ๑๐ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมกำจัดมิจฉาทิฏฐิได้ กำจัดบาปอกุศลธรรมเป็น อันมากที่

เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยได้ และกุศลธรรมเป็นอันมาก ย่อมถึงความเจริญเต็มที่
เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 

๒. ผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมกำจัดมิจฉาสังกัปปะได้ ...  
๓. ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมกำจัดมิจฉาวาจาได้ ...  
๔. ผู้มีสัมมากัมมันตะ ย่อมกำจัดมิจฉากัมมันตะได้ ...  
๕. ผู้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมกำจัดมิจฉาอาชีวะได้ ...  
๖. ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมกำจัดมิจฉาวายามะได้ ...  
๗. ผู้มีสัมมาสติ ย่อมกำจัดสัมมาสติได้ ...  
๘. ผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมกำจัดมิจฉาสมาธิได้ ...  
๙. ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมกำจัดมิจฉาญาณะได้ ...  
๑๐. ผู้มีสัมมาวิมุตติ ย่อมกำจัดมิจฉาวิมุตติได้ กำจัดบาปอกุศลธรรมเป็น อัน

มากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยเสียได้ และกุศลธรรม เป็นอันมากย่อมถึงความ
เจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัย  

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันบุคคลพึงกำจัด ๑๐ ประการนี้แล 
นิทธมนิยสูตรท่ี ๑๐ จบ 

"
๑๑. ปฐมอเสขสูตร 

ว่าด้วยพระอเสขะ สูตรท่ี ๑ 
[๑๑๑] ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย อภิวาท

แล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า “อเสขะ อเสขะ” นี้ ภิกษุเป็นพระอเสขะด้วยเหตุ

เพียงเท่าไรหนอ พระพุทธเจ้าข้า” 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นอเสขะ  
๒. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะที่เป็นอเสขะ  
๓. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาที่เป็นอเสขะ  
๔. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะที่เป็นอเสขะ  
๕. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะที่เป็นอเสขะ  
๖. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวายามะที่เป็นอเสขะ 
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๗. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติที่เป็นอเสขะ  
๘. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิที่เป็นอเสขะ  
๙. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณะ ที่เป็นอเสขะ  9

๑๐. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติที่เป็นอเสขะ  
ภิกษุ ภิกษุเป็นพระอเสขะ อย่างนี้แล” 

ปฐมอเสขสูตรท่ี ๑๑ จบ 
"

๑๒. ทุติยอเสขสูตร 
ว่าด้วยพระอเสขะ สูตรท่ี ๒ 

[๑๑๒] ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เป็นอเสขะ  ๑๐ ประการนี้ 10

ธรรมที่เป็นอเสขะ ๑๐ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. สัมมาทิฏฐิที่เป็นอเสขะ  ๒. สัมมาสังกัปปะที่เป็นอเสขะ  
๓. สัมมาวาจาที่เป็นอเสขะ   ๔. สัมมากัมมันตะที่เป็นอเสขะ  
๕. สัมมาอาชีวะที่เป็นอเสขะ  ๖. สัมมาวายามะที่เป็นอเสขะ  
๗. สัมมาสติที่เป็นอเสขะ  ๘. สัมมาสมาธิที่เป็นอเสขะ 
๙. สัมมาญาณะที่เป็นอเสขะ  ๑๐. สัมมาวิมุตติที่เป็นอเสขะ 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เป็นของพระอเสขะ ๑๐ ประการนี้แล 

ทุติยอเสขสูตรท่ี ๑๒ จบ 
_________________________ 

 สัมมาญาณะ ใ นสูตรนี้หมายถึงสัมมาทิฏฐินั่นเอง ท่านตรัสไว้เพ่ือให้องค์ธรรมครบบริบูรณ์ และธรรมทั้งหมดนี้ เป็นธรรมชั้น      9

อรหัตตผล (องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๑๑๑/๓๗๓)

 อเสขะ หมายถึงธรรมระดับโลกุตตระของพระอเสขะ คือพระอรหันตขีณาสพ ใ นสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสธรรมนี้สำหรับพระ10

ขีณาสพเท่านั้น (องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๑๒/๓๒๐,๓/๑๑๒/๓๗๔)


