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                          พระสุตตันตปฎก              
                                     เลม ๑๑ 
                      สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค         
       ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
                           ๑. มัคคสังยุต              
                          อวิชชาวรรคท่ี ๑             
                            อวิชชาสูตร                
         วาดวยอวิชชา และวิชชาเปนหวัหนาแหงอกุศลและกุศล           
        [๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:            
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคได 
ตรัสพระพุทธพจนนีว้า.             
        [๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อวิชชาเปนหัวหนาในการยังอกุศลธรรมใหถึงพรอม เกิดรวม     
กับความไมละอายบาป ความไมสะดุงกลัวบาป ความเหน็ผิดยอมเกิดมีแกผูไมรูแจง ประกอบ  
ดวยอวิชชา ความดําริผิดยอมเกิดมีแกผูมีความเหน็ผิด เจรจาผิดยอมเกดิมีแกผูมีความดําริผิด  
การงานผิดยอมเกิดมีแกผูเจรจาผิด การเล้ียงชีพผิดยอมเกดิมีแกผูทําการงานผิด พยายามผิดยอมเกดิ 
มีแกผูเล้ียงชีพผิด ระลึกผิดยอมเกิดมีแกผูพยายามผิด ตั้งใจผิดยอมเกิดมีแกผูระลึกผิด.     
        [๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนวิชชา เปนหัวหนาในการยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เกิด      
รวมกับความละอายบาป ความสะดุงกลัวบาป ความเหน็ชอบยอมเกิดมแีกผูรูแจง ประกอบดวย    
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วิชชา ความดําริชอบยอมเกิดมีแกผูมีความเห็นชอบ เจรจาชอบยอมเกิดมีแกผูมีความดําริชอบ  
การงานชอบยอมเกิดมีแกผูเจรจาชอบ การเล้ียงชีพชอบยอมเกิดมีแกผูทําการงานชอบ พยายาม   
ชอบยอมเกิดมแีกผูเล้ียงชีพชอบ ระลึกชอบยอมเกิดมแีกผูพยายามชอบ ตั้งใจชอบยอมเกิด   
มีแกผูระลึกชอบ แล.               
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            อุปฑฒสูตร                
                 ความเปนผูมีมิตรดี เปนพรหมจรรยท้ังส้ิน             
        [๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:            
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวศักยะช่ือสักระ ในแควน            
สักกะของชาวศากยะทั้งหลาย คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค              
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนกึง่หนึ่งแหงพรหมจรรย        
เทียวนะ พระเจาขา.                
        [๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธออยาไดกลาวอยางนั้น เธออยางได        
กลาวอยางนั้น ก็ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยท้ังส้ินทีเดยีว ดกูร          
อานนท อันภกิษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบ              
ดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.               
        [๖] ดกูรอานนท กภ็ิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบ    
ดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรอานนท ภกิษุ  
ในธรรมวินยันี้ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ 
ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ... สัมมาวาจา ... สัมมากัมมันตะ ... สัมมาอาชีวะ ... สัมมาวายามะ ...             
สัมมาสติ ... สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกร      
อานนท ภกิษผูุมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอม    
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล. 
        [๗] ดูกรอานนท ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เปนพรหมจรรย      
ท้ังส้ินทีเดียวนั้น พึงทราบโดยปริยายแมนี ้ดวยวาเหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ยอมพนไปจาก         
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ชาติ ผูมีชราเปนธรรมดา ยอมพนไปจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพนไปจากมรณะ ผูมี    
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส เปนธรรมดา ยอมพนไปจากโสกะ ปริเทวะ              
ทุกข โทมนัส และอุปายาส เพราะอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร ดูกรอานนท ขอวา ความเปนผูมี                 
มิตรด ีมีสหายดี มีเพื่อนดี เปนพรหมจรรยท้ังส้ินทีเดียวนั้น พึงทราบโดยปริยายนีแ้ล.    
                            จบ สูตรท่ี ๒              
                           สารีปุตตสูตร               
                  ความเปนผูมีมิตรดีเปนพรหมจรรยท้ังส้ิน             
        [๘] สาวตัถีนิทาน คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค               
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหมจรรยท้ังส้ิน             
เทียวนะ พระเจาขา.                
        [๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ถูกละ ถูกละ สารีบุตร ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี      
มีเพื่อนดี นีเ้ปนพรหมจรรยท้ังส้ิน ดูกรสารีบุตร ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายด ีมีเพื่อนดี พึงหวัง          
ขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.              
        [๑๐] ดกูรสารีบุตร ก็ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรค       
ประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกร        
สารีบุตร ภิกษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ        
นอมไปในการสละ ดูกรสารีบุตร ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ยอมเจริญอริยมรรค    
ประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.              
        [๑๑] ดูกรสารีบุตร ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เปนพรหม    
จรรยท้ังส้ิน นัน้พึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดวยวาเหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ยอมพนไปจาก            
ชาติ ผูมีชราเปนธรรมดา ยอมพนไปจากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ยอมพนไปจากมรณะ ผูมี    
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสเปนธรรมดา ยอมพนไปจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข     
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โทมนัส อุปายาส เพราะอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร ดูกรสารีบุตร ขอวา ความเปนผูมีมิตรดี 
มีสหายดี มีเพือ่นดี เปนพรหมจรรยท้ังส้ินนั้น พึงทราบโดยปริยายนีแ้ล. 
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                           พราหมณสูตร                 
                     อริยมรรคเรียกช่ือได ๓ อยาง     
        [๑๒] สาวตัถีนิทาน. คร้ังนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจวีร       
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ไดเหน็ชาณุสโสณพีราหมณออกจากพระนครสาวัตถี ดวยรถ       
เทียมดวยมาขาวลวน ไดยนิวา มาท่ีเทียมเปนมาขาว เคร่ืองประดับขาว ตัวรถขาว ประทุนรถ                 
ขาว เชือกขาว ดามประตักขาว รมขาว ผาโพกขาว ผานุงขาว รองเทาขาว พัดวาลวิชนีท่ี      
ดามพัดก็ขาว ชนเห็นทานผูนี้แลว พดูอยางนี้วา ทานผูเจริญท้ังหลาย ยานประเสริฐหนอ รูป               
ของยานประเสริฐหนอ ดังนี.้          
        [๑๓] คร้ังนั้น ทานพระอานนทเท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว เวลาปจฉาภัต        
กลับจากบิณฑบาต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ                 
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ของประทาน               
พระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี     
ขาพระองคเหน็ชาณุสโสณพีราหมณออกจากพระนครสาวัตถี ดวยรถมาขาวลวน ไดยินวา มาท่ี   
เทียมเปนมาขาว เคร่ืองประดับขาว ตวัรถขาว ประทุนรถขาว เชือกขาว ดามประตักขาว รมขาว   
ผาโพกขาว ผานุงขาว รองเทาขาว พัดวาลวชินีท่ีดามก็ขาว ชนเห็นทานผูนี้แลว พูดอยางนี้วา            
ทานผูเจริญท้ังหลาย ยานประเสริฐหนอ รูปของยานประเสริฐหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ        
พระองคอาจทรงบัญญัติยานอันประเสริฐในธรรมวินัยนีไ้ดไหมหนอ?           
        [๑๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท อาจบัญญัติได คําวายานอันประเสริฐ          
เปนช่ือของอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้เอง เรียกกันวา พรหมยานบาง ธรรมยานบาง รถ     
พิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบาง.       
        [๑๕] ดกูรอานนท สัมมาทิฏฐิบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัดราคะ          
เปนท่ีสุด มีการกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโมหะเปนท่ีสุด.   
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        [๑๖] ดกูรอานนท สัมมาสังกัปปะท่ีบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัด        
ราคะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโมหะเปนท่ีสุด.    
        [๑๗] ดกูรอานนท สัมมาวาจาท่ีบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัด            
ราคะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโมหะเปนท่ีสุด.    
        [๑๘] ดกูรอานนท สัมมากัมมันตะท่ีบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัด        
ราคะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโมหะเปนท่ีสุด.    
        [๑๙] ดูกรอานนท สัมมาอาชีวะท่ีบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัด          
ราคะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโมหะเปนท่ีสุด.    
        [๒๐] ดกูรอานนท สัมมาวายามะท่ีบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจดั          
ราคะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโมหะเปนท่ีสุด.    
        [๒๑] ดูกรอานนท สัมมาสติท่ีบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจัดราคะ         
เปนท่ีสุด มีการกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโมหะเปนท่ีสุด.        
        [๒๒] ดกูรอานนท สัมมาสมาธิท่ีบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว มีการกําจดั           
ราคะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีการกําจัดโมหะเปนท่ีสุด.    
        [๒๓] ดูกรอานนท ขอวา ยานอันประเสริฐ เปนช่ือของอริยมรรคประกอบดวย              
องค ๘ นี้เอง เรียกกันวา พรหมยานบาง ธรรมยานบาง รถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบาง นั้น  
พึงทราบโดยปริยายนีแ้ล.             
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา    
ประพันธตอไปอีกวา                
        [๒๔] อริยมรรคญาณน้ันมีธรรม คือ ศรัทธากับปญญาเปนเอก มีศรัทธา   
          เปนทูบ มีหิริเปนงอน มีใจเปนเชือกชัก มีสติเปนสารถีผูควบคุม              
          รถนี้มีศีลเปนเครื่องประดับ มีญาณเปนเพลา มีความเพียรเปนลอ                
          มีอุเบกขากับสมาธิเปนทูบ ความไมอยากไดเปนประทุน กุลบุตร  
          ใดมีความไมพยาบาท ความไมเบียดเบียน และวิเวกเปนอาวุธ      
          มีความอดทนเปนเกราะหนัง กุลบุตรนั้นยอมเปนไปเพื่อความเกษม 
          จากโยคะ พรหมยานอันยอดเยี่ยมนี้ เกิดแลวในตนของบุคคล     
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          เหลาใด บุคคลเหลานั้นเปนนกัปราชญ ยอมออกไปจากโลกโดย     
          ความแนใจวา มีชัยชนะโดยแท.              
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                            กิมัตถิยสูตร              
                   ประพฤติพรหมจรรยเพื่อกําหนดรูทุกข 
        [๒๕] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้นแล ภกิษมุากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา                
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส พวกอัญญเดียรถียปริพาชก ถามพวกขาพระองค      
อยางนี้วา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พวกทานอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเพ่ือประโยชน                 
อะไร? พวกขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว จึงพยากรณแกพวกอัญญเดยีรถียปริพาชกเหลานั้น   
อยางนี้วา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พวกเราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพือ่กําหนด                
รูทุกข พวกขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พยากรณอยางนี้ ช่ือวากลาวตามพระดํารัสท่ีพระผูมี            
พระภาคตรัสไวแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง พยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ัง 
การคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตยีนไดละหรือ.                
        [๒๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางเถิด พวกเธอถูกถามอยางนัน้      
แลว พยากรณอยางนั้น ช่ือวากลาวตามคําท่ีเรากลาวไวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง พยากรณ          
ธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนได     
เพราะพวกเธออยูประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อกําหนดรูทุกข.             
        [๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถามพวกเธออยางนีว้า        
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย กห็นทางมีอยูหรือ ปฏิปทาเพ่ือกําหนดรูทุกขนั้นมีอยูหรือ? พวกเธอถูกถาม           
อยางนี้แลว พงึพยากรณแกพวกอัญญเดยีรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย            
หนทางมีอยู ปฏิปทาเพ่ือกําหนดรูทุกขนั้นมีอยู.     
        [๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็หนทางเปนไฉน ปฏิปทาเพื่อกําหนดรูทุกขเปนไฉน.           
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เปนหนทาง นี้เปน    
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ปฏิปทาเพ่ือกําหนดรูทุกขนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอถูกถามอยางนั้นแลว พึงพยากรณแก                 
พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้.           
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                           ภิกขุสูตรท่ี ๑             
                  วาดวยพรหมจรรยและท่ีสุดพรหมจรรย  
        [๒๙] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้นแล ภกิษรูุปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาค                
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวาพรหมจรรยๆ ดังนี้ ก็พรหมจรรยเปนไฉน ท่ีสุดแหง  
พรหมจรรยเปนไฉน? 
        [๓๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมา          
ทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปนพรหมจรรย ความส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ        
นี้เปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย.        
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           ภิกขุสูตรท่ี ๒             
                   ความกําจดัราคะ เปนช่ือนพิพานธาตุ   
        [๓๑] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้นแล ภกิษรูุปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา             
ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา ความกําจัดราคะ ความกําจัดโทสะ ความกําจัดโมหะ ดังนี้ คําวา               
ความกําจดัราคะ ความกําจัดโทสะ ความกาํจัดโมหะ นี้เปนช่ือแหงอะไรหนอ? พระผูมีพระภาค      
ตรัสตอบวา ดกูรภิกษุ คําวา ความกําจดัราคะ ความกําจัดโทสะ ความกาํจัดโมหะ นี้เปนช่ือ      
แหงนพิพานธาตุ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวาธรรมเปนท่ีส้ินอาสวะ.        
                      ความส้ินราคะ ช่ือวาอมตะ        
        [๓๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุนัน้ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขา 
แตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา อมตะๆ ดังนี้ อมตะเปนไฉน? ทางท่ีจะใหถึงอมตะเปนไฉน?    
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     พ. ดูกรภกิษุ ความส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ นี้เรียกวาอมตะ              
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเรียกวาทางท่ีจะใหถึง 
อมตะ.             
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            วิภังคสูตร                
                           อริยมรรค ๘                 
        [๓๓] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย        
เราจักแสดง จกัจําแนกอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง        
อริยมรรคนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุพวกนั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? คือ    
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.         
        [๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สัมมาทิฏฐเิปนไฉน? ความรูในทุกข ในทุกขสมุทัย          
ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ.          
        [๓๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัมมาสังกปัปะเปนไฉน? ความดําริในการออกจากกาม            
ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน นี้เรียกวาสัมมาสังกัปปะ.           
        [๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัมมาวาจาเปนไหน? เจตนาเคร่ืองงดเวนจากพูดเท็จ          
พูดสอเสียด พดูคําหยาบ พูดเพอเจอ นี้เรียกวา สัมมาวาจา.             
        [๓๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน? เจตนาเคร่ืองงดเวนจากปาณา        
ติบาต อทินนาทาน จากอพรหมจรรย นีเ้รียกวา สัสมากัมมันตะ.            
        [๓๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัมมาอาชีวะเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละการ        
เล้ียงชีพท่ีผิดเสีย สําเร็จชีวิตอยูดวยการเล้ียงชีพท่ีชอบ นี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ.    
        [๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัมมาวายามะเปนไฉน? ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะ          
ใหเกดิ พยายาม ปรารถนาความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจติไว เพื่อมิใหอกุศลธรรมอันลามก    
ท่ียังไมเกดิบังเกิดข้ึน เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกดิข้ึนแลว เพื่อใหกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ       
บังเกิดข้ึน พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจติไว เพื่อความตั้งม่ัน ไมฟนเฟอน               
เพิ่มพูน ไพบูลย เจริญ บริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีบังเกิดขึ้นแลว นี้เรียกวา สัมมาวายามะ.      
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        [๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัมมาสติเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณา        
เห็นกายในกายเนืองๆ อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัสใน       
โลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึง      
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นจติในจิตเนืองๆ อยู มีความเพยีร มี       
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพจิารณาเห็นธรรมในธรรม            
เนืองๆ อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสีย นี้        
เรียกวา สัมมาสติ.                 
        [๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สัมมาสมาธิเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม       
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอบรรลุทุติย  
ฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตก     
วิจารสงบไป มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย    
นามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมี             
อุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอบรรลุจตุตถฌาณ ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข     
และดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู นี้เรียกวา สัมมาสมาธิ.               
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                             สุภสูตร 
                   มรรคภาวนาท่ีตัง้ไวผิดและตั้งไวถูก                 
        [๔๒] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเดือยขาวสาลี หรือเดือยขาว     
ยวะท่ีบุคคลต้ังไวผิด มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือวาจักใหหอเลือด               
ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเดือยบุคคลต้ังไวผิด ฉันใดก็ดี ภกิษุนั้นแล           
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จกัทําลายอวิชชา จกัยังวิชชาใหเกิด จกัทํานิพพานใหแจง ดวยความเห็น  
ท่ีตั้งไวผิด ดวยการเจริญมรรคท่ีตั้งไวผิด ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะ        
ความเหน็ต้ังไวผิด.                
        [๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเดือยขาวสาลี หรือเดือยขาวยวะท่ีบุคคลตั้ง    
ไวถูก มือหรือเทาย่ําเหยยีบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือวาจักใหหอเลือด ขอนี้เปนฐานะท่ีมี      
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ได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเดือยบุคคลต้ังไวถูก ฉันใดก็ดี ภิกษุนั้นแล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน             
จักทําลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกดิ จกัทํานิพพานใหแจง ดวยความเหน็ท่ีตั้งไวถูก ดวยการ                 
เจริญมรรคท่ีตั้งไวถูก ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะความเห็นต้ังไวถูก.             
        [๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษจุักทําลายอวิชชา จกัยังวิชชาใหเกดิ จักทํานพิพาน      
ใหแจง ดวยความเห็นท่ีตั้งไวถูก ดวยการเจริญมรรคท่ีตั้งไวถูกอยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้        
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอม       
เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุ         
ท้ังหลาย ภกิษจุักทําลายอวิชชา จักยังวิชชาใหเกดิ จกัทํานิพพานใหแจง ดวยความเหน็ท่ีตั้งไว              
ถูก ดวยการเจริญมรรคท่ีตั้งไวถูก อยางนี้แล.       
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            นันทิยสูตร                
                ธรรม ๘ ประการ เปนเหตุใหถึงพระนิพพาน 
        [๔๕] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้นแล นันทิยปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน             
ขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ธรรมเทาไรหนอแล  
ท่ีบุคคลเจริญแลวกระทําใหมากแลว เปนเหตุใหถึงนพิพาน มีนิพพานเปนเบ้ืองหนา มีนิพพาน 
เปนท่ีสุด?       
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนันทิยะ ธรรม ๘ ประการนี้ ท่ีบุคคลเจริญแลว กระทํา       
ใหมากแลว เปนเหตุใหถึงนพิพาน มีนพิพานเปนเบ้ืองหนา มีนิพพานเปนท่ีสุด ธรรม ๘ ประการ                
เปนไฉน? คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ดูกรนันทิยะ ธรรม ๘ ประการนี้ ท่ีบุคคลเจริญ      
แลว กระทําใหมากแลว เปนเหตุใหถึงนพิพาน มีนพิพานเปนเบ้ืองหนา มีนิพพานเปนท่ีสุด.  
        [๔๖] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นนัทิยปริพาชกไดกราบทูล พระผูมี        
พระภาควา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของ     
พระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย            
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวใน    
ท่ีมืด ดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนัน้ ขาพระองคขอถึงทานพระโคดม กับท้ังพระธรรม    
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และพระภิกษสุงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกถึงสรณะ       
จนตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนีเ้ปนตนไป.               
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                          จบ อวิชชาวรรค               
                          ------------                
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. อวิชชาสูตร ๒. อุปฑฒสูตร ๓. สาริปุตตสูตร ๔. พราหมณสูตร ๕. กิมัต              
ถิยสูตร ๖. ภิกขุสูตรท่ี ๑ ๗. ภิกขุสูตรท่ี ๒ ๘. วิภังคสูตร ๙. สุภสูตร ๑๐. นันทิยสูตร  
                          -----------     
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                          วิหารวรรคท่ี ๒              
                           วิหารสูตรท่ี ๑             
                       วาดวยปจจัยแหงเวทนา         
        [๔๗] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย        
เราปรารถนาจะหลีกเรนอยูตลอดกึ่งเดือน ใครๆ ไมพึงเขาไปหาเรา นอกจากภกิษุผูนําบิณฑบาต  
ไปใหรูปเดียว ภิกษุท้ังหลายรบัพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ในกึ่งเดือนนี้ไมมีใครเขาไปเฝา           
พระผูมีพระภาค นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตไปถวายรูปเดียว.                
        [๔๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงออกจากท่ีหลีกเรนโดยลวงไปกึ่งเดือนนั้นแลว      
ตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายมาแลวตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราแรกตรัสรู ยอมอยูดวยวหิารธรรม              
อันใด เราอยูแลวโดยสวนแหงวหิารธรรมอันนั้น เรารูชัดอยางนีว้า เวทนายอมมี เพราะความ                
เห็นผิดเปนปจจัยบาง เพราะความเหน็ชอบเปนปจจยับาง เพราะความดําริผิดเปนปจจยับาง เพราะ              
ความดําริชอบเปนปจจยับาง เพราะเจรจาผิดเปนปจจัยบาง เพราะเจรจาชอบเปนปจจยับาง เพราะ                
การงานผิดเปนปจจยับาง เพราะการงานชอบเปนปจจยับาง เพราะเล้ียงชีพผิดเปนปจจัยบาง เพราะ             
เล้ียงชีพชอบเปนปจจยับาง เพราะพยายามผิดเปนปจจยับาง เพราะพยายามชอบเปนปจจัยบาง  
เพราะความระลึกผิดเปนปจจยับาง เพราะความระลึกชอบเปนปจจยับาง เพราะความตั้งใจผิดเปน                 
ปจจัยบาง เพราะความต้ังใจชอบเปนปจจยับาง เพราะฉันทะเปนปจจัยบาง เพราะวติกเปนปจจัย               
บาง เพราะสัญญาเปนปจจยับาง เพราะฉันทวิตกและสัญญายังไมสงบเปนปจจยับาง เพราะฉันท 
วิตกและสัญญาสงบเปนปจจยับาง เพราะมีความพยายามเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง และเม่ือถึงฐานะ               
นั้นแลวเปนปจจัยบาง.            
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                           วิหารสูตรท่ี ๒             
                       วาดวยปจจัยแหงเวทนา         
        [๔๙] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา เราปรารถนาจะหลีกเรน     
อยูตลอด ๓ เดอืน ใครๆ ไมพึงเขาไปหาเรา นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตไปใหรูปเดียว ภกิษุ    
ท้ังหลายรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลวใน ๓ เดือนนี้ ไมมีใครเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค                 
นอกจากภิกษผูุนําบิณฑบาตไปถวายรูปเดยีว.  
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        [๕๐] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงออกจากท่ีหลีกเรนโดยลวงไป ๓ เดือนนัน้แลว       
ตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายมาแลวตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราแรกตรัสรู ยอมอยูดวยวหิารธรรม              
อันใด เราอยูแลวโดยสวนแหงวหิารธรรมอันนั้น เรารูชัดอยางนีว้า เวทนายอมมีเพราะความเห็น             
ผิดเปนปจจยับาง เพราะความเห็นผิดสงบเปนปจจยับาง เพราะความเหน็ชอบเปนปจจัยบาง    
เพราะความเหน็สงบชอบเปนปจจยับาง ฯลฯ เพราะความต้ังใจผิดเปนปจจัยบาง เพราะความ      
ตั้งใจผิดสงบเปนปจจยับาง เพราะความต้ังใจชอบเปนปจจัยบาง เพราะความต้ังใจชอบสงบเปน 
ปจจัยบาง เพราะฉันทะเปนปจจัยบาง เพราะฉันทะสงบเปนปจจยับาง เพราะวิตกเปนปจจัยบาง                
เพราะวติกสงบเปนปจจยับาง เพราะสัญญาเปนปจจยับาง เพราะสัญญาสงบเปนปจจยับาง เพราะ 
ฉันทวิตกและสัญญายังไมสงบเปนปจจยับาง เพราะฉันทวิตกและสัญญาสงบเปนปจจยับาง เพราะ  
มีความพยายามเพ่ือถึงธรรมท่ียังไมถึง และเม่ือถึงฐานะนั้นแลวเปนปจจัยบาง.           
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                             เสขสูตร 
                       องคคุณ ๘ ของพระเสขะ            
        [๕๑] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้นแล ภกิษรูุปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ฯลฯ คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา พระเสขะๆ ดังนี้              
ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ? จึงจะช่ือวาเปนพระเสขะ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิอันเปนของพระเสขะ ฯลฯ ประกอบดวยสัมมาสมาธิอัน      
เปนของพระเสขะ ดกูรภกิษ ุดวยเหตุเพียงเทานี้แล จึงจะช่ือวาเปนพระเสขะ.              
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          อุปปาทสูตรท่ี ๑             
          ธรรม ๘ ประการ ยอมมีเพราะการปรากฏแหงพระตถาคต              
        [๕๒] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว          
กระทําใหมากแลว ท่ียังไมเกดิยอมเกดิข้ึน ไมเกิดข้ึนนอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันต                
สัมมาสัมพุทธเจา ธรรม ๘ ประการเปนไฉน? คือสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ดูกรภกิษุท้ังหลาย                 
ธรรม ๘ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ท่ียังไมเกิดยอมเกิดข้ึน ไมเกิด                 
ข้ึนนอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.               
                           จบ สูตรท่ี ๔    
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                          อุปปาทสูตรท่ี ๒             
           ธรรม ๘ ประการ ยอมมีเพราะพระวินัยของพระสุคต               
        [๕๓] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว          
กระทําใหมากแลว ท่ียังไมเกดิยอมเกดิข้ึน ไมเกิดข้ึนนอกจากวินัยของพระสุคต ธรรม ๘ ประการ               
เปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๘ ประการนี้แล อัน        
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ท่ียังไมเกิดยอมเกิดข้ึน ไมเกิดข้ึนนอกจากวินยัของพระสุคต.             
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                          ปริสุทธิสูตรท่ี ๑           
       ธรรม ๘ ประการ ยอมเกิดเพราะความปรากฏแหงพระตถาคต              
        [๕๔] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ บริสุทธ์ิผุดผอง ไมมี     
กิเลสเคร่ืองยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส ท่ียังไมเกิดยอมเกดิข้ึน ไมเกดิข้ึนนอกจากความปรากฏ               
แหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ธรรม ๘ ประการเปนไฉน? คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ           
สัมมาสมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๘ ประการนี้แล บริสุทธ์ิผุดผอง ไมมีกิเลสเคร่ืองยั่วยวน              
ปราศจากอุปกเิลส ท่ียังไมเกดิยอมเกดิข้ึน ไมเกิดข้ึนนอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันต                
สัมมาสัมพุทธเจา.                 
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                          ปริสุทธิสูตรท่ี ๒           
          ธรรม ๘ ประการ ยอมบริสุทธ์ิเพราะวินัยของพระสุคต            
        [๕๕] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ บริสุทธ์ิผุดผอง ไมมี     
กิเลสเคร่ืองยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส ท่ียังไมเกิดยอมเกดิข้ึน ไมเกดิข้ึนนอกจากวนิยัของ                
พระสุคต ธรรม ๘ ประการเปนไฉน? คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ดูกรภกิษุท้ังหลาย         
ธรรม ๘ ประการนี้แล บริสุทธ์ิผุดผองไมมีกิเลสเคร่ืองยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส ท่ียงัไมเกิด              
ยอมเกิดข้ึน ไมเกิดข้ึนนอกจากวินัยของพระสุคต.      
                           จบ สูตรท่ี ๗   
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                         กุกกุฏารามสูตรท่ี ๑          
                    มิจฉามรรค วาดวยอพรหมจรรย       
        [๕๖] ขาพเจาไดสดับแลวอยางนี้:             
     สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทและทานพระภัททะอยู ณ กุกกุฏาราม ใกลนครปาฏลีบุตร         
คร้ังนั้น ทานพระภัททะออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระอานนท ไดปราศรัยกับทาน 
พระอานนท คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว              
ไดถามทานพระอานนทวา ทานอานนท ท่ีเรียกวา อพรหมจรรยๆ ดังนี้ อพรหมจรรยเปนไฉน    
หนอ? ทานพระอานนทตอบวา ดีละๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชางหลักแหลม ชางไตถาม          
ก็ทานถามอยางนี้หรือวา ทานอานนท ท่ีเรียกวา อพรหมจรรยๆ ดังนี้ อพรหมจรรยเปนไฉนหนอ?               
     ภ. อยางนัน้ ทานผูมีอาย?ุ   
     อา. มิจฉามรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาสมาธิ นี้แล             
เปนอพรหมจรรย.   
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                         กุกกุฏารามสูตรท่ี ๒          
                         วาดวยพรหมจรรย             
        [๕๗] ปาฏลิปุตตนิทาน. ภ. ทานอานนท ท่ีเรียกวาพรหมจรรยๆ ดังนี้ พรหมจรรย        
เปนไฉนหนอ? ท่ีสุดของพรหมจรรยเปนไฉน?              
     อา. ดีละๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชางหลักแหลม ชางไตถาม ก็ทานถามอยางนี้        
หรือวา ทานอานนท ท่ีเรียกวา พรหมจรรยๆ ดังนี้ พรหมจรรยเปนไฉนหนอ? ท่ีสุดของ       
พรหมจรรยเปนไฉน? 
     ภ. อยางนัน้ ทานผูมีอายุ.   
     อา. อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลเปน          
พรหมจรรย ความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ นี้เปนท่ีสุดของพรหมจรรย.          
                           จบ สูตรท่ี ๙     
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                         กุกกุฏารามสูตรท่ี ๓          
                    วาดวยพรหมจรรยและพรหมจารี       
        [๕๘] ปาฏลิปุตตนิทาน. ภ. ทานอานนท ท่ีเรียกวา พรหมจรรยๆ ดังนี้ พรหมจรรย       
เปนไฉนหนอ? พรหมจารีเปนไฉน? ท่ีสุดของพรหมจรรยเปนไฉน?              
     อา. ดีละๆ ทานภัททะ ทานชางคิด ชางหลักแหลม ชางไตถาม ก็ทานถามอยางนี้        
หรือวา ทานอานนท ท่ีเรียกวา พรหมจรรยๆ ดังนี้ พรหมจรรยเปนไฉนหนอ? พรหมจารี        
เปนไฉน? ท่ีสุดของพรหมจรรยเปนไฉน?                 
     ภ. อยางนัน้ ทานผูมีอายุ    
     อา. อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แล              
เปนพรหมจรรย บุคคลผูประกอบดวยอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้เรียกวาเปนพรหมจารี   
ความส้ินราคะ โทสะ โมหะ นี้เปนท่ีสุดของพรหมจรรย.   
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                         จบ วิหารวรรคท่ี ๒            
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. วิหารสูตรท่ี ๑ ๒. วหิารสูตรท่ี ๒ ๓. เสขสูตร ๔. อุปปาทสูตรท่ี ๑                
๕. อุปปาทสูตรท่ี ๒ ๖. ปริสุทธิสูตรท่ี ๑ ๗. ปริสุทธิสูตรท่ี ๒ ๘. กกุกฏุารามสูตรท่ี ๑   
๙. กุกกุฏารามสูตรท่ี ๒ ๑๐. กุกกุฏารามสูตรท่ี ๓      
                      -------------------   
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                          มิจฉัตตวรรคท่ี ๓            
                            มิจฉัตตสูตร               
                             ความเหน็ผิด-ความเห็นถูก  
        [๕๙] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจะแสดงมิจฉัตตะ (ความผิด) และ             
สัมมัตตะ (ความถูก) แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนั้น.        
        [๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มิจฉัตตะเปนไฉน? ความเห็นผิด ฯลฯ ความต้ังใจผิด          
นี้เรียกวา มิจฉัตตะ.              
        [๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัมมัตตะเปนไฉน? ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้ง               
ใจชอบ นี้เรียกวา สัมมัตตะ.        
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                          อกุศลธรรมสูตร               
                        อกุศลธรรม-กุศลธรรม            
        [๖๒] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอกุศลธรรมและกุศลธรรมแก           
เธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนั้น.             
        [๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อกุศลธรรมเปนไฉน? ความเหน็ผิด ฯลฯ ความต้ังใจ            
ผิด นี้เรียกวา อกุศลธรรม.         
        [๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กุศลธรรมเปนไฉน? ความเห็นชอบ ฯลฯ ความตั้งใจ             
ชอบ นี้เรียกวา กุศลธรรม.          
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                          ปฏิปทาสูตรท่ี ๑             
                      มิจฉาปฏิปทา-สัมมาปฏิปทา         
        [๖๕] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทา         
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนั้น.     
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        [๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็มิจฉาปฏิปทาเปนไฉน? ความเหน็ผิด ฯลฯ ความ                
ตั้งใจผิด นี้เรียกวา มิจฉาปฏิปทา. 
        [๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัมมาปฏิปทาเปนไฉน? ความเหน็ชอบ ฯลฯ ความ                
ตั้งใจชอบ นี้เรียกวา สัมมาปฏิปทา. 
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          ปฏิปทาสูตรท่ี ๒             
                          วาดวยญายธรรม              
        [๖๘] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราไมสรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของคฤหัสถ         
หรือบรรพชิต คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแลว ยอมไมฟงญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จ    
เพราะความปฏิบัติผิดเปนตัวเหตุ ก็มิจฉาปฏิปทาเปนไฉน? ความเหน็ผิด ฯลฯ ความต้ังใจผิด    
นี้เรียกวา มิจฉาปฏิปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไมสรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของคฤหัสตหรือบรรพชิต               
คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแลว ยอมไมยังญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จ เพราะความปฏิบัติ                
ผิดเปนตัวเหตุ.   
        [๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของคฤหัสถหรือบรรพชิต คฤหัสถ       
หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแลว ยอมยังญายธรรมอันเปนกศุลใหสําเร็จ เพราะความปฏิบัติชอบเปน  
ตัวเหตุ ก็สัมมาปฏิปทาเปนไฉน? ความเหน็ชอบ ฯลฯ ความตั้งใจชอบ นี้เรียกวา สัมมา         
ปฏิปทา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของคฤหัสถหรือบรรพชิต คฤหัสถหรือ      
บรรพชิตปฏิบัติชอบแลว ยอมยังญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จ เพราะความปฏิบัตชิอบเปน      
ตัวเหตุ.          
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                          อสัปปุริสสูตรท่ี ๑          
                       วาดวยอสัตบุรุษ-สัตบุรุษ      
        [๗๐] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอสัตบุรุษและสัตบุรุษแกเธอ        
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนั้น.                
        [๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อสัตบุรุษเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูมีความ       
เห็นผิด ดําริผิด เจรจาผิด ทําการงานผิด เล้ียงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด        
บุคคลนี้เรียกวา อสัตบุรุษ.   
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        [๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สัตบุรุษเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมี           
ความเหน็ชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ ทําการงานชอบ เล้ียงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ              
ตั้งใจชอบ บุคคลนี้เรียกวา สัตบุรุษ.                
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                          อสัปปุริสสูตรท่ี ๒          
                   วาดวยอสัตบุรุษและสัตบุรุษท่ียิ่งกวา              
        [๗๓] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอสัตบุรุษและอสัตบุรุษท่ียิง่กวา  
อสัตบุรุษ แกเธอท้ังหลาย จกัแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษผูยิ่งกวาสัตบุรุษ แกเธอท้ังหลาย เธอ              
ท้ังหลายจงฟงเร่ืองนั้น.           
        [๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อสัตบุรุษเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมี          
ความเหน็ผิด ฯลฯ ตั้งใจผิด บุคคลเหลานี้เรียกวา อสัตบุรุษ.           
        [๗๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อสัตบุรุษผูยิ่งกวาอสัตบุรุษเปนไฉน? บุคคลบางคนใน      
โลกน้ี เปนผูมีความเหน็ผิด ฯลฯ ตั้งใจผิด รูผิด พนผิด บุคคลนี้เรียกวา อสัตบุรุษผูยิ่งกวา          
อสัตบุรุษ.        
        [๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัตบุรุษเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีความ       
เห็นชอบ ฯลฯ ตั้งใจชอบ บุคคลนี้เรียกวา สัตบุรุษ.    
        [๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัตบุรุษผูยิง่กวาสัตบุรุษเปนไฉน? บุคคลบางคนใน        
โลกน้ี เปนผูมีความเหน็ชอบ ฯลฯ ตั้งใจชอบ รูชอบ พนชอบ บุคคลนี้เรียกวา สัตบุรุษผูยิ่ง               
กวาสัตบุรุษ.     
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                             กุมภสูตร                 
                        ธรรมเคร่ืองรองรับจิต          
        [๗๘] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนหมอท่ีไมมีเคร่ืองรองรับ ยอม  
กล้ิงไปไดงาย ท่ีมีเคร่ืองรองรับ ยอมกล้ิงไปไดยาก ฉันใด จิตก็ฉันนั้นเหมือนกนั ไมมีเคร่ือง           
รองรับ ยอมกล้ิงไปไดงาย ท่ีมีเคร่ืองรองรับ ยอมกล้ิงไปไดยาก.      
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        [๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเปนเคร่ืองรองรับจิต อริยมรรคอันประกอบดวยองค      
๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เปนเคร่ืองรองรับจิต.       
        [๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนหมอท่ีไมมีเคร่ืองรองรับ ยอมกล้ิงไปไดงาย  
ท่ีมีเคร่ืองรองรับ ยอมกล้ิงไปไดยาก ฉันใด จิตก็ฉันนั้นเหมือนกนั ไมมีเคร่ืองรองรับ ยอม               
กล้ิงไปไดงาย ท่ีมีเคร่ืองรองรับ ยอมกล้ิงไปไดยาก.                 
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            สมาธิสูตร                 
                     วาดวยสัมมาสมาธิอันประเสริฐ     
        [๘๑] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสัมมาสมาธิอันประเสริฐ พรอม       
ท้ังเหตุ พรอมท้ังเคร่ืองประกอบแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนั้น.             
        [๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สัมมาสมาธิอันประเสริฐ พรอมท้ังเหตุ พรอมท้ังเคร่ือง    
ประกอบเปนไฉน? คือความเห็นชอบ ฯลฯ ความต้ังใจชอบ.    
        [๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความท่ีจิตมีอารมณเปนอันเดียว ความทีจ่ิตมีเคร่ืองประกอบ  
ดวยองค ๗ ประการเหลานีน้ั้น เรียกวาสัมมาสมาธิอันประเสริฐ พรอมท้ังเหตุบาง พรอมท้ัง                
เคร่ืองประกอบบาง.                 
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                            เวทนาสูตร                 
                   เจริญอริยมรรคเพ่ือกําหนดรูเวทนา    
        [๘๔] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เวทนา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน?          
คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ เวทนา ๓ ประการนีแ้ล.     
        [๘๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ บุคคลพึงเจริญ เพื่อ           
กําหนดรูเวทนา ๓ ประการนี ้อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? คือ ความเห็นชอบ        
ฯลฯ ความต้ังใจชอบ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ บุคคลพึงเจริญ เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓      
ประการนี้แล.      
                           จบ สูตรท่ี ๙      
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                            อุตติยสูตร                
                    เจริญอริยมรรคเพ่ือละกามคุณ ๕      
        [๘๖] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น ทานพระอุตติยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ฯลฯ คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขา   
พระองคหลีกออกเรนอยูในท่ีลับ ไดเกิดความปริวิตกแหงใจอยางนีว้า กามคุณ ๕ พระผูมีพระภาค             
ตรัสไวแลว กามคุณ ๕ ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวแลวเปนไฉนหนอ?         
        [๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ อุตติยะ กามคุณ ๕ เหลานี้ เรากลาวไวแลว       
กามคุณ ๕ เปนไฉน? คือ รูปท่ีจะพึงรูแจงไดดวยจกัษุ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนท่ี                
นารัก ยัว่ยวน ชวนใหกําหนดั เสียงท่ีพึงรูแจงดวยหู ... กล่ินท่ีพึงรูแจงดวยจมูก ... รสท่ีพึงรูแจง                 
ดวยล้ิน ... โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกาย นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนท่ีนารัก ยัว่ยวน             
ชวนใหกําหนดั ดูกรอุตติยะ กามคุณ ๕ เหลานี้แล เรากลาวไวแลว.        
        [๘๘] ดกูรอุตติยะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ บุคคลพึงเจริญ เพื่อละกามคุณ         
๕ เหลานี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความต้ังใจ      
ชอบ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ บุคคลพึงเจริญ เพื่อละกามคุณ ๕ เหลานี้แล.             
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ มิจฉัตตวรรคท่ี ๓           
                        ---------------               
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
๑. มิจฉัตตสูตร ๒. อกุศลธรรมสูตร ๓. ปฏิปทาสูตรท่ี ๑ ๔. ปฏิปทาสูตรท่ี ๒       
๕. อสัปปุริสสูตรท่ี ๑ ๖. อสัปปุริสสูตรท่ี ๒ ๗. กุมภสูตร ๘. สมาธิสูตร 
๙. เวทนาสูตร ๑๐. อุตติยสูตร.       
                         --------------    
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                          ปฏิปตติวรรคท่ี ๔           
                            ปฏิปตติสูตร              
                     วาดวยมิจฉาปฏิบัติ-สัมมาปฏิบัติ 
        [๘๙] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมิจฉาปฏิบัติ และสัมมาปฏิบัติ      
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนั้น.          
        [๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มิจฉาปฏิบัติเปนไฉน? คือ ความเห็นผิด ฯลฯ ความ           
ตั้งใจผิด นี้เรียกวา มิจฉาปฏิบัติ.                 
        [๙๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สัมมาปฏิบัติเปนไฉน? คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความ           
ตั้งใจชอบ นี้เรียกวา สัมมาปฏิบัติ.                 
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            ปฏิปนนสูตร               
                    วาดวยบุคคลผูปฏิบัติผิด-ปฏิบัติชอบ               
        [๙๒] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงบุคคลผูปฏิบัติผิด และบุคคล       
ผูปฏิบัติชอบ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนั้น.             
        [๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูปฏิบัติผิดเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน      
ผูมีความเห็นผดิ ฯลฯ มีความต้ังใจผิด บุคคลน้ีเรียกวา ผูปฏิบัติผิด. 
        [๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูปฏิบัติชอบเปนไฉน? บุคคลบางคนในโลกนี้           
เปนผูมีความเห็นชอบ ฯลฯ มีความต้ังใจชอบ บุคคลนี้เรียกวา ผูปฏิบัติชอบ.              
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            วิรัทธสูตร                
                   ผลของผูพลาดและผูปรารภอริยมรรค    
        [๙๕] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อันบุคคล        
เหลาใดเหลาหนึ่งพลาดแลว อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น ยอมไมใหถึง                 
ความส้ินทุกขโดยชอบ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึง่ปรารภแลว    
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น ยอมใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ.    
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        [๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? คือ ความ           
เห็นชอบ ฯลฯ ความต้ังใจชอบ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง       
พลาดแลว อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น ยอมไมใหถึงความส้ินทุกข    
โดยชอบ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึง่ปรารภแลว อริยมรรคอัน     
ประกอบดวยองค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น ยอมใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ.   
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                             ปารสูตร 
                   ธรรมเปนเคร่ืองใหถึงฝง (นิพพาน) 
        [๙๗] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๘ ประการนี้ ท่ีบุคคลเจริญแลว          
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝง (นิพพาน) จากที่มิใชฝง (วัฏฏะ) ธรรม ๘ ประการ 
เปนไฉน? คือ ความเหน็ชอบ ฯลฯ ความต้ังใจชอบ ธรรม ๘ ประการนีแ้ล ท่ีบุคคลเจริญแลว       
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากท่ีมิใชฝง.               
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษตินี้แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธ   
ตอไปอีกวา       
        [๙๘] ในพวกมนุษย ชนท่ีถึงฝงมีจํานวนนอย แตหมูสัตวนอกนี ้ยอม                 
       วิ่งไปตามฝงนั่นเอง สวนชนเหลาใดประพฤติตามในธรรมท่ีพระผูมี 
       พระภาคตรัสดีแลว ชนเหลานั้นขามบวงมฤตยูซ่ึงแสนยากท่ีจะขามไปถึง              
       ฝงได บัณฑิตพึงละธรรมฝายดําเสียเจริญธรรมฝายขาว ออกจากความ  
       อาลัย อาศัยธรรมอันไมมีความอาลัยแลว พึงละกามเสีย เปนผูไมมี                 
       กิเลสเปนเคร่ืองกังวล ปรารถนาความยนิดใีนวิเวก ท่ีสัตวยินดีไดยาก              
       บัณฑิตพึงยังตนใหผองแผว จากเคร่ืองเศราหมองจติ ชนเหลาใดอบรม                 
       จิตดีแลวโดยชอบในองคเปนเหตุใหตรัสรู ไมถือม่ัน ยินดแีลวในความ             
       สละคืนความถือม่ัน ชนเหลานั้นเปนผูส้ินอาสวะ มีความรุงเรือง 
       ปรินิพพานแลวในโลกนี้.      
                           จบ สูตรท่ี ๔      
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                          สามัญญสูตรท่ี ๑             
                     วาดวยสามัญญะและสามัญญผล        
        [๙๙] สาวตัถีนิทาน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสามัญญะ (ความเปนสมณะ)            
และสามัญญผล (ผลแหงความเปนสมณะ) แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนั้น.           
        [๑๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สามัญญะเปนไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘            
นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความต้ังใจชอบ นี้เรียกวา สามัญญะ.         
        [๑๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สามัญญผลเปนไฉน? คือ โสดาปตติผล สกทาคามิผล            
อนาคามิผล อรหัตตผล นี้เรียกวา สามัญญผล.            
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                          สามัญญสูตรท่ี ๒             
                 วาดวยสามัญญะและประโยชนแหงสามัญญะ 
        [๑๐๒] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสามัญญะ และประโยชนแหง          
สามัญญะแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนั้น.   
        [๑๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สามัญญะเปนไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘            
นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความต้ังใจชอบ นี้เรียกวา สามัญญะ.         
        [๑๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ประโยชนแหงสามัญญะเปนไฉน? ความส้ินราคะ ความ          
ส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ นี้เรียกวา ประโยชนแหงสามัญญะ.               
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                          พรหมัญญสูตรท่ี ๑            
                   ความเปนพรหมและเปนพรหมมัญญผล      
        [๑๐๕] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงพรหมัญญะ (ความเปนพรหม)          
และพรหมัญญผล (ผลแหงความเปนพรหม) แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนัน้.          
        [๑๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็พรหมัญญะเปนไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘           
นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความต้ังใจชอบ นี้เรียกวา พรหมัญญะ.    
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        [๑๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็พรหมัญญผลเปนไฉน? คือ โสดาปตติผล สกทาคามิผล           
อนาคามิผล อรหัตตผล นี้เรียกวา พรหมัญญผล.           
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                          พรหมัญญสูตรท่ี ๒            
            ความเปนพรหมและประโยชนแหงความเปนพรหม 
        [๑๐๘] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงพรหมัญญะ และประโยชน             
แหงพรหมัญญะแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนัน้.               
        [๑๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็พรหมัญญะเปนไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘           
นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความต้ังใจชอบ นี้เรียกวา พรหมัญญะ.        
        [๑๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ประโยชนแหงพรหมัญญะเปนไฉน? ความส้ินราคะ              
ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ นีเ้รียกวา ประโยชนแหงพรหมัญญะ.          
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                         พรหมจริยสูตรท่ี ๑            
                    พรหมจรรยและผลแหงพรหมจรรย       
        [๑๑๑] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงพรหมจรรย และผลแหงพรหม          
จรรย แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนั้น.    
        [๑๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็พรหมจรรยเปนไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค            
๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความต้ังใจชอบ นี้เรียกวา พรหมจรรย.     
        [๑๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ผลแหงพรหมจรรยเปนไฉน? คือ โสดาปตติผล                
สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล นี้เรียกวา ผลแหงพรหมจรรย.           
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                         พรหมจริยสูตรท่ี ๒            
                 พรหมจรรยและประโยชนแหงพรหมจรรย    
        [๑๑๔] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงพรหมจรรย และประโยชน            
แหงพรหมจรรย แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนัน้.   
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        [๑๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็พรหมจรรยเปนไฉน. อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘          
นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความต้ังใจชอบ นี้เรียกวา พรหมจรรย.       
        [๑๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ประโยชนแหงพรหมจรรยเปนไฉน? ความส้ินราคะ             
ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ นีเ้รียกวา ประโยชนแหงพรหมจรรย.         
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ ปฏิปตติวรรคท่ี ๔          
                          -----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. ปฏิปตติสูตร ๒. ปฏิปนนสูตร ๓. วิรัทธสูตร ๔. ปารสูตร         
๕. สามัญญสูตรท่ี ๑ ๖. สามัญญสูตรท่ี ๒ ๗. พรหมัญญสูตรท่ี ๑ ๘. พรหมัญญ 
สูตรท่ี ๒ ๙. พรหมจริยสูตรท่ี ๑ ๑๐. พรหมจริยสูตรท่ี ๒                 
                           ----------       
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                         อัญญติตถิยวรรคท่ี ๕          
                            วิราคสูตร                 
                       ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะ       
        [๑๑๗] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถามเธอ       
ท้ังหลายอยางนี้วา ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรย ในพระสมณโคดม                
เพื่อประโยชนอะไร? เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชก  
เหลานั้นอยางนี้วา ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย เราท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพื่อ        
สํารอกราคะ.        
        [๑๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถามเธอท้ังหลายอยาง      
นี้วา ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย กท็างมีอยูหรือ? ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะมีอยูหรือ? เธอท้ังหลาย          
ถูกถามอยางนีแ้ลว พึงช้ีแจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น อยางนี้วา ดกูรผูมีอายุ              
ท้ังหลาย ทางมีอยู ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะมีอยู.  
        [๑๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางเปนไฉน? ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะ เปนไฉน?          
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความต้ังใจชอบ นี้เปนทาง นี้    
เปนขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงช้ีแจงแก              
พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกเหลานั้น อยางนี้.          
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                           สังโยชนสูตร                
                   ประพฤติพรหมจรรยเพื่อละสังโยชน    
        [๑๒๐] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถาม          
เธอท้ังหลายอยางนีว้า ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยูประพฤติ พรหมจรรยในพระสมณ                
โคดมเพ่ือประโยชนอะไร? เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงช้ีแจงแกพวกอัญญเดยีรถียปริพาชก              
เหลานั้นอยางนี้วา ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย เราท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาค            
เพื่อละสังโยชน.  
                           จบ สูตรท่ี ๒     
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                            อนุสยสูตร                 
                    ประพฤติพรหมจรรยเพื่อถอนอนุสัย    
        [๑๒๑] ... ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  
เพื่อถอนอนุสัย ฯลฯ                 
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                            อัทธานสูตร                
                 ประพฤติพรหมจรรยเพื่อกําหนดรูสังสารวัฏ                
        [๑๒๒] ... ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  
เพื่อกําหนดรูสังสารวัฏอันยืดยาว ฯลฯ                 
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                            อาสวสูตร 
                    ประพฤติพรหมจรรยเพื่อส้ินอาสวะ    
        [๑๒๓] ... ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  
เพื่อความส้ินอาสวะ ฯลฯ             
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                          วิชชาวิมุตติสูตร            
          ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําใหแจงซ่ึงวิชชาและวมุิตติผล        
        [๑๒๔] ... ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  
เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงผลแหงวิชชา และวิมุตติผล ฯลฯ   
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           ญาณทัสสนสูตร               
                   ประพฤติพรหมจรรยเพื่อญาณทัสสนะ     
        [๑๒๕] ... ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  
เพื่อญาณทัสสนะ ฯลฯ                 
                           จบ สูตรท่ี ๗       
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                        อนุปาทาปรินิพพานสูตร          
                     ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน  
        [๑๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก พึงถามเธอท้ังหลายอยางนี้     
วา ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ทานท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม เพื่อประโยชน  
อะไร เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงช้ีแจงแกพวกอัญญเดยีรถียปริพาชกเหลานัน้อยางนี้วา             
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน.           
        [๑๒๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามเธอท้ังหลายอยางนี้    
วา ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็ทางมีอยูหรือ? ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพานมีอยูหรือ? เธอ              
ท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงช้ีแจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกรผูมีอายุ       
ท้ังหลาย ทางมีอยู ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพานมีอยู.            
        [๑๒๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางเปนไฉน? ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพานเปน        
ไฉน? อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ความต้ังใจชอบ              
นี้เปนขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึง             
ช้ีแจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานัน้อยางนี้.  
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                       จบ อัญญติตถิยวรรคท่ี ๕         
                       -----------------              
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. วิราคสูตร ๒. สังโยชนสูตร ๓. อนุสยสูตร ๔. อัทธานสูตร ๕. อาสวสูตร               
๖. วิชชาวิมุตติสูตร ๗. ญาณทัสสนสูตร ๘. อนุปาทาปรินิพพานสูตร          
                       -----------------   
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                          สุริยเปยยาลท่ี ๖            
                         กัลยาณมิตตสูตรท่ี ๑          
                      มิตรดีเปนนิมิตแหงอริยมรรค     
        [๑๒๙] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือพระอาทิตยจะข้ึนส่ิงท่ีข้ึนกอน ส่ิง  
ท่ีเปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง ส่ิงท่ีเปนเบ้ืองตนเปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิด              
แหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความเปนผูมีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกร                 
ภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘              
จักทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.         
        [๑๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค    
๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน   
การสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการ       
สละ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษมีุมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําให 
มากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.      
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                         สีลสัมปทาสูตรท่ี ๑           
                    สีลสัมปทาเปนนิมิตแหงอรยิมรรค    
        [๑๓๑] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือพระอาทิตยจะข้ึนส่ิงท่ีข้ึนกอน ส่ิงท่ี                
เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง ส่ิงท่ีเปนเบ้ืองตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิด                
แหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพรอมแหงศีล ฉันนั้นเหมือนกัน     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูถึงพรอมดวยศีล พึงหวังขอนีไ้ด ฯลฯ    
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                         ฉันทสัมปทาสูตรท่ี ๑          
                    ฉันทสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค   
        [๑๓๒] ... คือ ความถึงพรอมแหงฉันทะ ฯลฯ        
                           จบ สูตรท่ี ๓    
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                         อัตตสัมปทาสูตรท่ี ๑          
                    อัตตสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค   
        [๑๓๓] ... คือ ความถึงพรอมแหงตน (ความถึงพรอมแหงจิต) ฯลฯ      
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                         ทิฏฐิสัมปทาสูตรท่ี ๑         
                    ทิฏฐิสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค  
        [๑๓๔] ... คือ ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ฯลฯ        
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                       อัปปมาทสัมปทาสูตรท่ี ๑         
                  ความไมประมาทเปนนิมิตแหงอริยมรรค  
        [๑๓๕] ... คือ ความถึงพรอมแหงความไมประมาท ฯลฯ                 
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                     โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรท่ี ๑     
                  โยนิโสมนสิการเปนนิมิตแหงอริยมรรค  
        [๑๓๖] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือพระอาทิตยจะข้ึน ส่ิงท่ีข้ึนกอน      
ส่ิงท่ีเปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง ส่ิงท่ีเปนเบ้ืองตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความ                
บังเกิดแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจ   
โดยแยบคาย ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อันภกิษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจ   
โดยแยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จกัเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซ่ึง  
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.       
        [๑๓๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม      
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยาง 
ไร? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป                 
ในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน        
การสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรค                
อันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.        
                           จบ สูตรท่ี ๗   
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                         กัลยาณมิตรสูตรท่ี ๒          
                      มิตรดีเปนนิมิตแหงอริยมรรค     
        [๑๓๘] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือพระอาทิตยจะข้ึนส่ิงท่ีข้ึนกอน ส่ิงท่ี                
เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง ส่ิงท่ีเปนเบ้ืองตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกดิ                
แหงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความเปนผูมีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จัก             
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.            
        [๑๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘     
ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเจริญ                 
สัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ              
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจดัโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปน               
ท่ีสุด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําให               
มากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.         
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                         สีลสัมปทาสูตรท่ี ๒           
                    สีลสัมปทาเปนนิมิตแหงอรยิมรรค    
        [๑๔๐] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือพระอาทิตยจะข้ึน ส่ิงท่ีข้ึนกอน ส่ิง 
ท่ีเปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง ส่ิงท่ีเปนเบ้ืองตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความเกิด                
แหงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพรอมดวยศีล ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ    
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                         ฉันทสัมปทาสูตรท่ี ๒          
                    ฉันทสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค   
        [๑๔๑] ... คือ ความถึงพรอมแหงฉันทะ ฯลฯ        
                           จบ สูตรท่ี ๑๐   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 33 
                         อัตตสัมปทาสูตรท่ี ๒          
                    อัตตสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค   
        [๑๔๒] ... คือ ความถึงพรอมแหงตน ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๑๑              
                         ทิฏฐิสัมปทาสูตรท่ี ๒         
                    ทิฏฐิสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค  
        [๑๔๓] ... คือ ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ฯลฯ        
                           จบ สูตรท่ี ๑๒              
                       อัปปมาทสัมปทาสูตรท่ี ๒         
                  ความไมประมาทเปนนิมิตแหงอริยมรรค  
        [๑๔๔] ... คือ ความถึงพรอมแหงความไมประมาท ฯลฯ                 
                           จบ สูตรท่ี ๑๓              
                     โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรท่ี ๒     
                  โยนิโสมนสิการเปนนิมิตแหงอริยมรรค  
        [๑๔๕] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือพระอาทิตยจะข้ึนส่ิงท่ีข้ึนกอน ส่ิงท่ี                
ข้ึนกอน ส่ิงท่ีเปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง ส่ิงท่ีเปนเบ้ืองตน เปนนิมิตมากอน                 
เพื่อความเกิดแหงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพรอมแหงการกระทําไว    
ในใจโดยแยบคาย ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมแหงการกระทําไว   
ในใจโดยแยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมาก     
ซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.      
        [๑๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม      
เจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไร  
เลา? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิมีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปน   
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ท่ีสุด มีอันกําจดัโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอัน                 
กําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโมหะเปนท่ีสุด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทํา            
ไวในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรค        
ประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล.       
                           จบ สูตรท่ี ๑๔              
                        จบ สุริยเปยยาลท่ี ๖           
                         --------------               
                      รวมพระสูตรท่ีมีในเปยยาลนี้      
 ๑. กัลยาณมิตตสูตรท่ี ๑             ๒. สีลสัมปทาสูตรท่ี ๑            
 ๓. ฉันทสัมปทาสูตรท่ี ๑             ๔. อัตตสัมปทาสูตรท่ี ๑           
 ๕. ทิฏฐิสัมปทาสูตรท่ี ๑             ๖. อัปปมาทสัมปทาสูตรท่ี ๑       
 ๗. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรท่ี ๑     ๘. กัลยาณมิตตสูตรท่ี ๒          
 ๙. สีลสัมปทาสูตรท่ี ๒             ๑๐. ฉันทสัมปทาสูตรท่ี ๒           
 ๑๑. อัตตสัมปทาสูตรท่ี ๒            ๑๒. ทิฏฐิสัมปทาสูตรท่ี ๒         
 ๑๓. อัปปมาทสัมปทาสูตรท่ี ๒         ๑๔. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรท่ี ๒ 
                        ----------------  
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                        เอกธัมมเปยยาลที่ ๗            
                         กัลยาณมิตตสูตรท่ี ๑          
                  กัลยาณมิตรมีอุปการะมากแกอริยมรรค   
        [๑๔๗] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพื่อความ         
เกิดข้ึนแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ ความเปนผูมีมิตรดี  
ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อันภกิษุผูมีมิตรดี พึงหวงัขอนี้ไดวา จกัเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘          
จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.      
        [๑๔๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค    
๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการ   
สละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมาก                
ซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.         
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                         สีลสัมปทาสูตรท่ี ๑           
                   สีลสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค   
        [๑๔๙] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพื่อความเกิด     
ข้ึนแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ ความถึงพรอมแหงศีล ฯลฯ  
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                         ฉันทสัมปทาสูตรท่ี ๑          
                   ฉันทสัมปทามีอุปการมากแกอริยมรรค   
        [๑๕๐] ... คือ ความถึงพรอมแหงฉันทะ ฯลฯ        
                           จบ สูตรท่ี ๓    
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                         อัตตสัมปทาสูตรท่ี ๑          
                  อัตตสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค   
        [๑๕๑] ... คือ ความถึงพรอมแหงตน ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                         ทิฏฐิสัมปทาสูตรท่ี ๑         
                  ทิฏฐิสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค  
        [๑๕๒] ... คือ ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ฯลฯ        
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                          อัปปมาทสูตรท่ี ๑            
                ความไมประมาทมีอุปการะมากแกอริยมรรค  
        [๑๕๓] ... คือ ความถึงพรอมแหงความไมประมาท ฯลฯ                 
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                     โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรท่ี ๑     
                 โยนิโสมนสิการมีอุปการะมากแกอริยมรรค 
        [๑๕๔] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพื่อความเกิด     
ข้ึนแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ ความถึงพรอมแหงการ      
กระทําไวในใจโดยแยบคาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดย     
แยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จกัเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซ่ึง     
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.       
        [๑๕๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม        
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยาง 
ไรเลา? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวเิวก อาศัย 
วิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ    
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดย    
แยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมาก ซ่ึงอริยมรรคอันประกอบ     
ดวยองค ๘ อยางนี้แล.             
                           จบ สูตรท่ี ๗        
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                         กัลยาณมิตตสูตรท่ี ๒          
                  กัลยาณมิตรมีอุปการะมากแกอริยมรรค   
        [๑๕๖] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพื่อความ         
เกิดข้ึนแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ ความเปนผูมีมิตรดี  
พึงหวังขอนี้ไดวา จกัเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมาก ซ่ึงอริยมรรคอัน                 
ประกอบดวยองค ๘. 
        [๑๕๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
อยางไรเลา? ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจดัราคะเปน              
ท่ีสุด มีอันกําจดัโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอัน                 
กําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจดัโมหะเปนท่ีสุด ดูกรภกิษท้ัุงหลาย                
ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอัน  
ประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล.       
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                         สีลสัมปทาสูตรท่ี ๒           
                   สีลสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค   
 
        [๑๕๘] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพื่อความเกิด     
ข้ึนแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ ความถึงพรอมแหงศีล ฯลฯ  
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                         ฉันทสัมปทาสูตรท่ี ๒          
                  ฉันทสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค   
        [๑๕๙] ... คือ ความถึงพรอมแหงฉันทะ ฯลฯ        
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                         อัตตสัมปทาสูตรท่ี ๒          
                  อัตตสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค   
        [๑๖๐] ... คือ ความถึงพรอมแหงตน ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๑๑   
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                         ทิฏฐิสัมปทาสูตรท่ี ๒         
                  ทิฏฐิสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค  
        [๑๖๑] ... คือ ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ ฯลฯ        
                           จบ สูตรท่ี ๑๒              
                       อัปปมาทสัมปทาสูตรท่ี ๒         
                ความไมประมาทมีอุปการะมากแกอริยมรรค  
        [๑๖๒] ... คือ ความถึงพรอมแหงความไมประมาท ฯลฯ                 
                           จบ สูตรท่ี ๑๓              
                     โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรท่ี ๒     
                 โยนิโสมนสิการมีอุปการะมากแกอริยมรรค 
        [๑๖๓] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก เพื่อความ         
เกิดข้ึนแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ ความถึงพรอมแหงการ  
กระทําไวในใจโดยแยบคาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดย     
แยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จกัเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหแจงซ่ึง    
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.       
        [๑๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม      
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมาก ซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘      
อยางไรเลา? ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจดัราคะเปน              
ท่ีสุด มีอันกําจดัโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอัน                 
กําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจดัโมหะเปนท่ีสุด ดูกรภกิษท้ัุงหลาย                
ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘     
ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.           
                           จบ สูตรท่ี ๑๔              
                       จบ เอกธัมมเปยยาลที่ ๗          
                          ------------   
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                    รวมพระสูตรท่ีมีในเปยยาลนี้ คือ    
 ๑. กัลยาณมิตตสูตรท่ี ๑ ๒. สีลสัมปทาสูตรท่ี ๑       
 ๓. ฉันทสัมปทาสูตรท่ี ๑ ๔. อัตตสัมปทาสูตรท่ี ๑      
 ๕. ทิฏฐิสัมปทาสูตรท่ี ๑ ๖. อัปปมาทสัมปทาสูตรท่ี ๑  
 ๗. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรท่ี ๑          ๘. กัลยาณมิตตสูตรท่ี ๒     
 ๙. สีลสัมปทาสูตรท่ี ๒ ๑๐. ฉันทสัมปทาสูตรท่ี ๒      
 ๑๑. อัตตสัมปทาสูตรท่ี ๒๑๒. ทิฏฐิสัมปทาสูตรท่ี ๒    
 ๑๓. อัปปมาทสัมปทาสูตรท่ี ๒              ๑๔. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรท่ี ๒             
                          ------------    
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                      นาหันตเอกธัมมเปยยาลที่ ๘        
                         กัลยาณมิตตสูตรท่ี ๑          
                   กัลยาณมิตรเปนเหตุใหเกดิอริยมรรค  
        [๑๖๕] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแมสักอยาง    
หนึ่ง ซ่ึงจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ท่ียังไมเกดิ ยอมเกดิข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึน          
แลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เหมือนความเปนมิตรดีเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภิกษุผูมีมิตรดี            
พึงหวังขอนี้ไดวา จกัเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอัน 
ประกอบดวยองค ๘. 
        [๑๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘    
ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุใน 
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการ  
สละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรค                
อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.    
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                         สีลสัมปทาสูตรท่ี ๑           
                   สีลสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค   
        [๑๖๗] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแมสักอยาง    
หนึ่ง ซ่ึงจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดขึ้น หรือท่ีเกิดข้ึน          
แลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เหมือนความถึงพรอมแหงศีลเลย ฯลฯ       
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                         ฉันทสัมปทาสูตรท่ี ๑          
                   ฉันทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค  
        [๑๖๘] ... เหมือนความถึงพรอมแหงฉันทะเลย ฯลฯ   
                           จบ สูตรท่ี ๓    
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                         อัตตสัมปทาสูตรท่ี ๑          
                   อัตตสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค  
        [๑๖๙] ... เหมือนความถึงพรอมแหงตนเลย ฯลฯ      
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                         ทิฏฐิสัมปทาสูตรท่ี ๑         
                   ทิฏฐิสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค 
        [๑๗๐] ... เหมือนความถึงพรอมแหงทิฏฐิเลย ฯลฯ   
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                       อัปปมาทสัมปทาสูตรท่ี ๑         
                 อัปปมาทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค 
        [๑๗๑] ... เหมือนความถึงพรอมแหงความไมประมาทเลย ฯลฯ            
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                     โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรท่ี ๑     
                 โยนิโสมนสิการเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค 
        [๑๗๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแมสักอยาง    
หนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ท่ียงัไมเกิด ยอมเกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลว        
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เหมือนความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ดูกรภิกษุ     
ท้ังหลาย อันภกิษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จกัเจริญ 
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.            
        [๑๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม        
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘       
อยางไรเลา? ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย     
วิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวใน   
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ใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอัน       
ประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล.       
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                         กัลยาณมิตตสูตรท่ี ๒          
                   กัลยาณมิตรเปนเหตุใหเกดิอริยมรรค  
        [๑๗๔] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแมสักอยาง    
หนึ่ง ซ่ึงจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึน          
แลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เหมือนความเปนผูมีมิตรดีเลย ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุผูมี             
มิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จกักระทําใหมากซ่ึงอริยมรรค              
อันประกอบดวยองค ๘.               
        [๑๗๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘    
ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุใน 
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจดัราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจดัโทสะเปนท่ีสุด มีอัน               
กําจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะ   
เปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย              
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล.    
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                         สีลสัมปทาสูตรท่ี ๒           
                   สีลสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค   
        [๑๗๖] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแมสักอยาง    
หนึ่ง ซ่ึงจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึน          
แลว ยอมถึงความบริบูรณ เหมือนความถึงพรอมแหงศีลเลย ฯลฯ            
                           จบ สูตรท่ี ๙        
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                         ฉันทสัมปทาสูตรท่ี ๒          
                   ฉันทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค  
        [๑๗๗] ... เหมือนความถึงพรอมแหงฉันทะเลย ฯลฯ   
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                         อัตตสัมปทาสูตรท่ี ๒          
                   อัตตสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค  
        [๑๗๘] ... เหมือนความถึงพรอมแหงตนเลย ฯลฯ      
                           จบ สูตรท่ี ๑๑              
                         ทิฏฐิสัมปทาสูตรท่ี ๒         
                   ทิฏฐิสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค 
        [๑๗๙] ... เหมือนความถึงพรอมแหงทิฏฐิเลย ฯลฯ   
                           จบ สูตรท่ี ๑๒              
                       อัปปมาทสัมปทาสูตรท่ี ๒         
                 อัปปมาทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค 
        [๑๘๐] ... เหมือนความถึงพรอมแหงความไมประมาทเลย ฯลฯ            
                           จบ สูตรท่ี ๑๓              
                     โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรท่ี ๒     
                 โยนิโสมนสิการเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค 
        [๑๘๑] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแมสักอยาง    
หนึ่ง ซ่ึงจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ท่ียังไมเกดิยอมเกิดข้ึน          
หรือท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมถึงความบริบูรณ เหมือนความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจ         
โดยแยบคายเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย พึง    
หวังขอนีไ้ดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบ               
ดวยองค ๘.     
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        [๑๘๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม      
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยาง 
ไรเลา? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด             
มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะ               
เปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโมหะเปนท่ีสุด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูถึง             
พรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอม           
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.               
                           จบ สูตรท่ี ๑๔              
                    จบ นาหันตเอกธัมมเปยยาลที่ ๘       
                          -----------                 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในเปยยาลนี้ คือ    
 ๑. กัลยาณมิตตสูตรท่ี ๑ ๒. สีลสัมปทาสูตรท่ี ๑       
 ๓. ฉันทสัมปทาสูตรท่ี ๑ ๔. อัตตสัมปทาสูตรท่ี ๑      
 ๕. ทิฏฐิสัมปทาสูตรท่ี ๑ ๖. อัปปมาทสัมปทาสูตรท่ี ๑  
 ๗. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรท่ี ๑          ๘. กัลยาณมิตตสูตรท่ี ๒     
 ๙. สีลสัมปทาสูตรท่ี ๒ ๑๐. ฉันทสัมปทาสูตรท่ี ๒      
 ๑๑. อัตตสัมปทาสูตรท่ี ๒๑๒. ทิฏฐิสัมปทาสูตรท่ี ๒    
 ๑๓. อัปปมาทสัมปทาสูตรท่ี ๒              ๑๔. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรท่ี ๒             
                          -----------   
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                         คังคาเปยยาลท่ี ๙             
                         คังคาปาจีนนนินสูตร           
                  ผูเจริญอริยมรรคเปนผูนอมไปสูนิพพาน               
                   เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  
        [๑๘๓] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสู     
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ 
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน   
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.   
        [๑๘๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ       
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนม                 
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน       
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญ    
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จงึ 
เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯ              
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                         ยมุนาปาจนีนินนสูตร           
        ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน      
        [๑๘๕] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไป       
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...                 
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๒     
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                        อจีรวตีปาจีนนินนสูตร          
        ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน    
        [๑๘๖] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไป     
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...                 
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                         สรภูปาจีนนนินสูตร            
         ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน      
        [๑๘๗] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําสรภไูหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสู     
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉัน                
นั้นเหมือนกัน ฯลฯ 
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                          มหีปาจีนนนินสูตร            
         ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน       
        [๑๘๘] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสู      
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉัน                
นั้นเหมือนกัน ฯลฯ 
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                        มหานทีปาจนีนินนสูตร           
                  ผูเจริญอริยมรรคเปนผูนอมไปสูนิพพาน               
                   เหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูทิศปราจีน  
        [๑๘๙] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําใหญๆ  สายใดสายหน่ึงนี้ คือ           
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหีท้ังหมดนัน้ไหลไปสูทิศปราจีน 
หล่ังไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค    
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๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสู  
นิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกนั.             
        [๑๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ       
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนม                 
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เจริญสัมมาทิฏฐิ อัน  
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัย     
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ โนมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรค 
อันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปน                 
ผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.  
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                         คังคาสมุทนินนสูตร            
          ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร         
        [๑๙๑] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสูสมุทร    
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริย            
มรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน      
ฉันนั้นเหมือนกัน. 
        [๑๙๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ       
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนม                 
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เจริญสัมมาทิฏฐิ อัน  
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัย     
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรค 
อันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปน                 
ผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.  
                           จบ สูตรท่ี ๗       
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                         ยมุนาสมุทนนินสูตร            
         ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร         
        [๑๙๓] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสู        
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้น   
เหมือนกนั ฯลฯ     
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                         อจิรวดีสมุทนินนสูตร          
         ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร       
        [๑๙๔] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสู      
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันน้ัน   
เหมือนกนั ฯลฯ     
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                          สรภูสมุทนินนสูตร            
          ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร         
        [๑๙๕] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําสรภไูหลไปสูสมุทร หล่ังไปสูสมุทร    
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ             
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                          มหีสมุทนินนสูตร             
          ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร         
        [๑๙๖] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสูสมุทร     
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย ๘ ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ                 
                           จบ สูตรท่ี ๑๑   
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                         มหานทีสมุทนินนสูตร           
       ผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพานเหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูสมุทร  
        [๑๙๗] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําใหญๆ  สายใด สายหนึ่งนี้ คือ          
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี ท้ังหมดนัน้ไหลไปสูสมุทร    
หล่ังไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ                
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน   
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.   
        [๑๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ       
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนม                 
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน       
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญ    
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล                 
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิพาน.            
     วาระแหงคังคาเปยยาลที่เขียนไวโดยยอ พึงใหพิสดารในเปยยาล.      
     หมวดท่ี ๑ วาดวยการอาศัยวิเวก (เปนตน) รวมเปน ๑๒ สูตร ๖ สูตรแรกอุปมา          
ดวยแมน้ําไหลไปสูทิศปราจีน ๖ สูตรหลังอุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูสมุทร.  
                         คังคาปาจีนนนินสูตร           
        ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน       
        [๑๙๙] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสู     
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ 
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน   
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.   
        [๒๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ       
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนม      
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ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญ               
สัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโมหะเปนท่ีสุด 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรค              
อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู     
นิพพาน.           
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                         ยมุนาปาจนีนินนสูตร           
        ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน      
        [๒๐๑] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไป       
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...                 
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                        อจิรวดีปราจนีนินนสูตร         
        ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน    
        [๒๐๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไป     
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...                 
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                         สรภูปาจีนนนินสูตร            
         ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน      
        [๒๐๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสู     
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉัน                
นั้นเหมือนกัน ฯลฯ 
                           จบ สูตรท่ี ๔     
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                          มหีปาจีนนนินสูตร            
         ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน       
        [๒๐๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ํามหไีหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสู      
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉัน                
นั้นเหมือนกัน ฯลฯ 
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                        มหานทีปาจนีนินนสูตร           
    ผูเจริญอริยมรรคยอมนอมไปสูนิพพาน เหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูทิศปราจีน             
        [๒๐๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหน่ึงนี้ คือ           
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี ท้ังหมดน้ันไหลไปสูทิศปราจีน                 
หล่ังไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค                
๘ ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ         
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                         คังคาสมุทนินนสูตร            
          ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร         
        [๒๐๖] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสู         
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําให 
มากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู  
นิพพาน ฉันนัน้เหมือนกัน.           
        [๒๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ       
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงจะเปนผูนอมไปสูนิพพาน   
โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมา   
ทิฏฐิ มีอันกําจดัราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจดัโทสะเปนท่ีสุด มีอันจํากัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอม              
เจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด             
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรค     
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อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู     
นิพพาน.           
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                         ยมุนาสมุทนนินสูตร            
          ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร        
        [๒๐๘] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสู        
สมุทร บาไปสูสมุทรแมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันน้ัน    
เหมือนกนั ฯลฯ     
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                         อจิรวตีสมุทนินนสูตร          
         ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร       
        [๒๐๙] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสู      
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันน้ัน   
เหมือนกนั ฯลฯ     
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                          สรภูสมุทนินนสูตร            
          ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร         
        [๒๑๐] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําสรภไูหลไปสูสมุทร หล่ังไปสูสมุทร    
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้นเหมือนกัน                 
ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                          มหีสมุทนินนสูตร             
           ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้าํมหีไหลไปสูสมุทร         
        [๒๑๑] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสูสมุทร     
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ             
                           จบ สูตรท่ี ๑๑        



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 53 
                         มหานทีสมุทนินนสูตร           
       ผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพานเหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูสมุทร  
        [๒๑๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหน่ึงนี้ คือ           
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี ท้ังหมดนัน้ไหลไปสูสมุทร    
หล่ังไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ                
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน   
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.   
        [๒๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ       
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนม                 
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญ               
สัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโมหะเปนท่ีสุด 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรค              
อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.               
                           จบ สูตรท่ี ๑๒              
     หมวดท่ี ๒ วาดวยการกําจดัราคะ (เปนตน) รวมเปน ๑๒ สูตร ๖ สูตร แรกอุปมา          
ดวยแมน้ําไหลไปสูทิศปราจีน ๖ สูตรหลังอุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูสมุทร.  
                         คังคาปาจีนนนินสูตร           
        ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน       
        [๒๑๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไป        
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ               
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน   
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.    
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        [๒๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทํา    
ใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวย ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน               
โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสู                 
อมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่งลงสูอมตะ  
มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบ               
ดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงเปนผูนอมไปสู              
นิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.              
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                         ยมุนาปราจีนนินสูตร           
        ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน      
        [๒๑๖] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไป       
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...                 
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                        อจิรวดีปาจนีนินนสูตร          
        ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน    
        [๒๑๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน หล่ัง       
ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...               
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                         สรภูปราจีนนินนสูตร           
         ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน      
        [๒๑๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไป        
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...                 
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๔    
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        [๒๑๙] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสู      
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉัน                
นั้นเหมือนกัน ฯลฯ 
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                         มหีปราจีนนนินสูตร            
         ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน       
        [๒๒๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหน่ึงนี้ คือ           
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหีท้ังหมดไหลไปสูทิศปราจีน หล่ัง                
ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...               
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                         คังคาสมุทนินนสูตร            
          ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร         
        [๒๒๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสูสมุทร    
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึง                 
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน   
ฉันนั้นเหมือนกัน. 
        [๒๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ         
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนม                 
ไปสูนิพพาน โอนไปสูพระนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมา   
ทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ                 
อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุม่ือเจริญ              
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล                 
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิพาน.            
                           จบ สูตรท่ี ๗   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 56 
                         ยมุนาสมุทนนินสูตร            
          ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร        
        [๒๒๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสู        
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันน้ัน   
เหมือนกนั ฯลฯ     
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                         อจิรวตีสมุทนินนสูตร          
         ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร       
        [๒๒๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสู      
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันน้ัน   
เหมือนกนั ฯลฯ     
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                          สรภูสมุทนินนสูตร            
          ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร         
        [๒๒๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสู         
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันน้ัน   
เหมือนกนั ฯลฯ     
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                          มหีสมุทนินนสูตร             
           ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้าํมหีไหลไปสูสมุทร         
        [๒๒๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ํามหไีหลไปสูสมุทร หล่ังไปสูสมุทร     
บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ             
                           จบ สูตรท่ี ๑๑    
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                         มหานทีสมุทนินนสูตร           
           ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนมหานทีไหลไปสูสมุทร            
        [๒๒๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหน่ึงนี้ คือ           
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี ท้ังหมดนัน้ไหลไปสูสมุทร    
หล่ังไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ                
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน   
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.   
        [๒๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ         
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไป                
สูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิอัน 
หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่ง 
ลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรค              
อันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล เปนผู                 
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.     
                           จบ สูตรท่ี ๑๒              
     หมวดท่ี ๓ วาดวยการหยัง่ลงสูอมตะ รวมเปน ๑๒ สูตร ๖ สูตรแรกอุปมาดวยแมน้ํา      
ไหลไปสูทิศปราจีน ๖ สูตรหลังอุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูสมุทร.            
                        คังคาปราจีนนินนสูตร           
        ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน       
        [๒๒๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังลง        
ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน               
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.    
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        [๒๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ       
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนม                 
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
อันนอมไปสูนพิพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน         
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือเจริญ      
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล                 
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิพาน.            
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                        ยมุนาปราจีนนินนสูตร           
        ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน      
        [๒๓๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไป       
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...                 
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                        อจิรวตีปราจนีนินนสูตร         
        ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน    
        [๒๓๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน หล่ัง       
ลงไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...             
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                         สรภูปราจีนนินนสูตร           
         ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน      
        [๒๓๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไป        
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ...                 
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๔    
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                         มหีปราจีนนนินสูตร            
         ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํามหีไหลไปสูทิศปราจีน       
        [๒๓๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ํามหไีหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสู      
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันนั้น            
เหมือนกนั ฯลฯ     
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                        มหานทีปราจนีนินนสูตร          
       มหานทีไหลไปสูทิศปราจีนเหมือนผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพาน  
        [๒๓๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหน่ึงนี้ คือ           
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี ท้ังหมดนัน้ไหลไปสูทิศปราจีน                 
หล่ังไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘              
เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน     
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.   
        [๒๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ       
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนม                 
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
อันนอมไปสูนพิพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอม     
ไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไปสูนพิพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู       
นิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึง               
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิพาน โอน  
ไปสูนิพพาน.      
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                         คังคาสมุทนินนสูตร            
          ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร         
        [๒๓๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสู         
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําให  
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มากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู  
นิพพาน ฉันนัน้เหมือนกัน.           
        [๒๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ       
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนม 
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ 
อันนอมไปสูนพิพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน         
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูพระนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือเจริญ   
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยาง     
นี้แล จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.      
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                         ยมุนาสมุทนนินสูตร            
          ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร        
        [๒๓๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ํายมุนาไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสู        
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ฉันนัน้เหมือน 
กัน ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                         อจิรวดีสมุทนินนสูตร          
         ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร       
        [๒๔๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําอจิรวดีไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสู      
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันน้ัน   
เหมือนกนั ฯลฯ     
                           จบ สูตรท่ี ๙     
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                          สรภูสมุทนินนสูตร            
          ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร         
        [๒๔๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําสรภูไหลไปสูสมุทร หล่ังไปสู         
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ฉันนัน้เหมือน 
กัน ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                          มหีสมุทนินนสูตร             
           ผูเจริญอริยมรรค ฯลฯ เหมือนแมน้าํมหีไหลไปสูสมุทร         
        [๒๔๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ํามหไีหลไปสูสมุทร หล่ังไปสู          
สมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ... ฉันน้ัน   
เหมือนกนั ฯลฯ     
                           จบ สูตรท่ี ๑๑              
                        มหานทีปราจนีนินนสูตร          
      ผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพานเหมือนแมน้ําใหญไหลไปสูทิศปราจีน                
        [๒๔๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําใหญๆ สายใดสายหน่ึงนี้ คือ           
แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําอจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหีท้ังหมดนัน้ไหลไปสูสมุทร หล่ัง                
ไปสูสมุทร บาไปสูสมุทร แมฉันใด ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระ 
ทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอน  
ไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.      
        [๒๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือ         
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนม 
ไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
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อันนอมไปสูนพิพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ             
อันนอมไปสูนพิพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือเจริญ   
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล                 
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิพาน ฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๑๒              
     หมวดท่ี ๔ วาดวยการนอมไปสูนิพพาน รวมเปน ๑๒ สูตร ๖ สูตร แรกอุปมาดวย          
แมน้ําไหลไปสูทิศปราจีน ๖ สูตรหลังอุปมาดวยแมน้ําไหลไปสูสมุทร ฯ     
                          -----------  
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                         อัปปมาทวรรคท่ี ๑๐            
                          ตถาคตสูตรท่ี ๑              
                   ผูเจริญอริยมรรคนอมไปในการสละ     
        [๒๔๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายท่ีไมมีเทาก็ดี มี ๒ เทากด็ี                 
มี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี มีรูปก็ดี ไมมีรูปกด็ี มีสัญญาก็ดี ไมมีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็มิใช           
ไมมีสัญญาก็มิใชก็ดี มีประมาณเทาใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววาเปน                 
ผูเลิศกวาสัตวเหลานั้น ฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึง่ ท้ังหมดนัน้ มีความไมประมาทเปน              
มูล รวมลงในความไมประมาท ความไมประมาท บัณฑติกลาววาเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น        
ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อันภกิษุผูไมประมาทแลว พึงหวงัขอนี้ไดวา จกัเจริญ               
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.            
        [๒๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย       
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้                 
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอม      
เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอัน 
ประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล.       
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                (อีก ๓ สูตรขางหนา พึงใหพิสดารอยางนี้)              
                          ตถาคตสูตรท่ี ๒              
                 ผูเจริญอริยมรรคมีการกําจัดราคะเปนท่ีสุด              
        [๒๔๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายท่ีไมมีเทาก็ดี มี ๒ เทากด็ี                 
มี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี ... อันภิกษุผูไมประมาท พึงหวงัขอนี้ไดวา จกัเจริญอริยมรรคอัน           
ประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.      
        [๒๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย         
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้         
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ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจดัโมหะเปน               
ท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจดัราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจดัโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัด            
โมหะเปนท่ีสุด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘                
ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.           
                           จบ สูตรท่ี ๒               
 
                          ตถาคตสูตรท่ี ๓              
                    ผูเจริญอริยมรรคอันหยั่งลงสูอมตะ 
        [๒๔๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายท่ีไมมีเทาก็ดี มี ๒ เทากด็ี                 
มี ๔ เทาก็ดี ... อันภิกษุผูไมประมาท พึงหวงัขอนี้ไดวา จกัเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘         
จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.      
        [๒๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย         
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้                 
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอม  
เจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ดูกรภกิษุท้ังหลาย              
ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอัน 
ประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล.       
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          ตถาคตสูตรท่ี ๔              
                   ความไมประมาทเลิศกวากุศลธรรม      
        [๒๕๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายท่ีไมมีเทาก็ดี มี ๒ เทากด็ี                 
มี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี มีรูปก็ดี ไมมีรูปกด็ี มีสัญญาก็ดี ไมมีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็มิใช           
ไมมีสัญญาก็มิใชก็ดี มีประมาณเทาใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววาเปน                 
ผูเลิศกวาสัตวเหลานั้น ฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึง่ ท้ังหมดนัน้มีความไมประมาทเปนมูล            
รวมลงในความไมประมาท ความไมประมาท บัณฑิตกลาววาเลิศกวากศุลธรรมเหลานั้น ฉันนัน้    
เหมือนกนั ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูไมประมาท พึงหวังขอนี้ไดวา จกัเจริญอริยมรรคอัน               
ประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.       
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        [๒๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย       
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้                 
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอม        
เจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย   
ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอัน 
ประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล.       
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                             ปทสูตร  
                 กุศลธรรมท้ังปวงมีความไมประมาทเปนมูล                 
        [๒๕๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย รอยเทาของสัตวท้ังหลาย ผูสัญจรไปบน       
แผนดิน ชนิดใดชนิดหนึ่ง ท้ังหมดนั้นยอมถึงความประชุมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชาง บัณฑิต                 
กลาววาเลิศกวารอยเทาเหลานั้น เพราะเปนรอยใหญ แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  
ท้ังหมดนัน้ มีความไมประมาทเปนมูลรวมลงในความไมประมาท ความไมประมาท บัณฑิตกลาว      
วาเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรภกิษุท้ังหลาย อันภิกษุผูไมประมาท พึง               
หวังขอนีไ้ดวา จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบ               
ดวยองค ๘.       
        [๒๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย       
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้                 
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอม      
เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอัน 
ประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล.       
                           จบ สูตรท่ี ๕         
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                             กูฏสูตร 
                          วาดวยเรือนยอด             
        [๒๕๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กลอนแหงเรือนยอดอยางใดอยางหน่ึง          
ท้ังหมดนัน้ไปสูยอด นอมไปสูยอด ประชุมเขาท่ียอด ยอดแหงเรือนยอดนั้น บัณฑิตกลาววา  
เลิศกวากลอนเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ท้ังหมดนั้น มีความไมประมาท  
เปนมูล ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ   
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                            มูลคันธสูตร               
                          วาดวยกล่ินท่ีราก          
        [๒๕๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมมีกล่ินท่ีรากชนิดใดชนิดหนึง่ ไมกลัม   
พัก บัณฑิตกลาววาเลิศกวาไมมีกล่ินท่ีรากเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง                
ท้ังหมดนัน้ มีความไมประมาทเปนมูล ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ          
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                           สารคันธสูตร                
                          วาดวยกล่ินท่ีแกน         
        [๒๕๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมมีกล่ินท่ีแกนชนิดใดชนิดหนึง่ จันทน    
แดง บัณฑิตกลาววาเลิศกวาไมมีกล่ินท่ีแกนเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง                
ท้ังหมดนัน้ มีความไมประมาทเปนมูล ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ          
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           ปุปผคันธสูตร               
                          วาดวยกล่ินท่ีดอก          
        [๒๕๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมมีกล่ินท่ีดอกชนิดใดชนิดหนึง่ มลิ        
บัณฑิตกลาววาเลิศกวาไมมีกล่ินท่ีดอกเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ท้ังหมด             
นั้น มีความไมประมาทเปนมลู ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ                 
                           จบ สูตรท่ี ๙          
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                           กุฏฐราชาสูตร               
                        วาดวยพระราชาผูเลิศ         
        [๒๕๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระราชาผูนอย (ช้ันต่ํา) เหลาใดเหลาหนึ่ง 
ท้ังหมดนัน้ ยอมเปนผูตามเสด็จพระเจาจกัรพรรดิ พระเจาจักรพรรดิบัณฑิตกลาววาเลิศกวาพระ             
ราชาผูนอยเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ท้ังหมดนัน้ มีความไมประมาท  
เปนมูล ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ   
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                            จันทิมสูตร                
                          วาดวยพระจนัทร            
        [๒๖๐] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แสงสวางแหงดวงดาวชนิดใดชนดิหนึ่ง          
ท้ังหมดนัน้ ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แสงสวางของพระจันทร แสงสวางของพระจันทร บัณฑิต   
กลาววาเลิศกวาแสงสวางของดวงดาวเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ท้ังหมด 
นั้น มีความไมประมาทเปนมลู ... ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ                 
                           จบ สูตรท่ี ๑๑              
                             สุริยสูตร                
                         วาดวยพระอาทิตย            
        [๒๖๑] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในสรทสมัยทองฟาบริสุทธ์ิ ปราศจากเมฆ       
พระอาทิตยข้ึนไปสูทองฟา ยอมสองแสงและแผดแสงไพโรจน กําจดัความมืดอันมีอยูในอากาศ   
ท่ัวไป แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ท้ังหมดนัน้ มีความไมประมาทเปนมูล ... ฉันนั้น               
เหมือนกนั ฯลฯ     
                           จบ สูตรท่ี ๑๒              
                             วัตถสูตร                 
                            วาดวยผา                
        [๒๖๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผาท่ีทอดวยดายชนดิใดชนิดหนึง่ ผาของ     
ชาวกาสี บัณฑติกลาววาเลิศกวาผาท่ีทอดวยดายเหลานั้น แมฉันใด กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง     
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ท้ังหมดนัน้ มีความไมประมาทเปนมูล รวมลงในความไมประมาท ความไมประมาท บัณฑิต          
กลาววาเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกนั ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูไมประมาท              
พึงหวังขอนี้ไดวา จกัเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ จักกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบ               
ดวยองค ๘.       
        [๒๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย       
องค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้                 
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอม      
เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุผูไมประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอัน 
ประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล.       
                           จบ สูตรท่ี ๑๓              
                         จบ อัปปมาทวรรค               
                          -----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. ตถาคตสูตรท่ี ๑ ๒. ตถาคตสูตรท่ี ๒ ๓. ตถาคตสูตรท่ี ๓ ๔. ตถาคตสูตร               
ท่ี ๔ ๕. ปทสูตร ๖. กูฏสูตร ๗. มูลคันธสูตร ๘. สารคันธสูตร ๙. ปุปผคันธสูตร              
๑๐. กุฏฐราชาสูตร ๑๑. จันทิมสูตร ๑๒. สุริยสูตร ๑๓. วตัถสูตร           
                          -----------     
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                         พลกรณียวรรคท่ี ๑๑            
                          พลกรณียสูตรท่ี ๑            
                 อาศัยศีลเจริญอริยมรรคนอมไปในการสละ  
        [๒๖๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย การงานท่ีจะพึงทําดวยกาํลังอยางใดอยาง      
หนึ่ง อันบุคคลทําอยู ท้ังหมดนั้น อันบุคคลอาศัยแผนดนิ ดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําได การ  
งานท่ีจะพึงทําดวยกําลังเหลานี้ อันบุคคลยอมกระทําไดดวยอาการอยางนี้ แมฉันใด ภกิษุอาศัยศีล            
ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบ   
ดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือนกนั.       
        [๒๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอัน      
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภกิษุ    
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม      
ไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ                 
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล.    
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                          พลกรณียสูตรท่ี ๒            
                 อาศัยศีลเจริญอริยมรรคมีการกาํจัดราคะ  
        [๒๖๖] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย การงานท่ีจะพึงทําดวยกําลังอยางใดอยาง      
หนึ่ง อันบุคคลทําอยู ท้ังหมดนั้น อันบุคคลอาศัยแผนดนิ ดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําได การ  
งานท่ีจะพึงทําดวยกําลังเหลานี้ อันบุคคลยอมกระทําไดดวยอาการอยางนี้ แมฉันใด ภกิษุอาศัยศีล            
ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบ                 
ดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือนกนั.       
        [๒๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอัน    
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภกิษุ    
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโทสะ       
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เปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มี                
อันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูใน             
ศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวย      
องค ๘ อยางนีแ้ล.                 
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                          พลกรณีสูตรท่ี ๓             
                 อาศัยศีลเจริญอริยมรรคอันหยั่งลงสูอมตะ                
        [๒๖๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย การงานท่ีจะพึงทําดวยกาํลังอยางใดอยาง      
หนึ่ง อันบุคคลทําอยู ท้ังหมดนั้น อันบุคคลอาศัยแผนดนิ ดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําได การ  
งานท่ีจะพึงทําดวยกําลังเหลานี้ อันบุคคลยอมกระทําไดดวยอาการอยางนี้ แมฉันใด ภกิษุอาศัยศีล            
ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบ                 
ดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือนกนั.       
        [๒๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอัน    
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภกิษุท้ัง                
หลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะ            
เปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิอันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด              
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ 
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.               
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          พลกรณีสูตรท่ี ๔             
                  อาศัยศีลเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพาน                 
        [๒๗๐] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย การงานท่ีจะพึงทําดวยกาํลังอยางใดอยาง      
หนึ่ง อันบุคคลทําอยู ท้ังหมดนั้น อันบุคคลอาศัยแผนดนิ ดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําได การ  
งานท่ีพึงทําดวยกําลังเหลานี้ อันบุคคลยอมกระทําไดดวยอาการอยางนี้ แมฉันใด ภิกษอุาศัยศีล ตั้ง         
อยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบ    
ดวยองค ๘ ฉันนั้นเหมือนกนั.    
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        [๒๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอัน    
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภกิษุ    
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอน                
ไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไปสูนพิพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู       
นิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย                 
องค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.        
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                             พีชสูตร 
                 พืชอาศัยแผนดนิผูอาศัยศีลเจริญอริยมรรค               
        [๒๗๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พืชคามและภูตคามชนดิใดชนดิหนึ่งนี้          
ยอมถึงความเจริญงอกงามใหญโต พืชคามและภูตคาม ท้ังหมดนัน้ อาศัยแผนดนิ ตั้งอยูในแผนดิน                
จึงถึงความเจริญงอกงามใหญโต พืชคามและภูตคามเหลานี้ ยอมถึงความเจริญงอกงามใหญโต      
ดวยอาการอยางนี้ แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญอริยมรรคอันประกอบดวย 
องค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยใน     
ธรรมท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน.     
        [๒๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญอริยมรรคอันประกอบ   
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? จึงถึงความเจริญ    
งอกงามไพบูลย ในธรรมท้ังหลาย? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ                
อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน       
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยศีล      
ตั้งอยูในศีลแลว เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบ   
ดวยองค ๘ อยางนี้แล ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมท้ังหลาย.   
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                             นาคสูตร 
                 นาคอาศัยขุนเขาผูอาศัยศีลเจริญอริยมรรค                
        [๒๗๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกนาคอาศัยขุนเขาช่ือหิมวันต มีกาย        
เติบโต มีกําลัง คร้ันมีกายเติบโต มีกําลังท่ีขุนเขานั้นแลว ยอมลงสูบึงนอย คร้ันลงสูบึงนอย    
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แลว ยอมลงสูบึงใหญ คร้ันลงสูบึงใหญแลว ยอมลงสูแมน้ํานอย คร้ันลงสูแมน้ํานอยแลว               
ยอมลงสูแมน้าํใหญ คร้ันลงสูแมน้ําใหญแลว ยอมลงสูมหาสมุทรสาคร นาคพวกนั้นยอมถึง  
ความโตใหญทางกายในมหาสมุทรสาครนั้น แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญ     
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมถึงความ    
เปนใหญไพบูลยในธรรมท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกนั.     
        [๒๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญอริยมรรคอัน       
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ยอมถึงความ  
เปนใหญไพบูลยในธรรมท้ังหลาย? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ               
อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน       
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยศีล      
ตั้งอยูในศีลแลว เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบ   
ดวยองค ๘ อยางนี้แล ยอมถึงความเปนใหญไพบูลยในธรรมท้ังหลาย.      
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                             รุกขสูตร                 
          ตนไมลมลงทางท่ีโอน ผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพาน       
        [๒๗๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมนอมไปสูทิศปราจีน โนมไปสูทิศ      
ปราจีน โอนไปสูทิศปราจีน ตนไมนั้นเม่ือถูกตัดรากเสียแลว จักลมลงทางทิศท่ีมันนอม โนม                
โอนไป แมฉันใด ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอัน       
ประกอบดวยองค ๘ ยอมเปนผูนอมไปสูนพิพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้น    
เหมือนกนั.        
        [๒๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําให         
ใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสู                
นิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ      
อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน       
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจริญอริยมรรค  
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อันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล ยอมเปนผู 
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.     
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                             กุมภสูตร                 
                  ผูเจริญอริยมรรคยอมระบายอกศุลธรรม  
        [๒๗๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย หมอท่ีคว่าํยอมทําใหน้ําไหลออกอยางเดียว    
ไมทําใหกลับไหลเขา แมฉันใด ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึง    
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมระบายอกุศลธรรมอันลามกออกอยางเดยีว ไมใหกลับคืนมา    
ได ฉันนัน้เหมือนกัน.              
        [๒๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมาก        
ซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ยอมระบายอกุศลธรรมอันลามกออกอยางเดียว ไม   
ใหกลับคืนมาได? ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก               
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย     
วิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย    
องค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล ยอมระบายอกุศลธรรมอัน    
ลามกอยางเดยีว ไมใหกลับคืนมาได. 
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                             สุกกสูตร                 
                    ทิฏฐิท่ีตั้งไวชอบยอมทําลายอวิชชา 
        [๒๘๐] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เดือยขาวสาลีหรือเดือยขาวยวะ ตั้งไว      
เหมาะ มือหรือเทาย่ําเหยียบแลว จักทําลายมือหรือเทา หรือวาจักใหหอเลือด ขอนี้เปนฐานะท่ี             
มีได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเดือยตั้งไวเหมาะ แมฉันใด ภกิษกุ็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทํา                
ลายอวิชชา จกัยังวิชชาใหเกดิ จักกระทําใหแจงซ่ึงนพิพาน เพราะทิฏฐิท่ีตั้งไวชอบ เพราะมรรค              
ภาวนาต้ังไวชอบ ขอนี้เปนฐานะท่ีมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะทิฏฐิท่ีตั้งไวชอบ.   
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        [๒๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมทําลายอวิชชา ยอมยังวิชชาใหเกิด ยอมทํา        
นิพพานใหแจง เพราะทิฏฐิท่ีตั้งไวชอบ เพราะมรรคภาวนาท่ีตั้งไวชอบอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย             
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน 
การสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการ       
สละ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษยุอมทําลายอวชิชา ยอมยังวิชชาใหเกดิ ยอมทํานิพพานใหแจง    
เพราะทิฏฐิท่ีตัง้ไวชอบ เพราะมรรคภาวนาที่ตั้งไวชอบ อยางนี้แล.      
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            อากาสสูตร                 
                ผูเจริญอริยมรรคยอมทําสติปฏฐานใหบริบูรณ             
        [๒๘๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลมหลายชนิดพัดไปในอากาศ คือ ลม              
ตะวนัออกบาง ลมตะวันตกบาง ลมเหนือบาง ลมใตบาง ลมมีธุลีบาง ลมไมมีธุลีบาง ลม      
หนาวบาง ลมรอนบาง ลมพัดเบาๆ บาง ลมพัดแรงบาง แมฉันใด เม่ือภิกษเุจริญอริยมรรค      
อันประกอบดวยองค ๘ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ สติปฏฐาน ๔ ยอม  
ถึงความเจริญบริบูรณบาง สัมมัปปธาน ๔ ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง อิทธิบาท ๔ ยอมถึงความ              
เจริญบริบูรณบาง อินทรีย ๕ ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง พละ ๕ ยอมถึงความเจริญบริบูรณ               
บาง โพชฌงค ๗ ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง ฉันนัน้เหมือนกนั.        
        [๒๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทํา         
ใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา สติปฏฐาน ๔ จึงถึงความเจริญบริบูรณบาง              
สัมมัปปทาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ จึงถึงความเจริญบริบูรณ             
บาง? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ              
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย     
นิโรธ นอมไปในการสละ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘     
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล สติปฏฐาน ๔ ยอมถึงความเจริญ    
บริบูรณบาง สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ยอมถึง                
ความบริบูรณบาง. 
                           จบ สูตรท่ี ๑๐    
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                           เมฆสูตรท่ี ๑               
             ผูเจริญอริยมรรคทําอกุศลธรรมใหสงบโดยพลัน                
        [๒๘๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฝุนละอองอันต้ังข้ึนในเดือนทายแหงฤดู     
รอน เมฆกอนใหญท่ีเกดิในสมัยมิใชกาล ยอมยังฝุนละอองน้ันใหหายราบไปไดโดยพลัน แม   
ฉันใด ภิกษเุจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค  
๘ ยอมยังอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว ใหหายสงบไปไดโดยพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน.      
        [๒๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทํา         
ใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึงใหอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว                
หายสงบไปไดโดยพลัน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อัน     
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัย     
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรค 
อันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล จึงใหอกุศล 
ธรรมอันลามกท่ีเกิดขึ้นแลว หายสงบไปไดโดยพลัน.      
                           จบ สูตรท่ี ๑๑              
                           เมฆสูตรท่ี ๒               
         ผูเจริญอริยมรรคทําอกุศลธรรมใหสงบในระหวางโดยพลัน           
        [๒๘๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลมแรงยอมยังมหาเมฆอันเกิดข้ึนแลวให       
หายหมดไปไดในระหวางนัน่เอง แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘       
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมยงัอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว ให 
หายสงบไปในระหวางไดโดยพลัน ฉันนัน้เหมือนกัน.       
        [๒๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทํา         
ใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึงใหอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว                
หายสงบไปในระหวางได? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัย               
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก     
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเจริญอริยมรรคอันประกอบ   
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล จึงใหอกุศลธรรมอัน   
ลามกท่ีเกิดข้ึนแลว หายสงบไปในระหวางไดโดยพลัน.    
                           จบ สูตรท่ี ๑๒     
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                            นาวาสูตร 
                 ผูเจริญอริยมรรคทําใหสังโยชนสงบหมดไป                 
        [๒๘๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเรือเดนิสมุทรท่ีผูกดวยเคร่ืองผูก คือ 
หวาย แชอยูในน้ําตลอด ๖ เดือน เขายกข้ึนบกในฤดูหนาว เคร่ืองผูกตองลมและแดดแลว         
อันฝนตกรดแลว ยอมจะเสียไป ผุไป โดยไมยากเลย แมฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอัน      
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ สังโยชนท้ังหลายยอมสงบ   
หมดไป โดยไมยากเลย ฉันนั้นเหมือนกัน.                
        [๒๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําให      
มากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา สังโยชนท้ังหลาย จึงจะสงบหมดไป โดย     
ไมยากเลย? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก    
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย     
วิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบ   
ดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล สังโยชนท้ังหลายจึง  
สงบหมดไปโดยไมยากเลย.              
                           จบ สูตรท่ี ๑๓              
                         อาคันตุกาคารสูตร             
      วาดวยธรรมท่ีควรกําหนดรู ควรละ ควรทําใหแจง ควรทําใหเจริญ     
        [๒๙๐] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย คนผูมาจากทิศบูรพาก็ดี จากทิศปจจิมกด็ี    
จากทิศอุดรกด็ ีจากทิศทักษณิก็ดี ยอมพกัอยูท่ีเรือนสําหรับรับแขก ถึงกษัตริย พราหมณ แพศย              
ศูทรก็ดี ท่ีมาแลวก็ยอมพกัอยูท่ีเรือนสําหรับรับแขกนั้น แมฉันใด ภิกษเุจริญอริยมรรคอัน                 
ประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกําหนดรูธรรมท่ีควร    
กําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ยอมละธรรมท่ีควรละดวยปญญาอันยิ่ง ยอมกระทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ี                
ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ยอมเจริญธรรมท่ีควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง ฉันนัน้เหมือนกนั.             
        [๒๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน? คือ         
ธรรมท่ีเรียกวา อุปาทานขันธ ๕ อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณู                 
ปาทานขันธ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง.       
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        [๒๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีควรละดวยปญญาอันยิ่ง เปนไฉน? คือ อวิชชา       
และภวตัณหา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ควรละดวยปญญาอันยิ่ง.      
        [๒๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เปนไฉน? คือ        
วชิชาและวิมุต ิดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง.            
        [๒๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน? คือ         
สมถะและวิปสสนา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง.            
        [๒๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําให      
มากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา จึงกําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรูดวยปญญา 
อันยิ่ง ฯลฯ จึงเจริญธรรมท่ีควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้          
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอม      
เจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ 
อยางนี้แล จึงกาํหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ฯลฯ จึงเจริญธรรมท่ีควรใหเจริญดวย            
ปญญาอันยิ่ง.     
                           จบ สูตรท่ี ๑๔              
                             นทีสูตร 
           ไมมีผูสามารถใหผูเจริญอริยมรรคกลับเปนคนเลวได         
        [๒๙๖] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย      
แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน คร้ังนั้น หมูมหาชนพา                
กันถือเอาจอบและตะกรามาดวยประสงควา พวกเราจักทําการทดแมน้ําคงคาน้ีใหไหลกลับ ให     
หล่ังกลับ ใหบากลับ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน หมูมหาชน 
นั้นจะพึงทําการทดแมน้ําคงคาใหไหลกลับ ใหหล่ังกลับ ใหบากลับ ไดละหรือ?               
     ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ไมได พระเจาขา.    
     พ. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร.      
     ภิ. เพราะแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน       
การท่ีจะทําการทดแมน้ําคงคาใหไหลกลับ ใหหล่ังกลับ ใหบากลับ มิใชกระทําไดงาย แตเปน 
การแนนอนวา หมูมหาชนพงึเปนผูมีสวนแหงความลําบากยากแคน แมฉันใด.  
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     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา มิตร สหาย หรือญาติ             
สาโลหิต จะพึงเช้ือเชิญภิกษผูุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ผูกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรค              
อันประกอบดวยองค ๘ ดวยโภคะท้ังหลาย เพื่อนําไปตามใจวา ดูกรบุรุษผูเจริญ เชิญทานมาเถิด                
ทานจะนุงหมผากาสายะเหลานี้ทําไม? ทานจะเปนคนโลนถือกระเบ้ืองเท่ียวไปทําไม? ทานจงสึก                
มาบริโภคโภคะและกระทําบุญเถิด ภิกษุผูเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ผูกระทําใหมาก   
ซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นั้น จกัลาสิกขาสึกออกเปนคฤหัสถ ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมี                
ได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะวาจติท่ีนอมไปในวิเวก โนมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก        
ตลอดกาลนานนั้น จกัสึกออกมาเปนคฤหสัถ ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได.     
        [๒๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษยุอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอม           
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรม 
วินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุ     
ท้ังหลาย ภกิษยุอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอัน     
ประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล.       
                           จบ สูตรท่ี ๑๕              
                         จบ พลกรณยีวรรค               
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. พลกรณยีสูตรท่ี ๑ ๒. พลกรณียสูตรท่ี ๒ ๓. พลกรณียสูตรท่ี ๓     
๔. พลกรณยีสูตรท่ี ๔ ๕. พีชสูตร ๖. นาคสูตร ๗. รุกขสูตร ๘. กุมภสูตร    
๙. สุกกสูตร ๑๐. อากาสสูตร ๑๑. เมฆสูตรท่ี ๑ ๑๒. เมฆสูตรท่ี ๒ ๑๓. นาวาสูตร              
๑๔. อาคันตุกาคารสูตร ๑๕. นทีสูตร   
                           ----------     
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                         เอสนาวรรคท่ี ๑๒              
                          เอสนาสูตรท่ี ๑              
                          การแสวงหา ๓                 
        [๒๙๘] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปน           
ไฉน? คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.   
        [๒๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อความ       
รูยิ่งซ่ึงการแสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย               
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน 
การสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการ       
สละ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษคุวรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่งดวยการ                 
แสวงหา ๓ อยางนี้แล.               
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                          เอสนาสูตรท่ี ๒              
                          การแสวงหา ๓                 
        [๓๐๐] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?       
คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การ           
แสวงหา ๓ อยางนี้แล.               
        [๓๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
ซ่ึงการแสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย     
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด              
มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัด  
โทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจดัโมหะเปนท่ีสุด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ               
ดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่งซ่ึงการแสวงหา ๓ อยางนี้แล                
                           จบ สูตรท่ี ๒   
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                          เอสนาสูตรท่ี ๓              
                          การแสวงหา ๓                 
        [๓๐๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?       
คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การ           
แสวงหา ๓ อยางนี้แล.               
        [๓๐๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
ซ่ึงการแสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย     
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะ 
เปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด             
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่งซ่ึงการแสวงหา ๓             
อยางนี้แล.       
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          เอสนาสูตรท่ี ๔              
                          การแสวงหา ๓                 
        [๓๐๔] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปน           
ไฉน? คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย            
การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.            
        [๓๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
ซ่ึงการแสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย     
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสูนพิพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู   
นิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่งซ่ึงการแสวงหา ๓             
อยางนี้แล.       
                           จบ สูตรท่ี ๔         
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                          เอสนาสูตรท่ี ๕              
                          การแสวงหา ๓                 
        [๓๐๖] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?       
คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การ           
แสวงหา ๓ อยางนี้แล.               
        [๓๐๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อ           
กําหนดรูซ่ึงการแสวงหา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน     
ประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อกําหนดรูซ่ึงการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.        
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                          เอสนาสูตรท่ี ๖              
                          การแสวงหา ๓                 
        [๓๐๘] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?       
คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การ           
แสวงหา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ            
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                          เอสนาสูตรท่ี ๗              
                          การแสวงหา ๓                 
        [๓๐๙] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?       
คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย               
การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.            
        [๓๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย. ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อความ      
ส้ินไปแหงการแสวงหา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน       
ประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อความส้ินไปแหงการแสวงหา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ   
                           จบ สูตรท่ี ๗       
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                          เอสนาสูตรท่ี ๘              
                          การแสวงหา ๓                 
        [๓๑๑] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?       
คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย การ           
แสวงหา ๓ อยางนี้แล.               
        [๓๑๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อละการ      
แสวงหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุน    
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ  
ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกร      
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อละการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.              
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                             วิธาสูตร                 
                           การถือตัว ๓                
        [๓๑๓] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย การถือตัว ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?       
คือ การถือตัววา เราประเสริฐกวาเขา ๑ เราเสมอเขา ๑ เราเลวกวาเขา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
การถือตัว ๓ อยางนี้แล.            
        [๓๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละการถือตัว ๓ อยางนีแ้ล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘                
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย                 
วิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย          
วิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย    
องค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละการถือตัว ๓ อยางนี้แล.  
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            อาสวสูตร 
                            อาสวะ ๓  
        [๓๑๕] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย อาสวะ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?           
คือ กามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ อวิชชาสวะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะ ๓ อยางนี้แล.      
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        [๓๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละอาสวะ ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน  
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                             ภวสูตร  
                              ภพ ๓   
        [๓๑๗] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภพ ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน? คือ          
กามภพ ๑ รูปภพ ๑ อรูปภพ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภพ ๓ อยางนี้แล.          
        [๓๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละภพ ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ                
ดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ                 
                           จบ สูตรท่ี ๑๑              
                            ทุกขตาสูตร                
                          ความเปนทุกข ๓             
        [๓๑๙] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเปนทุกข ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปน       
ไฉน? คือ ความเปนทุกขเกดิจากความไมสบายกาย ๑ ความเปนทุกขเกดิจากสังขาร ๑ ความ       
เปนทุกขเกดิจากความแปรปรวน ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ความเปนทุกข ๓ อยางนี้แล.           
        [๓๒๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละความเปนทุกข ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริย                 
มรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ   
                           จบ สูตรท่ี ๑๒              
                             ขีลสูตร 
                           เสาเข่ือน ๓                
        [๓๒๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เสาเข่ือน ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?       
ไดแกเสาเข่ือนคือราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เสาเข่ือน ๓ อยางนี้แล.       
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        [๓๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละเสาเขื่อน ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอัน               
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๑๓              
                             มลสูตร  
                             มลทิน ๓ 
        [๓๒๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย มลทิน ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?           
ไดแกมลทิน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย มลทิน ๓ อยางนี้แล.            
        [๓๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละมลทิน ๓ อยางนีแ้ล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน  
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๑๔              
                             นิฆสูตร 
                             ทุกข ๓ 
        [๓๒๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทุกข ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน? ได       
แกทุกข คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทุกข ๓ อยางนี้แล.               
        [๓๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละทุกข ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน  
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๑๕              
                            เวทนาสูตร                 
                            เวทนา ๓  
        [๓๒๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?           
คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ อยางนีแ้ล.      
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        [๓๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละเวทนา ๓ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน  
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๑๖              
                           ตัณหาสูตรท่ี ๑             
                             ตัณหา ๓ 
        [๓๒๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตัณหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน?           
คือ กามตัณหา ๑ ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตัณหา ๓ อยางนี้แล.            
        [๓๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละตัณหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘   
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย                 
วิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ    
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษยุอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ 
นี้ เพื่อรูยิ่ง เพ่ือกําหนดรู เพือ่ความส้ินไป เพื่อละตัณหา ๓ อยางนี้แล.             
                           จบ สูตรท่ี ๑๗              
                           ตัณหาสูตรท่ี ๒             
                             ตัณหา ๓ 
        [๓๓๑] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัณหา ๓ อยางนี้ ฯลฯ      
        [๓๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละตัณหา ๓ อยางนี้แล อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘   
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ มีอันกําจดัราคะเปนท่ี               
สุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจดัโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ มีอัน   
กําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจดัโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมา              
ทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ                 
อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันนอม     
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ไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อันนอมไปสู       
นิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอัน      
ประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละตัณหา ๓ อยางนี้แล.             
                           จบ สูตรท่ี ๑๘              
                          จบ เอสนาวรรค                
                          ------------                
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. เอสนาสูตรท่ี ๑ ๒. เอสนาสูตรท่ี ๒ ๓. เอสนาสูตรท่ี ๓ ๔. เอสนาสูตรท่ี ๔          
๕. เอสนาสูตรท่ี ๕ ๖. เอสนาสูตรท่ี ๖ ๗. เอสนาสูตรท่ี ๗ ๘. เอสนาสูตรท่ี ๘               
๙. วิธาสูตร ๑๐. อาสวสูตร ๑๑. ภวสูตร ๑๒. ทุกขตาสูตร ๑๓. ขีลสูตร ๑๔. มลสูตร             
๑๕. นิฆสูตร ๑๖. เวทนาสูตร ๑๗. ตัณหาสูตรท่ี ๑ ๑๘. ตัณหาสูตรท่ี ๒      
                          ------------      
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                          โอฆวรรคท่ี ๑๓               
                             โอฆสูตร 
                             โอฆะ ๔  
        [๓๓๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย โอฆะ ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน? ได        
แกโอฆะคือกาม ๑ โอฆะคือภพ ๑ โอฆะคือทิฏฐิ ๑ โอฆะคืออวิชชา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย          
โอฆะ ๔ อยางนี้แล.                 
        [๓๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละโอฆะ ๔ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน   
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                             โยคสูตร 
                             โยคะ ๔  
        [๓๓๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย โยคะ ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน? ได        
แกโยคะคือกาม ๑ โยคะคือภพ ๑ โยคะคือทิฏฐิ ๑ โยคะคืออวิชชา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย          
โยคะ ๔ อยางนี้แล.                 
        [๓๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละโยคะ ๔ อยางนีแ้ล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน   
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                           อุปาทานสูตร                
                            อุปาทาน ๔                 
        [๓๓๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุปาทาน ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน?         
ไดแกอุปาทานคือกาม ๑ อุปาทานคือทิฏฐิ ๑ อุปาทานคือศีลและพรต ๑ อุปาทานคืออัตตวาทะ ๑    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุปาทาน ๔ อยางนีแ้ล.    
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        [๓๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละอุปาทาน ๔ อยางนีแ้ล ฯลฯ ภกิษคุวรเจริญอริยมรรคอัน                 
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล ฯลฯ         
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                             คันถสูตร                 
                             คันถะ ๔ 
        [๓๓๙] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย คันถะ ๔ อยางนี้ ๔ อยางเปนไฉน?           
ไดแกกายคันถะคืออภิชฌา ๑ กายคันถะคือพยาบาท ๑ กายคันถะคือสีลัพพตปรามาส ๑ กาย          
คันถะคืออิทังสัจจา  ภินเิวส ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย คันถะ ๔ อยางนีแ้ล.                 
        [๓๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละคันถะ ๔ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน  
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล ฯลฯ         
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                            อนุสยสูตร                 
                             อนุสัย ๗                 
        [๓๔๑] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนุสัย ๗ อยางนี้ ๗ อยางเปนไฉน?          
ไดแกอนุสัยคือกามราคะ ๑ อนุสัยคือปฏิฆะ ๑ อนุสัยคือทิฏฐิ ๑ อนุสัยคือวิจิกิจฉา ๑ อนุสัย                 
คือมานะ ๑ อนุสัยคือภวราคะ ๑ อนุสัยคืออวิชชา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนุสัย ๗ อยางนี้แล.  
        [๓๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละอนุสัย ๗ อยางนีแ้ล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน 
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล ฯลฯ         
                           จบ สูตรท่ี ๕      
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                            กามคุณสูตร                
                            กามคุณ ๕ 
        [๓๔๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ อยางนี้ ๕ อยางเปนไฉน? คือ      
รูปท่ีพึงรูไดดวยตา อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนดั เสียง 
ท่ีพึงรูดวยหู ... กล่ินท่ีพึงรูดวยจมูก ... รสทีพ่ึงรูดวยล้ิน ... โผฏฐัพพะท่ีพึงรูดวยกาย อันนา 
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด ดูกรภกิษุท้ังหลาย กามคุณ ๕        
อยางนี้แล.       
        [๓๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละกามคุณ ๕ อยางนีแ้ล ฯลฯ ภกิษคุวรเจริญอริยมรรคอัน 
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                            นิวรณสูตร                 
                             นิวรณ ๕                 
        [๓๔๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย นิวรณ ๕ อยางนี้ ๕ อยางเปนไฉน? คือ      
กามฉันทนวิรณ ๑ พยาบาทนิวรณ ๑ ถีนมิทธนิวรณ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑ วจิิกจิฉานิวรณ ๑                
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นิวรณ ๕ อยางนี้แล.              
        [๓๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละนิวรณ ๕ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน 
ประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ           
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                          อุปาทานขันธสูตร             
                          อุปาทานขันธ ๕              
        [๓๔๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุปาทานขันธ ๕ อยางนี้ ๕ อยางเปนไฉน?    
ไดแกอุปาทานขันธคือรูป ๑ อุปาทานขันธคือเวทนา ๑ อุปาทานขันธคือสัญญา ๑ อุปาทานขันธ 
คือสังขาร ๑ อุปาทานขันธคือวิญญาณ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุปาทานขันธ ๕ อยางนีแ้ล.      
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        [๓๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละอุปาทานขันธ ๕ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรค               
อันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ        
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                          โอรัมภาคิยสูตร              
                        โอรัมภาคิยสังโยชน ๕          
        [๓๔๙] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ อยางนี้    
๕ อยางเปนไฉน? คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วจิิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ อยางนี้แล.         
        [๓๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ อยางนี้แล ฯลฯ ภิกษุ               
ควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯลฯ         
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                         อุทธัมภาคิยสูตรท่ี ๑         
                        อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕         
        [๓๕๑] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองสูง ๕ อยางนี ้   
๕ อยางเปนไฉน? คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ ดูกรภกิษ ุ        
ท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล. 
        [๓๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองสูง ๕ อยางนี้แล อริยมรรคอัน             
ประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ   
อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ อัน       
อาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญ      
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละสังโยชน             
อันเปนสวนเบ้ืองสูง ๕ อยางนี้แล. 
                           จบ สูตรท่ี ๑๐      
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                         อุทธัมภาคิยสูตรท่ี ๒         
                  วาดวยวิธีกําจัดอุทธัมภาคิยสังโยชน ๕                
        [๓๕๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองสูง ๕ อยางนี้    
๕ อยางเปนไฉน? คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ ดูกรภกิษ ุ        
ท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล. 
        [๓๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เพื่อรูยิ่ง    
เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองสูง ๕ อยางนี้แล อริยมรรคอัน             
ประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ   
มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญ               
สัมมาสมาธิ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ              
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอม  
เจริญสัมมาสมาธิ อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญ 
สัมมาทิฏฐิ อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  
อันนอมไปสูนพิพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษคุวรเจริญ     
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละสังโยชน             
อันเปนสวนเบ้ืองสูง ๕ อยางนี้แล. 
                           จบ สูตรท่ี ๑๑              
                         จบ โอฆวรรคท่ี ๑๓             
                         --------------               
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. โอฆสูตร ๒. โยคสูตร ๓. อุปาทานสูตร ๔. คันถสูตร ๕. อนุสยสูตร   
๖. กามคุณสูตร ๗. นิวรณสูตร ๘. อุปาทานขันธสูตร ๙. โอรัมภาคิยสูตร ๑๐. อุทธัมภาคิย      
สูตรท่ี ๑ ๑๑. อุทธัมภาคิยสูตรท่ี ๒                 
                        ---------------        
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                         ๒. โพชฌงคสังยุต              
                          ปพพตวรรค ท่ี ๑             
                            หิมวันตสูตร               
            ผูเจริญโพชฌงคถึงความเปนใหญในธรรมท้ังหลาย             
        [๓๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกนาคอาศัยขุนเขาช่ือหิมวันต มีกายเติบโต มีกําลัง        
คร้ันกายเติบโต มีกําลังท่ีขุนเขานั้นแลว ยอมลงสูบึงนอย คร้ันลงสูบึงนอยแลว ยอมลงสูบึง            
ใหญ คร้ันลงสูบึงใหญแลว ยอมลงสูแมน้ํานอย คร้ันลงสูแมน้ํานอยแลว ยอมลงสูแมน้ําใหญ            
คร้ันลงสูแมน้ําใหญแลว ยอมลงสูมหาสมุทรสาคร นาคพวกนั้น ยอมถึงความโตใหญทางกาย     
ในมหาสมุทรสาครนั้น แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญโพชฌงค ๗ กระทําให   
มากซ่ึงโพชฌงค ๗ ยอมถึงความเปนใหญไพบูลยในธรรมท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน.           
        [๓๕๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญโพชฌงค ๗         
กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไร จึงถึงความเปนใหญไพบูลยในธรรมท้ังหลาย? ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ               
นอมไปในการสละ ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ... วิริยสัมโพชฌงค ... ปติสัมโพชฌงค ... 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค ... สมาธิสัมโพชฌงค ... อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ                 
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว เจริญ     
โพชฌงค ๗ กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางนี้แล จึงถึงความเปนใหญไพบูลยในธรรม         
ท้ังหลาย.         
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                             กายสูตร 
                         อาหารของนิวรณ ๕             
        [๓๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายนี้มีอาหารเปนท่ีตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร      
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได แมฉันใด นวิรณ ๕ ก็มีอาหารเปนท่ีตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร             
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได ฉันนั้นเหมือนกนั.       
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        [๓๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหาร ใหกามฉันทท่ียงัไมเกิด เกิดข้ึน    
หรือท่ีเกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ศุภนิมิตมีอยู การกระทําใหมากซ่ึง            
อโยนิโสมนสิการในศุภนิมิตนั้น นี้เปนอาหารใหกามฉันทท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว             
ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.           
        [๓๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหพยาบาทท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือ  
ท่ีเกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิฆนิมิตมีอยู การกระทําใหมากซ่ึง               
อโยนิโสมนสิการในปฏิฆนมิิตนั้น นี้เปนอาหารใหพยาบาทท่ียังไมเกดิ เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลว          
ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.           
        [๓๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหถ่ินมิทธะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน    
หรือท่ีเกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความไมยนิดี ความเกยีจคราน ความ             
บิดข้ีเกียจ ความเมาอาหาร ความท่ีใจหดหู มีอยู การกระทําใหมากซ่ึงอโยนิโสมนสิการในส่ิง 
เหลานั้น นีเ้ปนอาหารใหถีนมิทธะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.        
        [๓๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหอุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน               
หรือท่ีเกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความไมสงบใจมีอยู การกระทําใหมาก            
ซ่ึงอโยนิโสมนสิการในความไมสงบใจน้ัน นี้เปนอาหารใหอุทธัจจกกุกุจจะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน              
หรือท่ีเกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.             
        [๓๖๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหวจิิกิจฉาท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือ                
ท่ีเกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมท้ังหลายอันเปนท่ีตั้งแหงวจิิกิจฉามีอยู    
การกระทําใหมากซ่ึงอโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหวิจกิิจฉาท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน         
หรือท่ีเกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.             
        [๓๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กายน้ีมีอาหารเปนท่ีตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร      
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได แมฉันใด นวิรณ ๕ เหลานี้ กมี็อาหารเปนท่ีตั้ง ดํารงอยูไดเพราะ              
อาศัยอาหาร ไมมีอาหารดํารงอยูไมได ฉันนั้นเหมือนกัน.                
                        อาหารของโพชฌงค ๗             
        [๓๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กายน้ีมีอาหารเปนท่ีตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร      
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได แมฉันใด โพชฌงค ๗ ก็มีอาหารเปนท่ีตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร            
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได ฉันนั้นเหมือนกนั.     
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        [๓๖๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหสติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ เกิดข้ึน                 
หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายเปนท่ีตั้งแหงสติสัม              
โพชฌงค มีอยู การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหสติสัม 
โพชฌงคท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ.  
        [๓๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหธรรมวิจยสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด    
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศลและ             
อกุศลท่ีมีโทษ และไมมีโทษ ท่ีเลวและประณีต ท่ีเปนฝายดําและฝายขาว มีอยู การกระทําใหมาก                
ซ่ึงโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นีเ้ปนอาหารใหธรรมวิจยสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด เกดิข้ึน               
หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ.                
        [๓๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหวริิยสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ เกิดข้ึน               
หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ความริเร่ิม ความพยายาม ความบากบั่น             
มีอยู การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในส่ิงเหลานี้ นี้เปนอาหารใหวิริยสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ       
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ.       
        [๓๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ เกิดข้ึน                
หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายเปนท่ีตั้งแหงปติสัมโพชฌงค       
มีอยู การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคท่ียัง              
ไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ.                
        [๓๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด    
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความสงบกาย ความสงบจิต 
มีอยู การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในความสงบนั้น นี้เปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงค 
ท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือท่ีเกดิข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ.          
        [๓๗๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ       
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมาธินิมิต อัพยัคคนิมิต มีอยู         
การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในนมิิตนั้น นี้เปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ                 
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ.       
        [๓๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนอาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด     
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายเปนท่ีตั้งแหง      
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อุเบกขาสัมโพชฌงค มีอยู การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นีเ้ปนอาหาร  
ใหอุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญบริบูรณ.       
        [๓๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายนี้มีอาหารเปนท่ีตั้ง ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร      
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได แมฉันใด โพชฌงค ๗ เหลานี้ ก็มีอาหารเปนท่ีตั้ง ดํารงอยูไดเพราะ             
อาศัยอาหาร ไมมีอาหารดํารงอยูไมได ฉันนั้นเหมือนกัน.                
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                             สีลสูตร 
                         การหลีกออก ๒ วิธี            
        [๓๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลาใดเปนผูถึงพรอมดวยศีล เปนผูถึงพรอมดวย   
สมาธิ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา เปนผูถึงพรอมดวยวิมุติ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ           
การไดเห็นภกิษุเหลานั้นก็ดี การไดฟงภิกษเุหลานั้นกด็ี การเขาไปหาภกิษุเหลานั้นก็ดี การเขาไป       
นั่งใกลภกิษุเหลานั้นก็ดี การระลึกถึงภิกษุเหลานั้นกด็ี การบวชตามภกิษุเหลานั้นก็ดี แตละอยางๆ       
เรากลาววามีอุปการะมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะวาผูท่ีไดฟงธรรมของภิกษุเหน็ปานนั้นแลว            
ยอมหลีกออกอยูดวย ๒ วิธี คือ หลีกออกดวยกาย ๑ หลีกออกดวยจิต ๑ เธอหลีกออกอยู       
อยางนั้นแลว ยอมระลึกถึง ยอมตรึกถึงธรรมนั้น.     
        [๓๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด ภกิษุหลีกออกอยูอยางนัน้แลว ยอมระลึกถึง        
ยอมตรึกถึงธรรมนั้น สมัยนัน้ สติสัมโพชฌงค เปนอันภกิษุปรารภแลว ภิกษยุอมช่ือวาเจริญ                 
สติสัมโพชฌงค สติสัมโพชฌงคของภิกษยุอมถึงความเจริญบริบูรณ เธอมีสติอยูอยางนั้น ยอม                 
เลือกเฟน ตรวจตรา ถึงความพินิจพจิารณาธรรมนั้นดวยปญญา.              
        [๓๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด ภกิษุมีสติอยูอยางนั้น ยอมเลือกเฟน ตรวจตรา     
ถึงความพินจิพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา สมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงค เปนอันภกิษุปรารภ    
แลว ภกิษยุอมช่ือวาเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงคของภิกษยุอมถึงความเจริญ                
บริบูรณ เม่ือภกิษุเลือกเฟน ตรวจตรา พินจิพิจารณาธรรมน้ันดวยปญญา ความเพียรอันไมยอ 
หยอนเปนอันภิกษุปรารภแลว.       



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 96 
        [๓๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด เม่ือภิกษเุลือกเฟน ตรวจตรา พนิิจพิจารณา          
ธรรมนั้นดวยปญญา ความเพียรอันไมยอหยอน อันภกิษุปรารภแลว สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงค  
เปนอันภกิษุปรารภแลว ภิกษุยอมช่ือวาเจริญวิริยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงคของภิกษยุอมถึง              
ความเจริญบริบูรณ ปติท่ีไมมีอามิสยอมเกดิแกภิกษุผูปรารภความเพียร.                 
        [๓๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด ปติท่ีไมมีอามิสยอมเกิดแกภิกษุผูปรารภความ     
เพียร สมัยนัน้ ปติสัมโพชฌงคเปนอันภกิษปุรารภแลว ภกิษุยอมช่ือวาเจริญปติสัมโพชฌงค                 
ปติสัมโพชฌงคของภิกษยุอมถึงความเจริญบริบูรณ กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผูมีใจกอปรดวยปติ             
ยอมสงบระงับ.     
        [๓๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมัยใด กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผูมีใจกอปรดวยปติ       
ยอมสงบระงับ สมัยนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนอันภกิษปุรารภแลว ภกิษุยอมช่ือวาเจริญ   
ปสสัทธิสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงคของภิกษยุอมถึงความเจริญบริบูรณ จิตของภิกษุผูมี                 
กายสงบแลว มีความสุข ยอมต้ังม่ัน. 
        [๓๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายสงบแลว มีความสุข ยอม         
ตั้งม่ัน สมัยนัน้ สมาธิสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมช่ือวาเจริญสมาธิสัมโพชฌงค            
สมาธิสัมโพชฌงคของภิกษยุอมถึงความเจริญบริบูรณ เธอยอมเปนผูเพงดูจิตท่ีตั้งม่ันแลวอยางนัน้        
ดวยดี.           
        [๓๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภกิษุยอมเปนผูเพงดูจิตท่ีตั้งม่ันแลว อยางนั้น                 
ดวยดี สมัยนัน้ อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุปรารภแลว ภกิษยุอมช่ือวาเจริญอุเบกขา   
สัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญบริบูรณ.        
                      อานิสงสการเจริญโพชฌงค         
        [๓๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือโพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมาก     
แลวอยางนี้ ผลานิสงส ๗ ประการ อันเธอพึงหวังได ผลานิสงส ๗ ประการเปนไฉน?           
        [๓๘๒] คือ (๑) ในปจจุบัน จะไดบรรลุอรหัตผลโดยพลัน (๒) ในปจจุบันไมได           
บรรลุ ทีนั้นจะไดบรรลุในเวลาใกลตาย (๓) ถาในปจจุบันก็ไมไดบรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมได               
บรรลุ ทีนั้นจะไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป (๔)                 
ถาในปจจุบันก็ไมไดบรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ และไมไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปริ-             
นิพพายี เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป ทีนั้น จะไดเปนพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี                
เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป (๕) ถาในปจจุบันก็ไมไดบรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ     
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ไมไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพาย ีและไมไดเปนพระอานาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี ทีนั้น            
จะไดเปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพาย ีเพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป (๖) ถาในปจจุบัน              
ก็ไมไดบรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ ไมไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินพิพายี ไมไดเปน            
พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินพิพายี และไมไดเปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี ทีนั้น จะไดเปน            
พระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป (๗) ถาในปจจุบันก็ไมได               
บรรลุ ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ ไมไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ไมไดเปนพระ                
อนาคามีผูอุปหัจจปรินพิพายี ไมไดเปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี และไมไดเปนพระอนาคา            
มีผูอสังขารปรินิพพายี ทีนั้นจะไดเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะสังโยชนเบ้ืองต่ํา         
๕ ส้ินไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือโพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้            
ผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้ อันเธอพึงหวังได.        
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                             วัตตสูตร                 
                        การอยูดวยโพชฌงค ๗          
        [๓๘๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของทานอนาถ           
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ             
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรผูมีอายุ               
ท้ังหลาย โพชฌงค ๗ ประการน้ี ๗ ประการเปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ๑ ธัมมวจิยสัม        
โพชฌงค ๑ วริิยสัมโพชฌงค ๑ ปติสัมโพชฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑ สมาธิสัมโพชฌงค ๑  
อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ ประการน้ีแล.         
        [๓๘๔] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย บรรดาโพชฌงค ๗ ประการน้ี เราประสงคจะอยูดวย        
โพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเชา ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ เราประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใดๆ  
ในเวลาเท่ียง กอ็ยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ เราประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเย็น   
ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ.       
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        [๓๘๕] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ถาสติสัมโพชฌงคมีอยูแกเรา ดังพรรณนามาน้ี เราก็รู 
วาสติสัมโพชฌงคของเราหาประมาณมิได อันเราปรารภดีแลว สติสัมโพชฌงคเม่ือยังตั้งอยู เรา                
ก็รูวาต้ังอยู ถาแมสติสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไป เราก็รูวาเคล่ือนไป เพราะส่ิงนี้เปนปจจัย ฯลฯ    
        [๓๘๖] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยูแกเรา ดังพรรณนามาน้ี      
เราก็รูวาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราหาประมาณมิได อันเราปรารภดีแลว อุเบกขาสัมโพชฌงค   
เม่ือยังต้ังอยู เราก็รูวาต้ังอยู ถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไป เราก็รูวาเคล่ือนไป       
เพราะส่ิงนี้เปนปจจยั.            
        [๓๘๗] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย หีบผาของพระราชาหรือของราชมหาอํามาตย เต็มดวย        
ผาสีตางๆ พระราชาหรือราชมหาอํามาตย ประสงคจะนุงหมผาชุดใดๆ ในเวลาเชา กน็ุงหมผา 
ชุดนั้นๆ ได ประสงคจะนุงหมผาชุดใดๆ ในเวลาเท่ียง กน็ุงหมผาชุดนัน้ๆ ได ประสงคจะ                 
นุงหมผาชุดใดๆ ในเวลาเยน็ ก็นุงหมผาชุดนั้นๆ ได แมฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน บรรดา              
โพชฌงคท้ัง ๗ นี้ ประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเชา ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ 
ประสงคอยูดวยโพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเที่ยง ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ ประสงคจะอยูดวย 
โพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเยน็ ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ. 
        [๓๘๘] ถาสติสัมโพชฌงคมีอยูแกเรา ดังพรรณนามาน้ี เราก็รูวาสติสัมโพชฌงค       
ของเราหาประมาณมิได อันเราปรารภดีแลว สติสัมโพชฌงคเม่ือยังต้ังอยู เราก็รูวาต้ังอยู ถาแม         
สติสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไป เราก็รูวาเคล่ือนไป เพราะส่ิงนี้เปนปจจัย ฯลฯ          
        [๓๘๙] ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยูแกเรา ดังพรรณนามาน้ี เราก็รูวาอุเบกขาสัม     
โพชฌงคของเราหาประมาณมิได อันเราปรารภดีแลว อุเบกขาสัมโพชฌงคเม่ือยังต้ังอยู เราก็รูวา            
ตั้งอยู ถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไป เราก็รูวาเคล่ือนไป เพราะส่ิงนี้เปนปจจัย.           
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                             ภิกขุสูตร                
                 ท่ีเรียกวาโพชฌงคเพราะเปนไปเพื่อตรัสรู             
        [๓๙๐] คร้ังนั้นแล ภกิษรูุปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ันแลว                 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวาโพชฌงคๆ  ดังนี้ ดวยเหตุเพียง    
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เทาไรหนอ จึงจะเรียกวา โพชฌงค? พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ท่ีเรียกวาโพชฌงค   
เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู.           
        [๓๙๑] ดกูรภิกษุ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก         
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ           
        [๓๙๒] ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัย         
วิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ                
        [๓๙๓] เม่ือภิกษนุั้นเจริญโพชฌงค ๗ ประการน้ี จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ         
ภวาสวะ อวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว ยอมรูชัดวา   
ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี           
ดูกรภกิษุ ท่ีเรียกวาโพชฌงค เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู ฉะนี้แล.        
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                            กุณฑลิยสูตร               
                   ตถาคตมีวิชชาและวิมุติเปนผลานิสงส 
        [๓๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอัญชนมฤคทายวัน ใกลเมือง           
สาเกต คร้ังน้ันแล กุณฑลิยปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผู               
มีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว             
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจาเท่ียวไปในอาราม เขาไปสูบริษัท              
เม่ือขาพเจาบริโภคอาหารเชาแลว ในเวลาปจฉาภัต ขาพเจาเดินไปเนืองๆ เท่ียวไปเนืองๆ สู                
อารามจากอาราม สูอุทยานจากอุทยาน ณ ท่ีนั้น ขาพเจาเห็นสมณพราหมณพวกหนึง่ กําลังกลาว  
ถอยคํามีวาทะและการเปล้ืองวาทะวาดังนีเ้ปนอานิสงส และมีความขุนเคืองเปนอานิสงส สวน                 
ทานพระโคดมมีอะไรเปนอานิสงสอยูเลา? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกณุฑลิยะ ตถาคต    
มีวิชชาและวิมุติเปนผลานิสงสอยู. 
        [๓๙๕] ก. ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ก็ธรรมเหลาไหนที่บุคคลเจริญแลว กระทํา         
ใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุตใิหบริบูรณ?        
     พ. ดูกรกณุฑลิยะ โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง              
วิชชาและวิมุตใิหบริบูรณ.         
     ก. ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ก็ธรรมเหลาไหนที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว     
ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ?       
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     พ. ดูกรกณุฑลิยะ สติปฏฐาน ๔ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง            
โพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ.             
     ก. ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ก็ธรรมเหลาไหนที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก         
แลว ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ?                
     พ. ดูกรกณุฑลิยะ สุจริต ๓ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสติ           
ปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ.             
     ก. ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ก็ธรรมเหลาไหนที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก         
แลว ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ?  
        [๓๙๖] พ. ดูกรกณุฑลิยะ อินทรียสังวรอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว             
ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ อินทรียสังวรอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอม                 
ยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ? ดูกรกุณฑลิยะ ภิกษุในธรรมวินยันี้ เห็นรูปท่ีชอบใจดวยจักษแุลว                 
ยอมไมยนิดี ไมข้ึงเคียด ไมยงัความกําหนัดใหเกดิ และกายของเธอก็คงท่ี จิตก็คงท่ี ม่ันคงดี              
ในภายใน หลุดพนดแีลว อนึ่ง เธอเห็นรูปท่ีไมชอบใจดวยจกัษแุลว กไ็มเกอ ไมมีจติต้ังอยู              
ดวยอํานาจกิเลส ไมเสียใจ มีจิตไมพยาบาท และกายของเธอก็คงท่ี จิตก็คงท่ี ม่ันคงดี ใน    
ภายใน หลุดพนดีแลว.               
     อีกประการหนึ่ง ภกิษฟุงเสียงดวยหู ฯลฯ ดมกล่ินดวยจมูก ฯลฯ ล้ิมรสดวยล้ิน ฯลฯ    
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ฯลฯ รูธรรมารมณท่ีชอบใจ ดวยใจแลว ยอมไมยินดี ไมข้ึงเคียด  
ไมยังความกําหนัดใหเกิด และกายของเธอก็คงท่ี จิตก็คงท่ี ม่ันคงดีในภายใน หลุดพนดีแลว  
อนึ่ง เธอรูธรรมารมณ ท่ีไมชอบใจดวยใจแลว ไมเกอ ไมมีจิตต้ังอยูดวยอํานาจกิเลส ไมเสียใจ           
มีจิตไมพยาบาท และกายของเธอก็คงท่ี จิตก็คงท่ี ม่ันคงดใีนภายใน หลุดพนดแีลว.          
     ดูกรกณุฑลิยะ เพราะเหตุท่ีภิกษเุห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูคงท่ี ไมเสียใจ มีจิตไม                
พยาบาท เพราะรูปท้ังท่ีชอบใจและไมชอบใจ กายของเธอก็คงท่ี จิตก็คงท่ี ม่ันคงดีในภายใน    
หลุดพนดแีลว ภิกษฟุงเสียงดวยหู ฯลฯ ดมกล่ินดวยจมูก ฯลฯ ล้ิมรสดวยล้ิน ฯลฯ ถูกตองโผฏ               
ฐัพพะดวยกาย ฯลฯ รูธรรมารมณ ดวยใจแลว เปนผูคงท่ี ไมเสียใจ มีจิตไมพยาบาท เพราะ 
ธรรมารมณ ท่ีชอบใจและไมชอบใจ และกายของเธอก็คงท่ี จิตก็คงท่ี ม่ันคงดีในภายใน หลุด    
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พนดีแลว ดูกรกุณฑลิยะ อินทรียสังวรอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว อยางนีแ้ล      
ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ.       
        [๓๙๗] ดกูรกุณฑลิยะ ก็สุจริตเหลานัน้อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว            
อยางไร ยอมยงัสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริต             
เจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริต เจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริต สุจริต ๓ อันบุคคลเจริญแลว               
กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ.            
        [๓๙๘] ดกูรกุณฑลิยะ สติปฏฐาน ๔ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร          
ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู  
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณา        
เห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็นจติเนืองๆ อยู ฯลฯ ยอมพิจารณาเหน็     
ธรรมในธรรมเนืองๆ อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนสัใน         
โลกเสียได ดกูรกุณฑลิยะ สติปฏฐาน ๔ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล       
ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ.      
        [๓๙๙] ดกูรกุณฑลิยะ โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร            
ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัย 
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน        
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรกณุฑลิยะ โพชฌงค ๗ อันบุคคล      
เจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมยังวิชชาและวิมุติใหสมบูรณ. 
        [๔๐๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว กุณฑลิยปริพาชกไดกราบทูลพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดมผูเจริญ      
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน         
บุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา  
ผูมีจักษุจกัเหน็รูปได ฉะนัน้ ขาพระองคขอถึงทานพระโคดมกับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆ                 
วาเปนสรณะ ขอทานพระโคดม จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต         
จําเดิมแตวันนีเ้ปนตนไป.          
                           จบ สูตรท่ี ๖      
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                             กูฏสูตร 
                   ผูเจริญโพชฌงคยอมนอมไปสูนิพพาน 
        [๔๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กลอนเรือนยอดท้ังหมดนอมไปสูยอด โนมไปสูยอด             
โอนไปสูยอด แมฉันใด ภิกษเุจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ ยอมเปนผูนอมไป   
สูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิพาน ฉันนัน้เหมือนกัน.           
        [๔๐๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗           
อยางไร ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้                 
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ        
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอม              
ไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.         
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            อุปวาณสูตร                
                  โพชฌงค ๗ ท่ีปรารภดีแลวยอมอยูผาสุก                
        [๔๐๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอุปวาณะและทานพระสารีบุตรอยู ณ โฆสิตาราม ใกล            
เมืองโกสัมพี คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีพกัผอนในเวลาเยน็แลว เขาไปหาทานพระ 
อุปวาณะถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระอุปวาณะ คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว               
จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระอุปวาณะวา ทานอุปวาณะผูมีอายุ ภกิษุจะ            
พึงรูหรือไมวา โพชฌงค ๗ อันเราปรารภดีแลวอยางนี้ ดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคายเฉพาะ                 
ตน ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนผาสุก ทานพระอุปวาณะตอบวา ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ ภกิษุ               
พึงรูไดวา โพชฌงค ๗ อันเราปรารภดีแลวอยางนี้ ดวยการกระทําไวในใจ โดยแยบคายเฉพาะตน 
ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนผาสุก.  
        [๔๐๔] สา. ดูกรผูมีอายุ ภิกษุปรารภสติสัมโพชฌงค ยอมรูไดหรือวา จิตของเรา      
หลุดพนดแีลว ถีนมิทธะเราถอนเสียแลว อุทธัจจกุกกุจจะเรากําจัดไดแลว ความเพียรเราปรารภ 
แลว เรากระทําไวในใจอยางจริงจัง มิไดยอหยอน ฯลฯ.  
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        [๔๐๕] ดกูรผูมีอายุ ภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมรูไดหรือวา จิตของเราหลุด  
พนดีแลว ถีนมิทธะเราถอนเสียแลว อุทธัจจกุกกุจจะเรากาํจัดไดแลว ความเพียรเราปรารภแลว 
เรากระทําไวในใจอยางจริงจงั มิไดยอหยอน.          
        [๔๐๖] อุ. ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ ภกิษุพึงรูไดอยางนี้แลวา โพชฌงคอันเราปรารภ                
ดีแลวอยางนี้ ดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคายเฉพาะตน ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนผาสุก.  
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           อุปาทสูตรท่ี ๑             
            โพชฌงค ๗ ไมเกิดนอกจากการปรากฏแหงตถาคต                 
        [๔๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ ประการน้ี อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก        
แลว ท่ียังไมเกดิ ยอมเกดิข้ึน นอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     
แลว โพชฌงค ๗ ประการน้ี ยอมไมเกดิข้ึน โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ     
อุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ ประการน้ีแล อันภกิษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ท่ียังไม   
เกิด ยอมเกิดข้ึน นอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว โพชฌงค ๗     
ประการนี้ ยอมไมเกิดข้ึน.         
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                           อุปาทสูตรท่ี ๒             
                 โพชฌงค ๗ ไมเกดินอกวินยัของพระสุคต  
        [๔๐๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ ประการน้ี อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก        
แลว ท่ียังไมเกดิ ยอมเกดิข้ึน ยอมไมเกดิข้ึน นอกวนิัยของพระสุคต โพชฌงค ๗ เปนไฉน? 
คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ ประการน้ีแล อันภิกษุเจริญแลว       
กระทําใหมากแลว ท่ียังไมเกดิ ยอมเกดิข้ึน ยอมไมเกดิข้ึน นอกวนิัยของพระสุคต.        
                           จบ สูตรท่ี ๑๐    
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                         จบ ปพพตวรรคท่ี ๑            
                          ------------                
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
 
     ๑. หิมวนัตสูตร    ๒. กายสูตร  
 ๓. สีลสูตร           ๔. วัตตสูตร  
 ๕. ภิกขุสูตร          ๖. กุณฑลิยสูตร               
 ๗. กูฏสูตร           ๘. อุปวาณสูตร                 
 ๙. อุปาทสูตรท่ี ๑     ๑๐. อุปาทสูตรท่ี ๒           
                         --------------     
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                          คิลานวรรคท่ี ๒              
                            ปาณูปมสูตร                
                       อาศัยศีลเจริญโพชฌงค ๗         
        [๔๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งสําเร็จอิริยาบถ ๔ คือ บางคราวก็เดิน 
บางคราวก็ยนื บางคราวก็นั่ง บางคราวก็นอน สัตวเหลานัน้ท้ังหมด อาศัยแผนดนิ ดํารงอยูบน 
แผนดิน จึงสําเร็จอิริยาบถ ๔ นั้น อยางนั้นแหละ แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว                
ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ ฉันนั้นเหมือนกัน.    
        [๔๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมเจริญโพชฌงค ๗     
ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเจริญ              
สติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญ       
อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุ       
ท้ังหลาย ภกิษอุาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค                 
๗ อยางนี้แล.     
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                          สุริยูปมสูตรท่ี ๑           
                    อาศัยกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค ๗     
        [๔๑๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือพระอาทิตยจะข้ึน ส่ิงท่ีข้ึนกอน ส่ิงท่ีเปนนิมิตมากอน              
คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด ส่ิงท่ีเปนเบ้ืองตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิดข้ึนแหง 
โพชฌงค ๗ แกภิกษุ คือ ความเปนผูมีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรภกิษุท้ังหลาย อันภิกษุ                 
ผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จกัเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗.        
        [๔๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําให       
มากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสติสัม  
โพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขา -  
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สัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย     
ภิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.          
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                          สุริยูปมสูตรท่ี ๒           
                 โยนิโสมนสิการเปนเบ้ืองแรกแหงโพชฌงค                 
        [๔๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือพระอาทิตยจะข้ึน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกอน ส่ิงท่ีเปนนิมิต                
มากอน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด ส่ิงท่ีเปนเบ้ืองตน เปนนิมิตมากอน เพื่อความบังเกิด  
แหงโพชฌงค ๗ แกภิกษุ คือ การกระทําไวในใจโดยแยบคาย ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรภิกษุ        
ท้ังหลาย อันภกิษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย พึงหวังขอนี้ไดวา จกัเจริญ 
โพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗.              
        [๔๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอม      
เจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุใน    
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปใน     
การสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม       
ไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ยอมเจริญ   
โพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.  
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                           คิลานสูตรท่ี ๑             
                 พระมหากัสสปหายอาพาธดวยโพชฌงค ๗     
        [๔๑๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬวุัน กลันทกนิวาป          
สถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนัน้ ทานพระมหากสัสปอาพาธไมสบาย เปนไขหนัก อยู       
ท่ีปปผลิคูหา.    
        [๔๑๖] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระ      
มหากัสสปถึงท่ีอยู แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว คร้ันแลวไดตรัสถามทานพระมหากัสสป      
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วา ดูกรกัสสป เธอพออดทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาคลายลง ไม        
กําเริบข้ึนแลหรือ ความทุเลายอมปรากฏ ความกําเริบข้ึนไมปรากฏแลหรือ? ทานพระมหากัสสป     
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกเวทนา                
ของพระองคกาํเริบหนัก ยังไมคลายไป ความกําเริบข้ึนยอมปรากฏ ความทุเลาไมปรากฏ.          
        [๔๑๗] พ. ดูกรกัสสป โพชฌงค ๗ เหลานี้ เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคลเจริญ           
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โพชฌงค ๗                 
เปนไฉน?          
        [๔๑๘] ดกูรกัสสป สติสัมโพชฌงค เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว               
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯลฯ อุเบกขา  
สัมโพชฌงค เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ      
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ดูกรกัสสป โพชฌงค ๗ เหลานี้แล เรากลาวไวชอบ                 
แลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อ               
นิพพาน.           
        [๔๑๙] ทานพระมหากสัสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค โพชฌงคดีนัก ขาแต         
พระสุคต โพชฌงคดีนัก พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว ทานพระมหากสัสป         
ปล้ืมใจ ช่ืนชมภาษิตของพระผูมีพระภาค ทานพระมหากสัสปหายจากอาพาธนั้นแลว และอาพาธ      
นั้น อันทานพระมหากัสสปละไดแลว ดวยประการฉะน้ีแล. 
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                           คิลานสูตรท่ี ๒             
             พระมหาโมคคัลลานะหายอาพาธดวยโพชฌงค ๗  
        [๔๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาป          
สถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนัน้ ทานพระมหาโมคคัลลานะอาพาธ ไมสบาย เปนไขหนัก      
อยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ.               
        [๔๒๑] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระ      
มหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว คร้ันแลว ไดตรัสถามทานพระ 
มหาโมคคัลลานะวา ดูกรโมคคัลลานะ เธอพออดพอทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดแลหรือ       
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ทุกขเวทนาคลายลงไมกําเริบข้ึนแลหรือ ความทุเลายอมปรากฏ ความกําเริบข้ึนไมปรากฏแลหรือ?   
ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได ยังอัตภาพให                 
เปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพระองคยอมกําเริบหนกั ยังไมคลายลง ความกําเริบยอมปรากฏ    
ความทุเลาไมปรากฏ.                 
        [๔๒๒] พ. ดูกรโมคคัลลานะ โพชฌงค ๗ เหลานี้ เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคล           
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อนิพพาน โพชฌงค              
๗ เปนไฉน?        
        [๔๒๓] ดูกรโมคคัลลานะ สติสัมโพชฌงค เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคลเจริญ              
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ฯลฯ อุเบกขา               
สัมโพชฌงค เรากลาวไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ       
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ดูกรโมคคัลลานะ โพชฌงค ๗ เหลานี้แล เรากลาวไว               
ชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู 
เพื่อนิพพาน.      
        [๔๒๔] ทานพระโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค โพชฌงคดีนกั ขา          
แตพระสุคต โพชฌงคดีนัก พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว ทานพระมหา          
โมคคัลลานะปล้ืมใจ ช่ืนชมภาษิตของพระผูมีพระภาค ทานพระมหาโมคคัลลานะหายจากอาพาธ       
นั้นแลว และอาพาธนั้นอันทานพระมหาโมคคัลลานะละไดแลว ดวยประการฉะนีแ้ล.              
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                           คิลานสูตรท่ี ๓             
                พระผูมีพระภาคหายประชวรดวยโพชฌงค ๗  
        [๔๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนิวาปสถาน        
ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคทรงประชวร ไมสบาย เปนไขหนัก.             
        [๔๒๖] คร้ังนั้น ทานพระมหาจนุทะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม    
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระจุนทะวา  
ดูกรจุนทะ โพชฌงคจงแจมแจงกะเธอ.   
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     จ. ขาแตพระองคผูเจริญ โพชฌงค ๗ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสไวชอบแลว อัน     
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน                 
โพชฌงค ๗ เปนไฉน?                 
        [๔๒๗] ขาแตพระองคผูเจริญ สติสัมโพชฌงค พระผูมีพระภาคตรัสไวชอบแลว           
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน              
ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค พระผูมีพระภาคไดตรัสไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําให      
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน ขาแตพระองคผูเจริญ 
โพชฌงค ๗ เหลานี้แล พระผูมีพระภาคตรัสไวชอบแลว อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว   
ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อนิพพาน.             
        [๔๒๘] ดูกรจุนทะ โพชฌงคดีนัก ดกูรจุนทะ โพชฌงคดีนัก ทานพระมหาจนุทะ              
ไดกลาวไวยากรณภาษิตนีแ้ลว พระศาสดาทรงพอพระทัย พระผูมีพระภาคทรงหายจากประชวรนัน้     
และอาพาธนัน้ อันพระผูมีพระภาคทรงละแลว ดวยประการฉะน้ีแล.           
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           ปารคามีสูตร                
                  เจริญโพชฌงค ๗ ยอมเปนไปเพ่ือถึงฝง                
        [๔๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก         
แลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากท่ีมิใชฝง โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ   
อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทํา      
ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากท่ีมิใชฝง.   
        [๔๓๐] ในหมูมนษุย คนท่ีไปถึงฝงมีจํานวนนอย แตหมูสัตวนอกนี้ยอม              
     วิ่งไปตามฝงนั่นเอง สวนชนเหลาใดประพฤติตามธรรม ในธรรมท่ีพระผูมี               
     พระภาคตรัสดีแลว ชนเหลานั้นจักขามบวงมฤตยูซ่ึงแสนยากท่ีจะขามได               
     บัณฑิตพึงละธรรมฝายดําเสีย เจริญธรรมฝายขาว ออกจากความอาลัย      
     อาศัยความไมมีอาลัยแลว พึงละกามเสีย เปนผูไมมีกิเลสเปนเคร่ืองกังวล           
     ปรารถนาความยินดีในวิเวก ท่ีสัตวยินดไีดยาก บัณฑติ พึงชําระตนให  
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     ผองแผว จากเคร่ืองเศราหมองจิต ชนเหลาใดอบรมจติดีแลวโดยชอบใน  
     องคเปนเหตุตรัสรู ไมถือมั่น ยินดีแลวในความสละคืน ซ่ึงความยึดถือ              
     ชนเหลานัน้เปนผูส้ินอาสวะ มีความรุงเรือง ปรินิพพานแลวในโลก. 
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            วิรัทธสูตร                
                    โพชฌงค ๗ ท่ีปรารภผิดปรารภถูก     
        [๔๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึง่ปรารภผิดแลว          
อริยมรรคอันยงัสัตวใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภผิดแลว โพชฌงค                 
๗ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึง่ปรารภถูกแลว อริยมรรคอันยังสัตวใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ  
เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภถูกแลว โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือสติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขา    
สัมโพชฌงค.      
        [๔๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภ        
ผิดแลว อริยมรรคอันยังสัตวใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภผิดแลว                 
โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภถูกแลว อริยมรรคอันยังสัตวใหถึงความ                 
ส้ินทุกขโดยชอบ เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภถูกแลว.  
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                             อริยสูตร                 
                  เจริญโพชฌงค ๗ ยอมนําตนออกจากทุกข  
        [๔๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก         
แลว ใหเปนอริยธรรม นําตนออกจากทุกข ยอมนําไปเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ แกผูกระทํา     
ซ่ึงโพชฌงค ๗ นั้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค         
ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ใหเปน      
อริยธรรม นําตนออกจากทุกข ยอมนําไปเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ แกผูกระทําซ่ึงโพชฌงค ๗    
นั้น.             
                           จบ สูตรท่ี ๙       
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                            นิพพานสูตร                
                เจริญโพชฌงค ๗ ยอมเปนไปเพ่ือความหนาย                
        [๔๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก         
แลว ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายกําหนดั เพื่อความดับ เพื่อความสงบ   
ระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพื่อนิพพาน โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค               
ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว        
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความ    
ดับ เพื่อความสงบระงับ เพือ่ความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อนิพพาน. 
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                         จบ คิลานวรรคท่ี ๒            
                          -----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. ปาณูปมสูตร     ๒. สุริยูสมสูตรท่ี ๑         
 ๓. สุริยูปมสูตรท่ี ๒      ๔. คิลานสูตรท่ี ๑        
 ๕. คิลานสูตรท่ี ๒       ๖. คิลานสูตรท่ี ๓          
 ๗. ปารคามีสูตร        ๘. วิรัทธสูตร                
 ๙. อริยสูตร          ๑๐. นิพพานสูตร                
                          -----------    
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                          อุทายิวรรคท่ี ๓             
                            โพธนสูตร 
                    ท่ีเรียกวาโพชฌงคเพราะเปนไปเพื่อตรัสรู          
        [๔๓๕] คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม    
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ              
ท่ีเรียกวา โพชฌงค โพชฌงค ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงเรียกวา โพชฌงค? พระผู 
มีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ท่ีเรียกวา โพชฌงค เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู.                
        [๔๓๖] ดกูรภิกษุ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก         
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัย         
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุ ท่ีเรียกวาโพชฌงค เพราะเปน    
ไปเพื่อตรัสรู ฉะนี้แล.            
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            เทสนาสูตร                 
                            โพชฌงค ๗                 
        [๔๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงโพชฌงค ๗ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจง         
ฟงเร่ืองนั้น ก็โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภกิษุ  
ท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล.     
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            ฐานิยสูตร                 
          นิวรณ ๕ เกิดเพราะมนสิการถึงธรรมเปนท่ีตั้งแหงนิวรณ      
        [๔๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กามฉันทท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และที่เกิดข้ึนแลว    
ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลยยิ่ง เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนท่ีตัง้แหงกามราคะ.              
        [๔๓๙] พยาบาทท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดแลว ยอมเปนไปเพ่ือความ        
เจริญไพบูลยยิง่ เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงพยาบาท.       
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        [๔๔๐] ถีนมิทธะท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความ  
เจริญไพบูลยยิง่ เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงถีนมิทธะ.               
        [๔๔๑] อุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และที่เกิดข้ึนแลว ยอมเปนไป    
เพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงอุทธัจจกุกกุจจะ.                
        [๔๔๒] วิจิกจิฉาท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความ 
เจริญไพบูลยยิง่ เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงวิจกิิจฉา.              
        [๔๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึน   
แลว ยอมถึงความเจริญไพบูลย เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงสติสัมโพชฌงค                
ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมถึงความเจริญไพบูลย             
เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค.      
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                           อโยนิโสสูตร                
                นิวรณ ๕ เกดิเพราะมนสิการโดยไมแยบคาย 
        [๔๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษมุนสิการโดยไมแยบคาย กามฉันทะท่ียังไมเกิด      
ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง พยาบาท ... ถีนมิทธะ ...            
อุทธัจจกุกกุจจะ ... วจิิกิจฉาท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความ         
เจริญไพบูลยยิง่. 
        [๔๔๕] สติสัมโพชฌงคท่ียงัไมเกดิ ยอมไมเกิดข้ึน และท่ีเกดิข้ึนแลวยอมดับไป ฯลฯ 
อุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด ยอมไมเกดิข้ึน และท่ีเกดิข้ึนแลว ยอมดับไป.          
        [๔๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุมนสิการโดยแยบคาย กามฉันทะท่ียังไมเกิด         
ยอมไมเกดิข้ึน และท่ีเกดิข้ึนแลว เธอยอมละเสียได พยาบาท ... ถีนมิทธะ ... อุทธัจจกกุกุจจะ ...        
วิจิกจิฉาท่ียังไมเกิด ยอมไมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลว เธอยอมละเสียได.           
        [๔๔๗] สติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมถึงความ     
เจริญไพบูลยยิง่ ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ ยอมเกิดข้ึน และที่เกิดข้ึนแลว ยอมถึง            
ความเจริญไพบูลยยิ่ง.              
                           จบ สูตรท่ี ๔   
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                           อปริหานิยสูตร              
                  ธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเส่ือม ๗                
        [๔๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเส่ือม ๗ ประการ   
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงธรรมนั้น ก็ธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเส่ือม ๗ ประการ                 
เปนไฉน? คือ โพชฌงค ๗ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขา               
สัมโพชฌงค ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเส่ือม ๗ ประการน้ีแล.       
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                             ขยสูตร  
                  ปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อส้ินตัณหาคือโพชฌงค              
        [๔๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มรรคาใด ปฏิปทาใด ยอมเปนไปเพื่อความส้ินตัณหา            
เธอท้ังหลายจงเจริญมรรคาน้ัน ปฏิปทานัน้ มรรคาและปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความส้ินตัณหาเปน  
ไฉน? คือ โพชฌงค ๗ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค.        
        [๔๕๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดทูลถามวา ขาแต       
พระองคผูเจริญ โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร? ยอมเปนไปเพื่อ   
ความส้ินตัณหา.    
     ดูกรอุทายี ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัย        
วิราคะ อาศัยนโิรธ อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีความเบียดเบียน เม่ือภิกษนุั้น                
เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ อันไพบูลย เปนมหรคต หา       
ประมาณมิได ไมมีความเบียดเบียน ยอมละตัณหาได ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน     
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีความเบียด  
เบียน เม่ือภิกษนุั้นเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันไพบูลย            
เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีความเบียดเบียน ยอมละตัณหาได เพราะละตัณหาได จึง        
ละกรรมได เพราะละกรรมได จึงละทุกขได ดูกรอุทายี เพราะส้ินตัณหา จึงส้ินกรรม เพราะ    
ส้ินกรรม จึงส้ินทุกข ดวยประการดังนีแ้ล.           
                           จบ สูตรท่ี ๖      
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                            นิโรธสูตร                 
                  ปฏิปทาเปนไปเพื่อดับตัณหาคือโพชฌงค 
        [๔๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย มรรคาใด ปฏิปทาใด ยอมเปนไปเพื่อความดับตัณหา             
เธอท้ังหลายจงเจริญมรรคาน้ัน ปฏิปทานัน้ มรรคาและปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความดบัตัณหาเปน   
ไฉน? คือ โพชฌงค ๗ โพชฌงค ๗ โพชฌงค เปนไฉน? คือสติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขา            
สัมโพชฌงค.       
        [๔๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว              
อยางไร ยอมเปนไปเพื่อความดับตัณหา? ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติ                
สัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญ          
อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุ       
ท้ังหลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความ    
ดับตัณหา.         
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            นิพเพธสูตร                
             มรรคาอันเปนสวนแหงการแทงตลอดคือโพชฌงค                
        [๔๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงมรรคาอันเปนสวนแหงการแทงตลอด แก             
เธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงมรรคานั้น ก็มรรคาอันเปนสวนแหงการแทงตลอดเปนไฉน? คือ    
โพชฌงค ๗ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค.                 
        [๔๕๔] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดทูลถามวา ขาแตพระ   
องคผูเจริญ โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพ่ือความ  
แทงตลอด?          
     พ. ดูกรอุทายี ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัย     
วิราคะ อาศัยนโิรธ อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีความเบียดเบียน เธอมีจิต     
อันสติสัมโพชฌงคอบรมแลว ยอมแทงทะลุ ยอมทําลายกองโลภะ ท่ียงัไมเคยแทงทะลุ ยังไม      
เคยทําลายเสียได ยอมแทงทะลุ ยอมทําลายกองโทสะ ท่ียงัไมเคยแทงทะลุ ยังไมเคยทําลาย       
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เสียได ยอมแทงทะลุ ยอมทําลายกองโมหะ ท่ียังไมเคยแทงทะลุ ยังไมเคยทําลายเสียได ฯลฯ    
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันไพบูลย เปนมหรคต  
หาประมาณมิได ไมมีความเบียดเบียน เธอมีจิตอันอุเบกขาสัมโพชฌงค อบรมแลว ยอมแทง       
ทะลุ ยอมทําลายกองโลภะ ท่ียังไมเคยแทงทะลุ ยังไมเคยทําลายเสียได ยอมแทงทะลุ ยอม      
ทําลายกองโทสะ ท่ียังไมเคยแทงทะลุ ยังไมเคยทําลายเสียได ยอมแทงทะลุ ยอมทําลายกองโมหะ   
ท่ียังไมเคยแทงทะลุ ยังไมเคยทําลายเสียได ดูกรอุทายี โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทํา                 
ใหมากแลวอยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความแทงตลอด.    
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           เอกธัมมสูตร                
           โพชฌงค ๗ ยอมเปนไปเพ่ือละธรรมเปนท่ีตั้งสังโยชน        
        [๔๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายังไมเล็งเห็นธรรมอ่ืนแมขอหนึ่ง ท่ีบุคคลเจริญแลว   
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงสังโยชน เหมือนโพชฌงค ๗ นี้เลย                 
โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค.          
        [๔๕๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว              
อยางไร ยอมเปนไปเพื่อละธรรม อันเปนท่ีตั้งแหงสังโยชน? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรม                
วินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ   
ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการ       
สละ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย โพชฌงค ๗ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอม      
เปนไปเพื่อละธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงสังโยชน.        
        [๔๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมเปนท่ีตั้งแหงสังโยชนเปนไฉน? จักษเุปนธรรม      
เปนท่ีตั้งแหงสังโยชน เคร่ืองผูก เคร่ืองจองจํา คือ สังโยชนเหลานั้น ยอมเกิดท่ีจกัษนุี้ หู ...       
จมูก ... ล้ิน ...  ใจเปนธรรมเปนท่ีตั้งแหงสังโยชน เคร่ืองผูก เคร่ืองจองจํา คือ สังโยชนเหลานั้น   
ยอมเกิดท่ีใจนี ้ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหลานี้ เรียกวาธรรมเปนท่ีตั้งแหงสังโยชน.      
                           จบ สูตรท่ี ๙       
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                            อุทายิสูตร                
             พระผูมีพระภาครับรองมรรคท่ีพระอุทายีไดแลว             
        [๔๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นคิมของชนชาวสุมภะ ช่ือเสตกะ           
ในแควนสุมภะ คร้ังนั้น ทานพระอุทายเีขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ันแลวได              
กราบทูลพระผูมีพระภาควา.          
        [๔๕๙] ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรยนัก พระเจาขา ไมเคยมีมา มีข้ึน ความ     
รัก ความเคารพ ความละอายใจ และความเกรงกลัว ของขาพระองคซ่ึงมีอยูในพระผูมีพระภาค     
มากเพียงไร ดวยวา ขาพระองคเม่ือเปนคฤหัสถผูครองเรือนอยูในกาลกอน ก็มิไดกระทําความ                
คุนเคยกับพระธรรมมากนัก มิไดกระทําความคุนเคยกับพระสงฆมากนกั ขาพระองคเห็นความรัก   
ความเคารพ ความละอายใจ ความเกรงกลัว ในพระผูมีพระภาค จึงออกบวชเปนบรรพชิต              
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมแกขาพระองควา อยางนี้รูป อยางนี้ความเกิดแหงรูป อยางนี้ความ             
ดับแหงรูป อยางนี้เวทนา ... อยางนี้สัญญา ... อยางนี้สังขาร ... อยางนี้วญิญาณ อยางนีค้วาม          
เกิดแหงวิญญาณ อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ.           
        [๔๖๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอยูในเรือนวาง พิจารณาถึงความเกิดและ      
ความเส่ือมแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ไดรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมทัุย นี้ทุกข         
นิโรธน้ีทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา.    
        [๔๖๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท่ีขาพระองคบรรลุแลวและมรรคที่ขาพระองคได    
แลวนั้น อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว จักนอมนํา ขาพระองคผูอยูโดยอาการ   
อยางนั้นๆ ไป เพื่อความเปนอยางนั้น โดยท่ีขาพระองคจกัรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยู           
จบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี คือ สติสัมโพชฌงค ท่ี               
ขาพระองคไดแลวนั้น อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว จักนอมนําขาพระองคผูอยู                
โดยอาการอยางนั้นๆ ไป เพื่อความเปนอยางนั้น โดยท่ีขาพระองคจักรูชัดวา ชาติส้ินแลว                 
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯลฯ อุเบกขา            
สัมโพชฌงค ท่ีขาพระองคไดแลวนัน้ อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว จกันอมนํา  
ขาพระองคผูอยูโดยอาการนัน้ๆ ไป เพื่อความเปนอยางนัน้ โดยท่ีขาพระองคจักรูชัดวา ชาติส้ิน         
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี มรรค    
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ท่ีขาพระองคไดแลวนีแ้ล อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว จกันอมนําขาพระองคผูอยู            
โดยอาการนัน้ๆ ไป เพื่อความเปนอยางนัน้ โดยท่ีขาพระองคจักรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหม                
จรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี.         
        [๔๖๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ อุทายี มรรคท่ีเธอไดแลวนัน้แล อันเธอ          
เจริญแลว กระทําใหมากแลว จักนอมนําเธอผูอยูโดยอาการนั้นๆ ไป เพือ่ความเปนอยางนั้น  
โดยท่ีเธอจักรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อ            
ความเปนอยางนี้มิไดมี.           
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                         จบ อุทายิวรรคท่ี ๓           
                          -----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. โพธนสูตร       ๒. เทสนาสูตร                 
     ๓. ฐานิยสูตร       ๔. อโยนิโสสูตร              
     ๕. อปริหานิยสูตร    ๖. ขยสูตร 
     ๗. นิโรธสูตร       ๘. นิพเพธสูตร               
     ๙. เอกธัมมสูตร    ๑๐. อุทายิสูตร               
                           ----------     
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                          นิวรณวรรคท่ี ๔              
                           กุสลสูตรท่ี ๑              
                 ธรรมท่ีเปนกุศลมีความไมประมาทเปนมูล                 
        [๔๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนกุศลเหลาใดเหลาหนึ่ง อันเปนไปในสวนแหง     
กุศล เปนไปในฝายแหงกุศล ธรรมเหลานั้นท้ังหมด มีความไมประมาทเปนมูล ประชุมลงใน      
ความไมประมาท ความไมประมาท เรากลาววา เปนยอดของธรรมเหลานั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย     
อันภิกษุผูไมประมาทแลว พงึหวังขอนีไ้ดวา จักเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗.            
        [๔๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูไมประมาทแลว ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอม          
กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติ               
สัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขา  
สัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย     
ภิกษุผูไมประมาทแลว ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.     
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                           กุสลสูตรท่ี ๒              
                  ธรรมท่ีเปนกุศลมีโยนิโสมนสิการเปนมูล                
        [๔๖๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท่ีเปนกุศลเหลาใดเหลาหนึ่ง อันเปนไปในสวนแหง     
กุศล เปนไปในฝายแหงกุศล ธรรมเหลานั้นท้ังหมด มีโยนิโสมนสิการเปนมูล ประชุมลงใน      
โยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการ เรากลาววาเปนยอดของธรรมเหลานั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อัน  
ภิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ พึงหวังขอนี้ไดวา จกัเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซ่ึง             
โพชฌงค ๗.        
        [๔๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูถึงพรอมดวยนิโสมนสิการ ยอมเจริญโพชฌงค ๗     
ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอม  
เจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ            
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ      
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมาก                 
ซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.          
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                           อุปกิเลสสูตร               
                      อุปกิเลสของทอง ๕ อยาง          
        [๔๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุปกิเลสของทอง ๕ อยางนี้ เปนเคร่ืองทําทองไมใหออน     
ไมใหความแกการงาน ไมใหมีสีสุก ใหเปราะ และใหใชการไมไดดี อุปกิเลส ๕ อยางเปนไฉน?               
        [๔๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหล็กเปนอุปกิเลสของทอง ทําทองไมใหออน ไมใหควร        
แกการงาน ไมใหมีสีสุก ใหเปราะ และใหใชการไมไดดี.               
        [๔๖๙] โลหะ เปนอุปกเิลสของทอง ทําทองไมใหออน ฯลฯ               
        [๔๗๐] ดบุีก  เปนอุปกเิลสของทอง ทําทองไมใหออน ฯลฯ             
        [๔๗๑] ตะกัว่ เปนอุปกเิลสของทอง ทําทองไมใหออน ฯลฯ             
        [๔๗๒] เงิน  เปนอุปกิเลสของทอง ทําทองไมใหออน ไมใหควรแกการงาน ไมให         
มีสีสุก ใหเปราะ และใหใชการไมไดดี.              
        [๔๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุปกิเลสของทอง ๕ อยางนี้แล เปนเคร่ืองทําทองไมให       
ออน ไมใหควรแกการงาน ไมใหมีสีสุก ใหเปราะ และใหใชการไมไดดี. 
        [๔๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล อุปกิเลสของจิต ๕ อยางนี้ เปน        
เคร่ืองทําจิตไมใหนิ่มนวล ไมใหควรแกการงาน ไมใหผุดผอง ใหเสียไป และไมใหตัง้ม่ันดวยดี           
เพื่อความส้ินอาสวะ.                
     อุปกิเลส ๕ อยางเปนไฉน?      
        [๔๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กามฉันทะเปนอุปกเิลสของจิต เปนเคร่ืองทําจิตไมให        
นิ่มนวล ไมใหควรแกการงาน ไมใหผุดผอง ใหเสียไป และไมใหตั้งม่ันดวยดีเพื่อความส้ิน                
อาสวะ.            
        [๔๗๖] พยาบาทเปนอุปกิเลสของจิต เปนเคร่ืองทําจิตไมใหนิ่มนวล ไมใหควรแก        
การงาน ไมใหผุดผอง ใหเสียไป และไมใหตั้งม่ันดวยดีเพือ่ความส้ินอาสวะ ฯลฯ     
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        [๔๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุปกิเลสของจิต ๕ อยางนี้แล เปนเคร่ืองทําจิตไมให       
นิ่มนวล ไมใหควรแกการงาน ไมใหผุดผอง ใหเสียไป และไมใหตั้งม่ันดวยดีเพื่อความส้ิน                
อาสวะ.            
        [๔๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม       
ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซ่ึง                
ผล คือ วิชชาและวิมุติ โพชฌงค ๗ เปนไฉน?            
        [๔๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สติสัมโพชฌงคไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม ไมเปน     
อุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงผล    
คือ วิชชาและวิมุติ ฯลฯ             
        [๔๘๐] อุเบกขาสัมโพชฌงค ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม ฯลฯ ยอมเปนไป           
เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงผล คือ วิชชาและวิมุต.ิ         
        [๔๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม     
ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซ่ึง                
ผล คือ วิชชาและวิมุติ.             
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                           อโยนิโสสูตร                
                มนสิการโดยไมแยบคาย นวิรณ ๕ ยอมเกดิ 
        [๔๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษมุนสิการโดยไมแยบคาย กามฉันทะท่ียังไมเกิด      
ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดแลว ยอมเปนไปเพื่อความไพบูลยยิง่ข้ึน ฯลฯ   
        [๔๘๓] พยาบาทท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดแลว ยอมเปนไปเพื่อความ        
เจริญไพบูลยยิง่ข้ึน.              
        [๔๘๔] ถีนมิทธะท่ียังไมเกิด ยอมเกดิข้ึน และท่ีเกดิแลว ยอมเปนไปเพื่อความ      
เจริญไพบูลยยิง่ข้ึน.        
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        [๔๘๕] อุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดแลว ยอมเปนไปเพื่อ   
ความเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.          
        [๔๘๖] วจิิกิจฉาท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดแลว ยอมเปนไปเพ่ือความ     
เจริญไพบูลยยิง่ข้ึน.              
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                            โยนิโสสูตร                
                  มนสิการโดยแยบคายยอมเกิดโพชฌงค     
        [๔๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เม่ือภกิษมุนสิการโดยแยบคาย สติสัมโพชฌงคท่ียังไม      
เกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดแลว ยอมถึงความเจริญบริบูรณ ฯลฯ        
        [๔๘๘] อุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ ยอมเกดิข้ึน และท่ีเกดิแลว ยอมถึงความ     
เจริญบริบูรณ.    
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                             วุฑฒิสูตร                
                     โพชฌงคเปนไปเพื่อความเจริญ      
        [๔๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ นี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว          
ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ เพื่อความไมเส่ือม โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค      
ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค โพชฌงค ๗ นี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม          
เปนไปเพื่อความเจริญ เพื่อความไมเส่ือม.            
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                         อาวรณานวีรณสูตร              
                     นิวรณ ๕ เปนอุปกิเลสของจิต      
        [๔๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเปนเคร่ืองกั้น เปนเคร่ืองหาม เปนอุปกิเลสของจิต   
ทําปญญาใหทราม ๕ อยางนี ้๕ อยางเปนไฉน? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กามฉันทะเปนธรรมเคร่ืองกั้น                
เปนธรรมเคร่ืองหาม เปนอุปกิเลสของจิต ทําปญญาใหทราม พยาบาท ... ถีนมิทธะ ... อุทธัจจ-  
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กุกกจุจะ ... วิจกิิจฉา เปนธรรมเคร่ืองกั้น เปนธรรมเคร่ืองหาม เปนอุปกเิลสของจิต ทําปญญา             
ใหทราม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ อยางนี้แล เปนเคร่ืองกั้น เปนเคร่ืองหาม เปนอุปกิเลส               
ของจิต ทําปญญาใหทราม.             
        [๔๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ ไมเปนเคร่ืองกั้น ไมเปนเคร่ืองหาม 
ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซ่ึง                
ผล คือ วิชชาและวิมุติ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ไมเปนเคร่ืองกั้น ไม     
เปนเคร่ืองหาม ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป    
เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงผล คือ วิชชาและวิมุต ิฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ไมเปนเคร่ืองกัน้   
ไมเปนเคร่ืองหาม ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป 
เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงผล คือวิชชาและวิมุต ิดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ นี้แล ไมเปนเคร่ืองกั้น         
ไมเปนเคร่ืองหาม ไมเปนอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป 
เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงผล คือ วิชชาและวิมุต.ิ         
        [๔๙๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด อริยสาวกต้ังใจ ใสใจ รวมเขาไวดวยใจท้ังหมด      
เง่ียโสตลงฟงธรรม สมัยนั้น นิวรณ ๕ ยอมไมมีแกเธอ โพชฌงค ๗ ยอมถึงความเจริญบริบูรณ.                
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                          นีวรณาวรณสูตร               
                        นิวรณ ๕ โพชฌงค ๗            
        [๔๙๓] ในสมัยนั้น นิวรณ ๕ เปนไฉน? ยอมไมมีแกเธอ คือกามฉันทนิวรณ              
ยอมไมมี พยาบาทนิวรณ ... ถีนมิทธนิวรณ ... อุทธัจจกุกกุจจนวิรณ ... วิจิกจิฉานวิรณ ยอมไมมี        
ในสมัยนัน้นวิรณ ๕ ยอมไมมีแกเธอ.                 
        [๔๙๔] ในสมัยนั้น โพชฌงค ๗ เปนไฉน ยอมถึงความเจริญบริบูรณ? คือ สติ             
สัมโพชฌงค ยอมถึงความเจริญบริบูรณ ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมถึงความเจริญบริบูรณ    
โพชฌงค ๗ เหลานี้ ยอมถึงความเจริญบริบูรณ.        
        [๔๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมัยใด อริยสาวกต้ังใจ ใสใจ รวมเขาไวดวยใจท้ังหมด      
เง่ียโสตลงฟงธรรม สมัยนั้น นิวรณ ๕ ยอมไมมีแกเธอ โพชฌงค ๗ เหลานี้ ยอมถึงความเจริญ                
บริบูรณ.         
                           จบ สูตรท่ี ๘    
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                             รุกขสูตร                 
                     ธรรมเปนเคร่ืองกั้น ๕ อยาง      
        [๔๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตนไมใหญ มีพืชนอย มีลําตนใหญ งอกคลุมไมตน           
ท้ังหลาย เปนเคร่ืองทําตนไมท่ีมันงอกคลุมแลว ใหลมหักกระจัดกระจายวิบัติไป.          
        [๔๙๗] กต็นไมใหญเหลานั้น ท่ีมีพืชนอย มีลําตนใหญ ปกคลุมตนไมท้ังหลาย เปน   
เคร่ืองทําตนไมท่ีมันงอกคลุมแลว ใหลมหกักระจัดกระจายวิบัตไิปเปนไฉน? คือ ตนโพธ์ิใบ 
ตนไทร ตนมิลักขุ ตนมะเดื่อ ตนกัจฉกะ ตนมะสัง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมใหญเหลานีแ้ล                 
ท่ีมีพืชนอย มีลําตนใหญ งอกคลุมตนไมท้ังหลาย เปนเคร่ืองทําตนไมท่ีมันงอกคลุมแลว ให                
ลมหักกระจัดกระจายวิบัตไิป.        
        [๔๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน กุลบุตรบางคนในโลกน้ีละกามเชนใด         
แลว ออกบวชเปนบรรพชิต กุลบุตรนั้นยอมเปนผูเสียหายวิบัติไปดวยกามเชนนั้น หรือท่ีเลว                 
กวานัน้.         
        [๔๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเปนเคร่ืองกั้น เปนเคร่ืองหาม ๕ อยางเหลานี้      
ครอบงําจิต ทําปญญาใหทราม ๕ อยางเปนไฉน? คือ กามฉันทะ เปนธรรมเคร่ืองกั้น เปน        
ธรรมเคร่ืองหาม ครอบงําจิต ทําปญญาใหทราม พยาบาท ... ถีนมิทธะ ... อุทธัจจกุกกุจจะ ... วจิิกิจฉา         
เปนธรรมเคร่ืองกั้น เปนธรรมเคร่ืองหาม ครอบงําจิต ทําปญญาใหทราม ดูกรภกิษุท้ังหลาย    
ธรรมเปนเคร่ืองกั้น เปนเคร่ืองหาม ครอบงําจิต ทําปญญาใหทราม ๕ อยางเหลานีแ้ล.       
        [๕๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม       
ไมครอบงําจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซ่ึงผลคือวิชชา 
และวิมุติ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม        
ไมครอบงําจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซ่ึงผลคือวิชชา 
และวิมุติ ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ไมเปนธรรมกั้น ... ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซ่ึงผลคือ 
วิชชาและวิมุต ิดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล ไมเปนธรรมกั้น ไมเปนธรรมหาม 
ไมครอบงําจิต อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซ่ึงผลคือวิชชา 
และวิมุติ.        
                           จบ สูตรท่ี ๙       
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                            นีวรณสูตร                 
                           นิวรณทําใหมืด             
        [๕๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิวรณ ๕ เหลานี้ กระทําใหมืด กระทําไมใหมีจกัษุ         
กระทําไมใหมีญาณ เปนท่ีตั้งแหงความดับปญญา เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไป 
เพื่อนิพพาน นวิรณ ๕ เปนไฉน? คือ กามฉันทนิวรณ กระทําใหมืด กระทําไมใหมีจักษุ        
กระทําไมใหมีญาณ เปนท่ีตั้งแหงความดับปญญา เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไป 
เพื่อนิพพาน พยาบาทนวิรณ ... ถีนมิทธนิวรณ ... อุทธัจจกกุกุจจนิวรณ ... วิจิกจิฉานวิรณ กระทํา          
ใหมืด กระทําไมใหมีจกัษุ กระทําไมใหมีญาณ เปนท่ีตั้งแหงความดับปญญา เปนไปในฝกฝาย                 
แหงความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน ดูกรภกิษุท้ังหลาย นิวรณ ๕ เหลานี้แล กระทําใหมืด                 
กระทําไมใหมีจักษุ กระทําไมใหมีญาณ เปนท่ีตั้งแหงความดับปญญา เปนไปในฝกฝายแหงความ                
คับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน.      
        [๕๐๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ กระทําใหมีจกัษุ กระทําใหมีญาณ         
เปนท่ีตั้งแหงความเจริญปญญา ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน     
โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ เปนท่ีตั้งแหง    
ความเจริญปญญา ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน ฯลฯ อุเบกขา        
สัมโพชฌงค กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ เปนท่ีตั้งแหงความเจริญปญญา ไมเปนไปใน    
ฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล       
กระทําใหมีจักษุ กระทําใหมีญาณ เปนท่ีตั้งแหงความเจริญปญญา ไมเปนไปในฝกฝายแหงความ                 
คับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน.         
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                         จบ นีวรณวรรคที่ ๔            
                          ------------                
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. กุสลสูตรท่ี ๑ ๒. กุสลสูตรท่ี ๒ ๓. อุปกิเลสสูตร ๔. อโยนิโสสูตร                 
๕. โยนิโสสูตร ๖. วุฑฒิสูตร ๗. อาวรณาวนีรณสูตร ๘. นีวรณาวรณสูตร ๙. รุกขสูตร            
๑๐. นีวรณสูตร     
                          -----------    
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                         จักกวัตติวรรคท่ี ๕           
                             วิธาสูตร                 
                      ละมานะ ๓ เพราะโพชฌงค           
        [๕๐๓] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่         
ในอดีตกาล ละมานะ ๓ อยางไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด ละไดแลวก็เพราะ      
โพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ใน          
อนาคตกาล จกัละมานะ ๓ อยางได สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด จกัละไดก็เพราะ         
โพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ใน          
ปจจุบันละมานะ ๓ อยางได สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด ละไดก็เพราะโพชฌงค ๗       
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว.    
        [๕๐๔] โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค                 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล ละมานะ ๓ อยางได      
แลว ... สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักละมานะ ๓ อยางได ...         
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ละมานะ ๓ อยางได สมณะหรือพราหมณ         
เหลานั้นท้ังหมด ละไดก็เพราะโพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว.                
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                           จักกวัตติสูตร              
                          รัตนะ ๗ อยาง               
        [๕๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะพระเจาจักรพรรดิปรากฏ รัตนะ ๗ อยางจึงปรากฏ         
รัตนะ ๗ อยางเปนไฉน? คือ จักรแกว ๑ ชางแกว ๑ มาแกว ๑ แกวมณี ๑ นางแกว ๑ คหบดีแกว ๑              
ปริณายกแกว ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะพระเจาจกัรพรรดิปรากฏ รัตนะ ๗ อยางเหลานี้จึง   
ปรากฏ.            
        [๕๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาปรากฏ รัตนะ           
คือ โพชฌงค ๗ จึงปรากฏ รัตนะ คือ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? ไดแกรัตนะ คือ สติสัมโพชฌงค      
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ฯลฯ รัตนะ คือ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมา            
สัมพุทธเจาปรากฏ รัตนะ คือโพชฌงค ๗ เหลานี้จึงปรากฏ.                
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                             มารสูตร 
                   โพชฌงคเปนมรรคาเคร่ืองย่ํายีมาร    
        [๕๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงมรรคาเปนเคร่ืองย่ํายีมารและเสนามารแกเธอ       
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงมรรคาน้ัน ก็มรรคาเปนเคร่ืองย่ํายีมารและเสนามารเปนไฉน? คือ   
โพชฌงค ๗ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกร             
ภิกษุท้ังหลาย นี้เปนมรรคาเคร่ืองย่ํายีมาร และเสนามาร.                
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                            ทุปปญญสูตร               
                       เหตุท่ีเรียกวาคนโงคนใบ      
        [๕๐๘] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้นแล ภกิษรูุปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี     
ประทับ ฯลฯ คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา คนโง                 
คนใบ คนโง คนใบ ดังนี้ ดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอ จึงจะเรียกวา คนโง คนใบ?            
        [๕๐๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรภิกษุ ท่ีเรียกวา คนโง คนใบ ก็เพราะ         
โพชฌงค ๗ อันตนไมเจริญแลว ไมกระทําใหมากแลว ไมกระทําใหมากแลว โพชฌงค ๗ เปน      
ไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภกิษุ ท่ีเรียกวา คนโง คนใบ        
ก็เพราะโพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันตนไมเจริญแลว ไมกระทําใหมากแลว.    
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                            ปญญวาสูตร                
                 ดวยเหตุเพียงเทาไรจึงเรียกวาคนมีปญญา               
        [๕๑๐] สาวัตถีนิทาน. ภ.ิ ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา คนมีปญญา ไมใชคนใบ  
คนมีปญญา ไมใชคนใบ ดังนี้ ดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอ จงึจะเรียกวา คนมีปญญา ไมใชคนใบ?        
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        [๕๑๑] พ. ดูกรภกิษุ ท่ีเรียกวา คนมีปญญา ไมใชคนใบ ก็เพราะโพชฌงค ๗            
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ               
อุเบกขาสัมโพชฌงค ดูกรภกิษุ ท่ีเรียกวา คนมีปญญา ไมใชคนใบ กเ็พราะโพชฌงค ๗ เหลานี้                
แล อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว. 
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                            ทฬิททสูตร                 
                  ดวยเหตุเพียงเทาไรจึงเรียกวาคนจน  
        [๕๑๒] สาวัตถีนิทาน. ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา คนจน คนจน ดังน้ี ดวย  
เหตุเพยีงเทาไรหนอ จึงเรียกวา คนจน?                
        [๕๑๓] พ. ดูกรภกิษุ ท่ีเรียกวา คนจน ก็เพราะโพชฌงค ๗ อันตนไมเจริญแลว           
ไมกระทําใหมากแลว โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค         
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ท่ีเรียกวา คนจน กเ็พราะโพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันตนไมเจริญแลว ไม  
กระทําใหมากแลว.  
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                            อทฬิททสูตร                
                 ดวยเหตุเพียงเทาไรจึงเรียกวาคนไมจน                 
        [๕๑๔] สาวัตถีนิทาน. ภ.ิ ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา คนไมจน คนไมจน        
ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงเรียกวา คนไมจน?  
        [๕๑๕] พ. ดูกรภกิษุ ท่ีเรียกวา คนไมจน ก็เพราะโพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว           
กระทําใหมากแลว โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค            
ดูกรภกิษุ ท่ีเรียกวา คนไมจน ก็เพราะโพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันตนเจริญแลว กระทําใหมาก  
แลว.             
                           จบ สูตรท่ี ๗    
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                            อาทิจจสูตร                
                ความเปนผูมีมิตรดีเปนเบ้ืองตนแหงโพชฌงค            
        [๕๑๖] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือพระอาทิตยจะข้ึน ส่ิงท่ีเปนนิมิตมา   
กอน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด ส่ิงท่ีเปนเบ้ืองตน เปนนมิิตมากอน เพือ่ความบังเกิดแหง                 
โพชฌงค ๗ แกภิกษุ คือ ความเปนผูมีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดกูรภกิษุท้ังหลาย อันภิกษุ                 
ผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จกัเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗.        
        [๕๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมาก    
ซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก   
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัย         
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูมีมิตรดี ยอม   
เจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.              
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           อังคสูตรท่ี ๑              
                  โยนิโสมนสิการเปนปจจยัแหงโพชฌงค  
        [๕๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทําปจจยัภายในใหเปนเหตุแลว เรายังไมเล็งเห็นเหตุอ่ืน   
แมอันหนึ่งเพือ่ความบังเกิดแหงโพชฌงค ๗ เหมือนโยนโิสมนสิการเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย     
โยนิโสมนสิการ พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗.      
        [๕๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ ยอมเจริญโพชฌงค     
๗ ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค                 
อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค    
อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูถึงพรอม                 
ดวยโยนิโสมนสิการ ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.         
                           จบ สูตรท่ี ๙    
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                           อังคสูตรท่ี ๒              
                 ความเปนผูมีมิตรดีเปนปจจัยแหงโพชฌงค              
        [๕๒๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทําปจจยัภายนอกใหเปนเหตุแลว เรายังไมเล็งเห็นเหตุอ่ืน  
แมอันหนึ่ง เพือ่ความบังเกิดข้ึนแหงโพชฌงค ๗ เหมือนความเปนผูมีมิตรดีเลย ดูกรภกิษท้ัุงหลาย           
อันภิกษุผูมีมิตรดี พึงหวังขอนี้ไดวา จักเจริญโพชฌงค ๗ จักกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗.                 
        [๕๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูมีมิตรดี ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําให       
มากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัย     
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค            
อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูมีมิตรดี                 
ยอมเจริญโพชฌงค ๗ ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.          
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ จักกวัตติวรรคท่ี ๕         
                          ------------                
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. วิธาสูตร       ๒. จักกวตัติสูตร             
     ๓. มารสูตร       ๔. ทุปปญญสูตร                
     ๕. ปญญวาสูตร     ๖. ทฬิททสูตร                 
     ๗. อทฬิททสูตร     ๘. อาทิจจสูตร                
     ๙. อังคสูตรท่ี ๑   ๑๐. อังคสูตรท่ี ๒           
                         --------------   
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                      หมวด ๖ แหงโพชฌงคท่ี ๖         
                            อาหารสูตร                 
                          อาหารของนิวรณ              
        [๕๒๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงอาหารและสิ่งท่ีมิใชอาหาร        
ของนิวรณ ๕ และโพชฌงค ๗ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองนัน้.  
        [๕๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหกามฉันทะท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน    
หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ศุภนมิิตมีอยู การกระทําใหมากซ่ึง           
อโยนิโสมนสิการในศุภนิมิตนั้น นี้เปนอาหารใหกามฉันทะท่ียังไมเกดิ เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว             
ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.           
        [๕๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหพยาบาทท่ียงัไมเกิด เกิดข้ึน      
หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปฏิฆนิมิตมอียู การกระทําใหมาก              
ซ่ึงอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิตนั้น นีเ้ปนอาหารใหพยาบาทท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว          
ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.           
        [๕๒๕] ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหถีนมิทธะท่ียงัไมเกิด เกิดข้ึน    
หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความไมยินดี ความเกยีจคราน                 
ความบิดข้ีเกยีจ ความเมาอาหาร ความท่ีใจหดหูมีอยู การกระทําใหมากซ่ึงอโยนิโสมนสิการใน  
ส่ิงเหลานั้น นี้เปนอาหารใหถีนมิทธะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.   
        [๕๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหอุทธัจจกกุกจุจะ ท่ียังไมเกดิ     
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความไมสงบใจมีอยู การ             
กระทําใหมากซ่ึงอโยนิโสมนสิการในความไมสงบใจน้ัน นี้เปนอาหารใหอุทธัจจกกุกุจจะท่ียงัไม                
เกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.               
        [๕๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหวิจกิิจฉาท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน   
หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลาย อันเปนท่ีตั้งแหง              
วิจิกจิฉามีอยู การกระทําใหมากซ่ึงอโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหวิจกิิจฉาท่ี            
ยังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.       
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                         อาหารของโพชฌงค              
        [๕๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหสติสัมโพชฌงค ท่ียังไมเกดิ       
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายเปนท่ีตั้งแหงสติ            
สัมโพชฌงคมีอยู การกระทําใหมากซ่ึงโยนโิสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหสติสัม                 
โพชฌงคท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.     
        [๕๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหธัมมวิจยสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด   
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศลและ                
อกุศล ท่ีมีโทษและไมมีโทษ ท่ีเลวและประณีต ท่ีเปนสวนขางดําและขางขาว มีอยู การกระทํา 
ใหมากซ่ึงโยนโิสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหธัมมวิจยสัมโพชฌงคท่ียงัไมเกิด เกิด             
ข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.              
        [๕๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหวริิยสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ      
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความริเร่ิม ความพยายาม   
ความบากบ่ัน มีอยู การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในส่ิงเหลานัน้ นี้เปนอาหารใหวิริย                
สัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.  
        [๕๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ       
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายเปนท่ีตั้งแหงปติ           
สัมโพชฌงค มีอยู การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารใหปติ                 
สัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.  
        [๕๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด   
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความสงบกาย ความสงบจิต    
มีอยู การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในความสงบนี้ นี้เปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคท่ี                
ยังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือท่ีเกิดแลวใหเจริญบริบูรณ.                 
        [๕๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด      
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมาธินิมิต อัพยัคคนิมิต (นิมิตร           
แหงจิตอันมีอารมณไมฟุงซาน) มีอยู การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในนิมิตนั้น นี้เปน               
อาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือท่ีเกดิแลว ใหเจริญบริบูรณ.      
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        [๕๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด    
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา       
สัมโพชฌงค มีอยู การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปนอาหารให     
อุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด เกดิข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.             
                        มิใชอาหารของนิวรณ           
        [๕๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหกามฉันทะท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน 
หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย อศุภนิมิตมีอยู การกระทําใหมาก              
ซ่ึงโยนิโสมนสิการในอศุภนิมิตนั้น นีไ้มเปนอาหารใหกามฉันทะท่ียงัไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกดิ          
แลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.      
        [๕๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหพยาบาทท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน   
หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย เจโตวิมุติมีอยู การกระทําใหมาก             
ซ่ึงโยนิโสมนสิการในเจโตวิมุตินั้น นี้ไมเปนอาหารใหพยาบาทท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว       
ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.           
        [๕๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหถีนมิทธะท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน 
หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความริเร่ิม ความพยายาม ความ                 
บากบ่ัน มีอยู การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในส่ิงเหลานั้น นีไ้มเปนอาหารใหถีนมิทธะ               
ท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือท่ีเกดิข้ึนแลว ใหเจริญไพบูลยยิง่ข้ึน.  
        [๕๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหอุทธัจจกกุกุจจะท่ียังไมเกิด   
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความสงบใจมีอยู การ                
กระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในความสงบใจน้ัน นีไ้มเปนอาหารใหอุทธัจจกกุกจุจะท่ียังไมเกดิ             
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.   
        [๕๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหวจิิกจิฉาท่ียงัไมเกิด เกิดข้ึน                 
หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศลและอกุศล             
ท่ีมีโทษและไมมีโทษ ท่ีเลวและประณีต ท่ีเปนสวนขางดาํและขางขาว มีอยู การกระทําใหมาก 
ซ่ึงโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นีไ้มเปนอาหารใหวจิิกิจฉาท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิด         
แลว ใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน.     
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                       มิใชอาหารของโพชฌงค           
        [๕๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหสติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ     
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายเปนท่ีตั้งแหงสติ            
สัมโพชฌงค มีอยู การไมกระทําใหมากซ่ึงมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหสติ   
สัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.   
        [๕๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหธัมมวจิยสัมโพชฌงคท่ียงัไม    
เกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศล              
และอกุศล ท่ีมีโทษและไมมีโทษ ท่ีเลวและประณตี ท่ีเปนสวนขางดําและขางขาว มีอยู การ   
ไมกระทําใหมากซ่ึงมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหธัมมวจิยสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ             
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.          
        [๕๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหวิริยสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด   
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความริเร่ิม ความพยายาม   
ความบากบ่ัน มีอยู การไมกระทําใหมากซ่ึงมนสิการในสิ่งเหลานั้น นีไ้มเปนอาหารใหวิริยสัม             
โพชฌงคท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.     
        [๕๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด    
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายเปนท่ีตั้งแหงปติ          
สัมโพชฌงค มีอยู การไมกระทําใหมากซ่ึงมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้ไมเปนอาหารใหปติ                 
สัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.  
        [๕๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงคท่ียงัไม    
เกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความสงบกาย ความสงบ  
จิต มีอยู การไมกระทําใหมากซ่ึงมนสิการในความสงบน้ัน นี้ไมเปนอาหารใหปสสัทธิสัมโพชฌงค              
ท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน หรือท่ีเกดิแลว ใหเจริญบริบูรณ.             
        [๕๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิด   
เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมาธินิมิต อัพยัคคนิมิต มีอยู            
การไมกระทําใหมากซ่ึงมนสิการในนิมิตนั้น นี้ไมเปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ เกดิ            
ข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.     
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        [๕๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา ไมเปนอาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไม     
เกิด เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายเปนท่ีตั้ง              
แหงอุเบกขาสัมโพชฌงค มีอยู การไมกระทําใหมากซ่ึงมนสิการในธรรมเหลานั้น นีไ้มเปน   
อาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ เกิดข้ึน หรือท่ีเกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ.     
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            ปริยายสูตร                
                          ปริยายนวิรณ ๕              
        [๕๔๗] คร้ังนั้น ภิกษุมากรูป เวลาเชา นุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปบิณฑบาต        
ยังพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษเุหลานั้นไดมีความดําริวา เวลานี้เราจะเท่ียวไปบณิฑบาตใน                
พระนครสาวตัถีกอน ก็ยังเชานัก ถากระไร เราพึงเขาไปยงัอารามของพวกอัญญเดยีรถียปริพาชก                 
เถิด ภิกษุเหลานั้นจึงเขาไปยงัอารามของพวกอัญญเดยีรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญ  
เดียรถียปริพาชก คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง              
คร้ันแลว พวกอัญญเดียรถียปริพาชกไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย พระสมณ             
โคดมแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายเหลานีว้า มาเถิด ภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายจงละนวิรณ ๕  
อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลวเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง ดังน้ี แมพวกเรา    
ก็แสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายอยางนีว้า มาเถิด ผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละนิวรณ ๕ อัน             
เปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลวเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย      
ในการแสดงธรรมของเราน้ี อะไรเปนความแปลกกัน อะไรเปนประโยชนอันยิ่ง อะไรเปนความ       
ตางกัน ระหวางธรรมเทศนาของพวกเรากบัธรรมเทศนาของพระสมณโคดม หรืออนศุาสนีของ            
พวกเรากับอนศุาสนีของพระสมณโคดม.    
        [๕๔๘] คร้ังนั้น ภิกษุเหลานั้นไมช่ืนชม ไมคัดคานคําพูดของอัญญเดียรถียปริพาชก   
พวกนั้น คร้ันแลวลุกจากอาสนะหลีกไปดวยต้ังใจวา เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความแหงคําพูดนี้                
ในสํานักพระผูมีพระภาค.             
        [๕๔๙] คร้ังนั้น ภกิษุเหลานั้นคร้ันเท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวตัถี เวลาปจฉาภัต     
กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควร   
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สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เม่ือเชา                 
วันนี้ ขาพระองคท้ังหลายนุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ขาพระองค               
ท้ังหลายไดมีความดําริวา เวลานี้เราจะเท่ียวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีกอน กย็ังเชานัก ถา               
กระไร เราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ลําดับนั้น ขาพระองคท้ังหลาย 
เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก คร้ันผาน                
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึงนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พวกอัญญเดียรถียปริพาชกได              
พูดกะขาพระองคท้ังหลายวา ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลาย    
อยางนี้วา มาเถิด ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลัง                 
ปญญา แลวเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง ดังนี้ แมพวกเราก็แสดงธรรมแกสาวกท้ังหลาย        
อยางนี้วา มาเถิด ผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอน                 
กําลังปญญา แลวเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ในการแสดงธรรมของเรา   
นี้ อะไรเปนความแปลกกัน อะไรเปนประโยชนอันยิ่ง อะไรเปนความตางกัน ของพระสมณ        
โคดมหรือของพวกเรา คือวาธรรมเทศนาของพวกเรา กบัธรรมเทศนาของพระสมณโคดม หรือ            
อนุศาสนีของพวกเรากับอนศุาสนีของพระสมณโคดม.          
        [๕๕๐] คร้ังนั้น ขาพระองคท้ังหลาย ไมช่ืนชม ไมคัดคานคําพูดของอัญญเดียรถีย     
ปริพาชกเหลานั้น คร้ันแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยต้ังใจวา เราท้ังหลายจักทราบเนื้อความ 
ของคําพูดนี้ในสํานักพระผูมีพระภาค.  
        [๕๕๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกผูมี       
วาทะอยางนี้ ควรเปนผูอันเธอทั้งหลาย พึงถามอยางนี้วา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็ปริยายท่ีนิวรณ        
๕ อาศัยแลวเปน ๑๐ อยาง ท่ีโพชฌงค ๗ อาศัยแลวเปน ๑๔ อยาง มีอยูหรือ? พวกอัญญ     
เดียรถียปริพาชกถูกเธอท้ังหลายถามอยางนี้แลว จกัแกไมไดเลย และจักถึงความอึดอัดอยางยิ่ง            
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเปนปญหาท่ีถามในฐานะมิใชวิสัย ดกูรภิกษท้ัุงหลาย เรายงัไมแลเห็น             
บุคคลในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ             
เทวดาและมนษุย ท่ีจะยังจิตใหยินดีดวยการแกปญหาเหลานี้ เวนเสียจากตถาคต สาวกของ    
ตถาคต หรือผูท่ีฟงจากตถาคต หรือจากสาวกของตถาคตนั้น.                 
        [๕๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ปริยายท่ีนิวรณ ๕ อาศัยแลวเปน ๑๐ อยาง เปนไฉน?       
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        [๕๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมกามฉันทะในภายในก็เปนนิวรณ แมกามฉันทะใน             
ภายนอกก็เปนนิวรณ คําวา กามฉันทนิวรณ ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายน้ี กามฉันท 
นิวรณนั้น กเ็ปน ๒ อยาง.        
        [๕๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมพยาบาทในภายในก็เปนนิวรณ แมพยาบาทในภายนอก           
ก็เปนนวิรณ คําวา พยาบาทนวิรณ ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี ้พยาบาทนวิรณนั้น                 
ก็เปน ๒ อยาง.   
        [๕๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมถีนะก็เปนนิวรณ แมมิทธะก็เปนนวิรณ คําวา ถีนมิทธ  
นิวรณ ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ ถีนมิทธนิวรณนั้น ก็เปน ๒ อยาง.       
        [๕๕๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมอุทธัจจะก็เปนนิวรณ แมกุกกุจจะก็เปนนิวรณ คําวา    
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ อุทธัจจกุกกจุจนวิรณนัน้ ก็เปน             
๒ อยาง.          
        [๕๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมวจิิกิจฉาในธรรมท้ังหลายภายในกเ็ปนนิวรณ แม          
วิจิกจิฉาในธรรมท้ังหลายในภายนอกก็เปนนิวรณ คําวา วจิิกิจฉานิวรณ ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ                
แมโดยปริยายนี้ วิจกิิจฉานวิรณนั้น ก็เปน ๒ อยาง. 
        [๕๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปริยายนีแ้ล ท่ีนิวรณ ๕ อาศัยแลวเปน ๑๐ อยางนี้.       
        [๕๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ปริยายท่ีโพชฌงค ๗ อาศัยแลวเปน ๑๔ อยาง เปนไฉน?     
        [๕๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมสติในธรรมท้ังหลายในภายในก็เปนสติสัมโพชฌงค           
แมสติในธรรมท้ังหลายในภายนอกก็เปนสติสัมโพชฌงค คําวา สติสัมโพชฌงค ดังนี ้ยอมมา     
สูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ สติสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.                
        [๕๖๑] แมธรรมท้ังหลายในภายใน ท่ีบุคคลเลือกเฟนตรวจตราถึงความพินิจพิจารณา         
ดวยปญญา ก็เปนธัมมวิจยสัมโพชฌงค แมธรรมท้ังหลายในภายนอกท่ีบุคคลเลือกเฟนตรวจตรา    
ถึงความพินิจพิจารณาดวยปญญา ก็เปนธัมมวิจยสัมโพชฌงค คําวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค        
ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายน้ี ธัมมวิจยสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.               
        [๕๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมความเพียรทางกายก็เปนวิริยสัมโพชฌงค แมความ          
เพียรทางจิตก็เปนวิริยสัมโพชฌงค คําวา วริิยสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้           
วิริยสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.    
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        [๕๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมปติท่ีมีวติกวิจารก็เปนปติสัมโพชฌงค แมปติท่ีไมมี                 
วิตกวิจารก็เปนปติสัมโพชฌงค คําวา ปตสัิมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายน้ี               
ปติสัมโพชฌงค ก็เปน ๒ อยาง.     
        [๕๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมความสงบกายกเ็ปนปสสัทธิสัมโพชฌงค แมความ            
สงบจิตก็เปนปสสัทธิสัมโพชฌงค คําวา ปสสัทธิสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดย  
ปริยายนี้ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ก็เปน ๒ อยาง.        
        [๕๖๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมสมาธิท่ีมีวิตกวิจารก็เปนสมาธิสัมโพชฌงค แมสมาธิ     
ท่ีไมมีวิตกวิจาร ก็เปนสมาธิสัมโพชฌงค คําวา สมาธิสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แม                
โดยปริยายนี้ สมาธิสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.         
        [๕๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมความวางเฉยในธรรมท้ังหลายในภายใน ก็เปนอุเบกขา         
สัมโพชฌงค แมความวางเฉยในธรรมท้ังหลายในภายนอก ก็เปนอุเบกขาสัมโพชฌงค คําวา          
อุเบกขาสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ อุเบกขาสัมโพชฌงค ก็เปน      
๒ อยาง.          
        [๕๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปริยายนี้แล ท่ีโพชฌงค ๗ อาศัยแลวเปน ๑๔ อยาง.         
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                             อัคคิสูตร                
                        เจริญโพชฌงคตามกาล            
        [๕๖๘] คร้ังนั้น ภกิษุเปนอันมาก เวลาเชา นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาต    
ยังพระนครสาวัตถี (ความตอไปเหมือนปริยายสูตรขอ ๕๔๗-๕๕๐) พระผูมีพระภาคตรัสวา         
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูมีวาทะอยางนี้ ควรเปนผูอันเธอท้ังหลายพึงถาม              
อยางนี้วา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สมัยใด จิตหดหู สมัยนัน้ มิใชกาลเพ่ือเจริญโพชฌงคเหลา              
ไหน เปนกาลเพื่อเจริญโพชฌงคเหลาไหน? สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้น มิใชกาลเพ่ือเจริญ  
โพชฌงคเหลาไหน เปนกาลเพื่อเจริญโพชฌงคเหลาไหน? พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกถูกเธอ      
ท้ังหลายถามอยางนี้แลว จักแกไมไดเลย และจักถึงความอึดอัดอยางยิ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร?               
เพราะเปนปญหาท่ีถามในฐานะมิใชวิสัย ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายังไมแลเห็นบุคคลในโลก พรอม   
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ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ท่ีจะ        
ยังจิตใหยนิดีดวยการแกปญหาเหลานี้ เวนเสียจากตถาคต สาวกของตถาคต หรือผูท่ีฟงจาก  
ตถาคต หรือจากสาวกของตถาคตนั้น.     
        [๕๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมัยใด จติหดหู สมัยนัน้ มิใชกาลเพ่ือเจริญปสสัทธิ    
สัมโพชฌงค มิใชกาลเพ่ือเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตหดหู จิตท่ี 
หดหูนั้น ยากที่จะใหตั้งข้ึนไดดวยธรรมเหลานั้น เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะกอไฟดวงนอยใหลุก         
โพลง เขาจึงใสหญาสด โคมัยสด ไมสด พนน้ํา และโรยฝุนลงในไฟนั้น บุรุษนัน้จะ            
สามารถกอไฟดวงนอยใหลุกโพลงข้ึนไดหรือหนอ?         
     ภิ. ไมไดเลย พระเจาขา.     
     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้นมิใชกาลเพื่อเจริญ     
ปสสัทธิสัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค มิใชกาลเพ่ือเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค               
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตหดหู จิตท่ีหดหูนั้น ยากที่จะใหตั้งข้ึนไดดวยธรรมเหลานั้น.             
        [๕๗๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมัยใด จติหดหู สมัยนัน้ เปนกาลเพื่อเจริญธัมม        
วิจยสัมโพชฌงค เปนกาลเพือ่เจริญวิริยสัมโพชฌงค เปนกาลเพ่ือเจริญปติสัมโพชฌงค ขอนั้น               
เพราะเหตุไร? เพราะจิตหดหู จิตท่ีหดหูนั้น ใหตั้งข้ึนไดงายดวยธรรมเหลานั้น เปรียบเหมือน            
บุรุษตองการจะกอไฟดวงนอยใหลุกโพลง เขาจึงใสหญาแหง โคมัยแหง ไมแหง เอาปากเปา   
และไมโรยฝุนในไฟนั้น บุรุษนั้นสามารถจะกอไฟดวงนอยใหลุกโพลงข้ึนไดหรือหนอ?          
     ภิ. ได พระเจาขา ฯ          
     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้นเปนกาลเพ่ือเจริญ      
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนกาลเพ่ือเจริญวิริยสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค   
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตหดหู จิตท่ีหดหูนั้น ใหตัง้ข้ึนไดงายดวยธรรมเหลานัน้.                 
        [๕๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมัยใด จติฟุงซาน สมัยนั้น มิใชกาลเพ่ือเจริญ         
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค มิใชกาลเพ่ือเจริญปติสัมโพชฌงค ขอ              
นั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตฟุงซาน จิตฟุงซานนั้น ยากท่ีจะใหสงบไดดวยธรรมเหลานั้น เปรียบ            
เหมือนบุรุษตองการจะดับไฟกองใหญ เขาจึงใสหญาแหง โคมัยแหง ไมแหง เอาปากเปา และ   
ไมโรยฝุนลงไปในกองไฟใหญนั้น บุรุษนัน้สามารถจะดับไฟกองใหญไดหรือหนอ?   
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     ภิ. ไมไดเลย พระเจาขา.     
     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้นมิใชกาลเพ่ือเจริญ  
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค มิใชกาลเพ่ือเจริญปติสัมโพชฌงค 
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตฟุงซาน จิตท่ีฟุงซานนั้น ยากท่ีจะใหสงบไดดวยธรรมเหลานั้น.            
        [๕๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้น เปนกาลเพื่อเจริญ          
ปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนกาลเพ่ือเจริญสมาธิสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค                 
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตฟุงซาน จิตท่ีฟุงซานนั้น ใหสงบไดงายดวยธรรมเหลานั้น เปรียบ          
เหมือนบุรุษตองการจะดับไฟกองใหญ เขาจึงใสหญาสด โคมัยสด ไมสด พนน้ํา และโรยฝุน      
ลงในกองไฟใหญนั้น บุรุษนัน้จะสามารถดบักองไฟกองใหญนั้นไดหรือหนอ?    
     ภิ. ได พระเจาขา.           
     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้นเปนกาลเพ่ือ        
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค เปนกาลเพ่ือเจริญอุเบกขา     
สัมโพชฌงค ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตฟุงซาน จิตท่ีฟุงซานนั้น ใหสงบไดงายดวยธรรม               
เหลานั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวสติแลวา มีประโยชนในท่ีท้ังปวง. 
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                            เมตตสูตร 
                           พรหมวหิาร ๔                
        [๕๗๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นคิมของชาวโกลิยะ ช่ือ หลิททว         
สันนะ ในโกลิยชนบท คร้ังนัน้ ภิกษุหลายรูปดวยกัน เวลาเชา นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขา 
ไปบิณฑบาตยงัหลิททวสันนนิคม คร้ังน้ัน ภิกษเุหลานั้น มีความดําริวา เวลานี้เราจะเท่ียวไป                 
บิณฑบาตยังหลิททวสันนนคิมกอน กย็ังเชานัก ถากระไร เราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญ    
เดียรถียปริพาชกเถิด.             
        [๕๗๔] คร้ังนั้น ภิกษุเหลานั้น เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดยีรถียปริพาชก ได      
ปราศรัยกับอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานัน้ คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง              
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พวกอัญญเดียรถียปริพาชกไดพดูกะภิกษุเหลานั้นวา     



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 141 
        [๕๗๕] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายอยางนี้วา         
มาเถิด ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลว    
จงมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศท่ี ๑ อยูเถิด ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน                
โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง จงมีใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหรคต                 
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท่ัวโลก ในท่ีทุกสถาน อันมีสัตวทุก    
หมูเหลา อยูเถิด.                
        [๕๗๖] จงมีใจประกอบดวยกรุณา แผไปตลอดทิศท่ี ๑ อยูเถิด ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓         
ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง จงมีใจประกอบดวยกรุณา                
อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท่ัวโลก ใน       
ท่ีทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลาอยูเถิด.          
        [๕๗๗] จงมีใจประกอบดวยมุทิตา แผไปตลอดทิศท่ี ๑ อยูเถิด ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓        
ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง จงมีใจประกอบดวยมุทิตา               
อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท่ัวโลก ใน       
ท่ีทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลาอยูเถิด.          
        [๕๗๘] จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศท่ี ๑ อยูเถิด ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓       
ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา              
อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท่ัวโลก ในท่ี    
ทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลา อยูเถิด.            
        [๕๗๙] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย แมพวกเราก็แสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายอยางนีว้า มา     
เถิด ผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา      
แลวจงมใีจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศท่ี ๑ อยูเถิด ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ กเ็หมือน               
กัน ฯลฯ           
        [๕๘๐] จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศท่ี ๑ อยูเถิด ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓       
ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา              
อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท่ัวโลก ในท่ี    
ทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลาอยูเถิด.     



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 142 
        [๕๘๑] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ในการแสดงธรรมของพวกเราน้ี อะไรเปนความแปลก           
กัน อะไรเปนประโยชนอันยิ่ง อะไรเปนความแตกตางกนั ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา คือ     
วา ธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรมเทศนาของพระสมณโคดม หรืออนศุาสนีของพวกเรากับ              
อนุศาสนีของพระสมณโคดม.             
        [๕๘๒] คร้ังนั้น ภิกษุเหลานั้นไมช่ืนชม ไมคัดคานคําพูดของอัญญเดียรถียปริพาชก   
เหลานั้น คร้ันแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยต้ังใจวา เราท้ังหลายจักทราบเน้ือความแหงคําพูด                
นี้ในสํานกัของพระผูมีพระภาค.       
        [๕๘๓] คร้ังนั้น ภิกษุเหลานั้น คร้ันเท่ียวไปบิณฑบาตในหลิททวสันนนิคม เวลา         
ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ 
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา             
        [๕๘๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เม่ือเชานี้ ขาพระองคท้ังหลาย    
นุงแลว ถือบาตรและจวีร เขาไปบิณฑบาตยังหลิททวสันนนิคม ขาพระองคท้ังหลายไดมีความ    
ดําริวา เวลาน้ี เราจะเท่ียวไปบิณฑบาตยังหลิททวสันนนคิมกอน กย็ังเชาอยู ถากระไรเราพึง                 
เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด.       
        [๕๘๕] คร้ังนั้น ขาพระองคท้ังหลาย เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก      
ไดปราศรัยกับอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึง               
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกไดพูดกะขาพระองคท้ังหลายวา.      
        [๕๘๖] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายอยางนี้วา         
มาเถิด ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลว    
จงมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศท่ี ๑ อยูเถิด ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน                
โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง จงมีใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหรคต                 
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท่ัวโลก ในท่ีทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลา            
อยูเถิด.         
        [๕๘๗] จงมีใจประกอบดวยกรุณา ...                
        [๕๘๘] จงมีใจประกอบดวยมุทิตา ...               
        [๕๘๙] จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศท่ี ๑ อยูเถิด ทิศท่ี ๒                
ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกนั โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง จงมีใจประกอบ     
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ดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไป      
ท่ัวโลก ในท่ีทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลา อยูเถิด.                
        [๕๙๐] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย แมพวกเราก็แสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายอยางนีว้า มา     
เถิด ผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ ทอนกําลังปญญา แลว 
จงมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศท่ี ๑ อยูเถิด ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ เหมือนกัน 
ฯลฯ               
        [๕๙๑] จงมีใจประกอบดวยกรุณา ...                
        [๕๙๒] จงมีใจประกอบดวยมุทิตา ...               
        [๕๙๓] จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศท่ี ๑ อยูเถิด ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓       
ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา              
อันไพบูลย เปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท่ัวโลก ในท่ี    
ทุกสถาน อันมีสัตวทุกหมูเหลา อยูเถิด.            
        [๕๙๔] ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ในการแสดงธรรมของพวกเราน้ี อะไรเปนความแปลก           
กัน อะไรเปนประโยชนอันยิ่ง อะไรเปนความตางกัน ของพระสมณโคดมของหรือพวกเรา คือวา     
ธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรมเทศนาของพระสมณโคดม หรืออนุศาสนีของพวกเรากับอนุศาสนี.         
ของพระสมณโคดม.    
        [๕๙๕] คร้ังนั้น ขาพระองคท้ังหลายไมช่ืนชม ไมคัดคานคําพูดของอัญญเดียรถีย      
ปริพาชกเหลานั้น คร้ันแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยต้ังใจวา เราท้ังหลายจักทราบเนื้อความ 
แหงคําพูดนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค.               
                     เมตตเจโตวิมุติ มีอะไรเปนคติ     
        [๕๙๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกอัญญเดยีรถียปริพาชกผูมีวาทะ   
อยางนี้ ควรเปนผูอันเธอท้ังหลายพึงถามอยางนีว้า ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็เมตตาเจโตวิมุติ             
อันบุคคลเจริญแลวอยางไร มีอะไรเปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนท่ีสุด               
กรุณาเจโตวิมุตติ ... มุทิตาเจโตวิมุตติ ... อุเบกขาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเจริญแลวอยางไร มีอะไร          
เปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนท่ีสุด พวกอัญญเดียรถียปริพาชกถูกเธอ                
ท้ังหลายถามอยางนี้แลว จักแกไมไดเลย และจักถึงความอึดอัดอยางยิ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร?    
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เพราะเปนปญหา ท่ีถามในฐานะมิใชวิสัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายังไมแลเห็นบุคคลในโลกพรอม                 
ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุย ท่ีจะยัง       
จิตใหยินดีดวยการแกปญหาเหลานี้ เวนเสียจากตถาคต สาวกของตถาคต หรือผูท่ีฟงจากตถาคต                 
หรือจากสาวกของตถาคต.               
        [๕๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเจริญแลวอยางไร มีอะไร        
เปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนท่ีสุด ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรม                
วินัยนี้ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยเมตตา ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค       
อันสหรคตดวยเมตตา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ถาเธอหวงั         
อยูวา เราพึงมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงท่ีไมปฏิกูลอยู เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงท่ี        
ไมปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลอยู กย็อมมีความสําคัญ       
วาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงท่ีไมปฏิกูลและส่ิง    
ปฏิกูลอยู ก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมี      
ความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลและส่ิงไมปฏิกูลอยู ก็ยอมมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูล        
และในส่ิงไมปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงแยกส่ิงไมปฏิกูลและปฏิกูลท้ังสองนั้นออกเสียแลว        
วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู ก็ยอมวางเฉย มีสติสัมปชัญญะในส่ิงท้ังสองนั้นอยู หรืออีกอยางหนึ่ง            
เธอยอมเขาถึงสุภวิโมกขอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวเมตตาเจโตวิมุติวา มีสุภวิโมกขเปน             
อยางยิ่ง เพราะภิกษนุั้นยังไมแทงตลอดวิมุติอันยวดยิ่งในธรรมวินัย ปญญาของเธอจึงยังเปน                 
โลกีย.           
        [๕๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็กรุณาเจโตวิมุติ อันบุคคลเจริญแลวอยางไร มีอะไร        
เปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนท่ีสุด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอม                 
เจริญสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยกรุณา อาศัยวิเวก        
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ถาเธอหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาปฏิกูลใน  
ส่ิงไมปฏิกูลอยู เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลนั้นอยู ฯลฯ ถาหวังอยูวา เราพึง       
แยกส่ิงไมปฏิกูลและปฏิกูลท้ังสองนั้นออกเสียแลว วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู กย็อมวางเฉย                 
มีสติสัมปชัญญะอยูในส่ิงท้ังสองน้ัน หรืออีกอยางหนึ่ง เพราะลวงรูปสัญญาเสียโดยประการท้ังปวง            
เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมกระทําไวในใจซ่ึงนานัตตสัญญา เธอคํานึงอยูวา อากาศไมมีท่ีสุด               
ยอมบรรลุอากาสานัญจายตนะอยู ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เรากลาวกรุณาเจโตวิมุติ วามีอากาสานัญ    
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จายตนะเปนอยางยิ่ง เพราะภกิษุผูยังไมแทงตลอดวิมุติอันยวดยิ่งในธรรมวินัยนี้ ปญญาของเธอ              
จึงยังเปนโลกยี. 
        [๕๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็มุทิตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเจริญแลวอยางไร มีอะไร       
เปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนท่ีสุด ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรม                
วินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยมุทิตา     
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ถาเธอหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญ  
วาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลอยู เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลนั้นอยู ฯลฯ ถาหวัง          
อยูวา เราพึงแยกส่ิงไมปฏิกูลและปฏิกูลท้ังสองนั้นออกเสียแลว วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู                
ก็ยอมวางเฉยมีสติสัมปชัญญะในส่ิงท้ังสองน้ันอยู หรืออีกอยางหนึ่ง เพราะลวงอากาสานัญจายตนะ             
เสียโดยประการท้ังปวง เธอคํานึงอยูวา วญิญาณไมมีท่ีสุด ยอมบรรลุวิญญาณัญจายตนะอยู    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวมุทิตาเจโตวิมุตวิา มีวิญญาณญัจายตนะเปนอยางยิ่ง เพราะภิกษนุั้น             
ยังไมแทงตลอดวิมุติอันยวดยิ่ง ในธรรมวนิัยนี้ ปญญาของเธอจึงยังเปนโลกีย.             
        [๖๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อุเบกขาเจโตวิมุติอันบุคคลเจริญแลวอยางไร มีอะไร       
เปนคติ มีอะไรเปนอยางยิ่ง มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนท่ีสุด ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรม                
วินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอุเบกขา    
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ถาเธอหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญ  
วาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลอยู เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา       
เราพึงมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลอยู กย็อมมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลนั้นอยู        
ถาหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลอยู ก็ยอมมีความสําคัญวา         
ปฏิกูลในส่ิงท่ีไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิง       
ปฏิกูลและไมปฏิกูลอยู ก็ยอมมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลและในส่ิงไมปฏิกูลนั้นอยู ถา         
หวังอยูวา เราพึงแยกส่ิงไมปฏิกูลและปฏิกูลท้ังสองนั้นออกเสียแลว วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู    
ก็ยอมวางเฉย มีสติสัมปชัญญะในส่ิงท้ังสองน้ันอยู หรืออีกอยางหนึ่ง เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะ             
เสียโดยประการท้ังปวง เธอคํานึงอยูวา อะไรนิดหนึ่งไมมี ยอมบรรลุอากิญจัญญายตนะอยู     



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 146 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวอุเบกขาเจโตวิมุติวา มีอากิญจญัญายตนะเปนอยางยิ่ง เพราะภกิษุนัน้            
ยังไมแทงตลอดวิมุติอันยวดยิ่งในธรรมวนิยันี้ ปญญาของเธอจึงเปนโลกีย.                 
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                            สคารวสูตร                 
                    นิวรณเปนปจจยัใหมนตไมแจมแจง                 
        [๖๐๑] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พราหมณช่ือวาสคารวะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค      
ถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง             
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา.           
        [๖๐๒] ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจยั ใหมนตแมท่ีบุคคล        
กระทําการสาธยายไวนาน ไมแจมแจงในบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตท่ีมิไดกระทําการสาธยาย   
ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจยั ใหมนตแมท่ีมิไดกระทําการสาธยายเปน  
เวลานาน ก็ยังแจมแจงในบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตท่ีกระทําการสาธยาย. 
        [๖๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรพราหมณ สมัยใดแล บุคคลมีใจฟุงซาน            
ดวยกามราคะ อันกามราคะเหนี่ยวร้ังไปและไมรู ไมเหน็อุบายเปนเคร่ืองสลัดออกซ่ึงกามราคะท่ี              
บังเกิดแลว ตามความเปนจริง สมัยนั้น เขาไมรูไมเห็นแมซ่ึงประโยชนตนตามความเปนจริง 
แมซ่ึงประโยชนบุคคลอ่ืนตามความเปนจริง แมซ่ึงประโยชนท้ังสองอยางตามความเปนจริง มนต                
แมท่ีกระทําการสาธยายไวนาน ก็ไมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตท่ีมิไดกระทําการสาธยาย.                 
        [๖๐๔] ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา ซ่ึงระคนดวยสีคร่ัง สีเหลือง           
สีเขียว สีแดงออน บุรุษผูมีจักษุ เม่ือมองดูเงาหนาของตนในนํ้านั้น ไมพึงรู ไมพึงเห็นตาม              
ความ เปนจริงได ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยกามราคะ อันกามราคะ                 
เหนีย่วร้ังไป และไมรู ไมเหน็อุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงกามราคะท่ีบังเกิดข้ึนแลวตามความ            
เปนจริง ในสมัยนั้น เขายอมไมรู ไมเห็นแมซ่ึงประโยชนตนตามความเปนจริง แมซ่ึงประโยชน              
บุคคลอ่ืนตามความเปนจริง แมซ่ึงประโยชนท้ังสองนั้นตามความเปนจริง มนตแมท่ีกระทําการ 
สาธยายไวนาน ก็ไมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตท่ีมิไดกระทําการสาธยาย.              
        [๖๐๕] ดกูรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยพยาบาท              
อันพยาบาทเหนี่ยวร้ังไป และยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงพยาบาทที่บังเกิดข้ึน           
แลวตามความเปนจริง ...    
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        [๖๐๖] ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา ซ่ึงรอนเพราะไฟเดือดพลาน มี           
ไอพลุงข้ึน บุรุษผูมีจักษุ เม่ือมองดูเงาหนาของตนในนํ้านั้น ไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความเปนจริง        
ฉันใด ฉันน้ันเหมือนกนั สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยพยาบาท อันพยาบาทเหนี่ยวร้ังไป      
และยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงพยาบาทท่ีบังเกิดข้ึนแลวตามความเปนจริง ...           
        [๖๐๗] ดกูรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยถีนมิทธะ            
อันถีนมิทธะเหน่ียวร้ังไป ยอมไมรู ไมเหน็อุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงถีนมิทธะท่ีบังเกิดข้ึน          
แลวตามความเปนจริง ...            
        [๖๐๘] ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา อันสาหรายและจอกแหนปกคลุม              
ไว บุรุษผูมีจกัษุ เม่ือมองดูเงาหนาของตนในนํ้านั้น ไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความเปนจริง ฉันใด          
ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยถีนมิทธะ อันถีนมิทธะเหนี่ยวร้ังไป และยอม                 
ไมรู ไมเห็นอบุายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงถีนมิทธะท่ีบังเกิดข้ึนแลวตามความเปนจริง ...                
        [๖๐๙] ดกูรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยอุทธัจจ            
กุกกจุจะ อันอุทธัจจกุกกุจจะเหน่ียวร้ังไป และยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก                 
ซ่ึงอุทธัจจกุกกุจจะท่ีบังเกดิข้ึนแลวตามความเปนจริง ...             
        [๖๑๐] ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา อันลมพัดตองแลว หวั่นไหว              
กระเพื่อม เกิดเปนคล่ืน บุรุษผูมีจักษุ เม่ือมองดูเงาหนาของตนในน้ํานัน้ ไมพึงรู ไมพึงเห็น           
ตามความเปนจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยอุทธัจจกกุกุจจะ    
อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวร้ังไป และยอมไมรู ไมเห็นอบุายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงอุทธัจจกุกกุจจะ       
ท่ีบังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง ...               
        [๖๑๑] ดกูรพราหมณ อีกประการหนึ่ง ในสมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยวจิิกจิฉา         
อันวิจกิิจฉาเหนี่ยวร้ังไป และไมรู ไมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงวิจิกจิฉาท่ีบังเกิดข้ึนแลว     
ตามความเปนจริง สมัยนั้น เขายอมไมรู ไมเห็นแมซ่ึงประโยชนตนตามความเปนจริง แมซ่ึง                 
ประโยชนบุคคลอ่ืนตามความเปนจริง แมซ่ึงประโยชนท้ังสองอยางตามความเปนจริง มนตแมท่ี                 
กระทําการสาธยายไวนาน กไ็มแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตท่ีมิไดกระทําการสาธยาย.      
        [๖๑๒] ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําท่ีขุนมัวเปนเปอกตม อันบุคคล          
วางไวในท่ีมืด บุรุษผูมีจักษุ เม่ือมองดูเงาหนาของตนในนํ้านั้น ไมพึงรู ไมพึงเหน็ตามความ             
เปนจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยวิจกิิจฉา อันวิจกิิจฉา     
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เหนีย่วร้ังไป และยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงวิจิกจิฉาท่ีบังเกิดข้ึนแลวตามความ      
เปนจริง สมัยนั้น เขายอมไมรู ไมเห็นแมซ่ึงประโยชนตนตามความเปนจริง แมซ่ึงประโยชน                
บุคคลอ่ืนตามความเปนจริง แมซ่ึงประโยชนท้ังสองอยางตามความเปนจริง มนตท่ีกระทําการ   
สาธยายไวนาน ก็ไมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตท่ีมิไดกระทําการสาธยาย.              
        [๖๑๓] ดกูรพราหมณ นี้แลเปนเหตุ เปนปจจยั ใหมนตแมท่ีกระทําการสาธยายไว        
นาน ไมแจมแจงในบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตท่ีมิไดกระทําการสาธยาย.  
        [๖๑๔] ดกูรพราหมณ สวนสมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยกามราคะ ไมถูกกาม          
ราคะเหนีย่วร้ังไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงกามราคะท่ีบังเกิดข้ึนแลวตาม         
ความเปนจริง สมัยนั้น เขายอมรู ยอมเห็นแมซ่ึงประโยชนตนตามความเปนจริง แมซ่ึง     
ประโยชนบุคคลอ่ืนตามความเปนจริง แมซ่ึงประโยชนท้ังสองอยางตามความเปนจริง มนตแมท่ี                 
มิไดกระทําการสาธยายเปนเวลานาน ยอมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตท่ีกระทําการสาธยาย.  
        [๖๑๕] ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําอันไมระคนดวยสีคร่ัง สีเหลือง          
สีเขียว หรือสีแดงออน บุรุษผูมีจักษุ เม่ือมองดูเงาหนาของตนในน้ํานัน้ พึงรู พึงเหน็ตาม                
ความเปนจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกนั สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยกามราคะ ไมถูก     
กามราคะเหนีย่วร้ังไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงกามราคะท่ีบังเกิดข้ึนแลว          
ตามความเปนจริง ฯลฯ                
        [๖๑๖] ดกูรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยพยาบาท           
ไมถูกพยาบาทเหนีย่วร้ังไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงพยาบาทที่บังเกิดข้ึน          
แลวตามความเปนจริง ฯลฯ            
        [๖๑๗] ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําท่ีไมรอนเพราะไฟ ไมเดือดพลาน         
ไมเกิดไอ บุรุษผูมีจักษุ เม่ือมองดูเงาหนาของตนในนํ้านั้น พึงรู พึงเหน็ตามความเปนจริงได             
ฉันใด ฉันน้ันเหมือนกนั สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยพยาบาท ไมถูกพยาบาทเหนี่ยวร้ัง  
ไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงพยาบาทท่ีบังเกิดข้ึนแลวตามความเปน 
จริง ฯลฯ          
        [๖๑๘] ดกูรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยถีนมิทธะ         
ไมถูกถีนมิทธะเหนี่ยวร้ังไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงถีนมิทธะท่ีบังเกดิ          
ข้ึนแลวตามความเปนจริง ฯลฯ       
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        [๖๑๙] ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา อันสาหรายและจอกแหนไมปก              
คลุมไว บุรุษผูมีจักษุ เม่ือมองดูเงาหนาของตนในน้าํนั้น พึงรู พึงเห็นตามความเปนจริงได ฉันใด        
ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยถีนมิทธะ ไมถูกถีนมิทธะเหนีย่วร้ังไป  
และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงถีนมิทธะท่ีบังเกดิข้ึนแลว ตามความเปนจริง ฯลฯ          
        [๖๒๐] ดกูรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยอุทธัจจ         
กุกกจุจะ ไมถูกอุทธัจจกกุกจุจะเหนีย่วร้ังไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก                
ซ่ึงอุทธัจจกุกกุจจะท่ีบังเกดิข้ึนแลว ตามความจริง ฯลฯ                
        [๖๒๑] ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ํา อันลมไมพัดตองแลว ไมหวัน่ไหว        
ไมกระเพื่อม ไมเกิดเปนคล่ืน บุรุษผูมีจักษุ เม่ือมองดูเงาหนาของตนในนํ้านั้น พึงรู พงึเห็น           
ตามความเปนจริงได ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยอุทธัจจ     
กุกกจุจะ ไมถูกอุทธัจจกกุกจุจะเหนีย่วร้ังไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก                
ซ่ึงอุทธัจจกุกกุจจะท่ีบังเกดิข้ึนแลว ตามความเปนจริง ฯลฯ            
        [๖๒๒] ดูกรพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยวิจกิิจฉา        
ไมถูกวิจกิิจฉาเหน่ียวร้ังไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงวิจิกจิฉาที่บังเกิดข้ึน    
แลว ตามความเปนจริง ฯลฯ           
        [๖๒๓] ดกูรพราหมณ เปรียบเหมือนภาชนะใสน้ําอันใสสะอาด ไมขุนมัว อัน               
บุคคลวางไวในท่ีแจง บุรุษผูมีจักษุ เม่ือมองดูเงาหนาของตนในน้าํนั้น พึงรู พึงเห็นตามความ             
เปนจริงได ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยวจิิกิจฉา ไมถูก    
วิจิกจิฉาเหนี่ยวร้ังไป และยอมรู ยอมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงวิจิกิจฉาท่ีบังเกดิข้ึนแลว      
ตามความเปนจริง สมัยนั้น เขายอมรู ยอมเห็นแมซ่ึงประโยชนตนตามความเปนจริง แมซ่ึง  
ประโยชนบุคคลอ่ืนตามความเปนจริง แมซ่ึงประโยชนท้ังสองอยางตามความเปนจริง มนตแมท่ี                 
มิไดกระทําการสาธยายเปนเวลานาน ยอมแจมแจงได ไมตองกลาวถึงมนตท่ีกระทําการสาธยาย.  
        [๖๒๔] ดกูรพราหมณ นี้แลเปนเหตุ เปนปจจยั ใหมนตแมท่ีมิไดกระทําการสาธยาย      
เปนเวลานาน ก็ยังแจมแจงไดในบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตท่ีกระทําการสาธยาย.           
        [๖๒๕] ดูกรพราหมณ โพชฌงคแมท้ัง ๗ นี้ มิใชเปนธรรมกั้น มิใชเปนธรรมหาม       
ไมเปนอุปกิเลสของใจ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซ่ึง                 
ผล คือ วิชชาและวิมุติ โพชฌงค ๗ เปนไฉน? คือสติสัมโพชฌงค ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค        
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ดูกรพราหมณ โพชฌงค ๗ นี้แล มิใชเปนธรรมกั้น มิใชเปนธรรมหาม ไมเปนอุปกิเลสของใจ  
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงผล คือ วิชชา และ     
วิมุติ.           
        [๖๒๖] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สคารวพราหมณไดกราบทูล พระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดมผูเจริญ     
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ฯลฯ ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก    
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.       
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                             อภยสูตร 
                   ความไมรูความไมเห็นมีเหตุมีปจจัย                 
        [๖๒๗] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้            
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกฏู ใกลพระนครราชคฤห คร้ังนั้น    
อภัยราชกุมารเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง                
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดตรัสทูลถามพระผูมีพระภาควา        
        [๖๒๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ปุรณกัสสปกลาวอยางนี้วา เหตุไมมี ปจจัยไมมี      
เพื่อความไมรู เพื่อความไมเห็น ความไมรู ความไมเหน็ ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เหตุไมมี                
ปจจัยไมมี เพือ่ความรู เพื่อความเหน็ ความรู ความเห็น ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ดังนี้ ใน                
เร่ืองนี้ พระผูมีพระภาคตรัสไวอยางไร?             
        [๖๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรราชกุมาร เหตุมี ปจจยัมี เพื่อความไมรู      
เพื่อความไมเห็น ความไมรู ความไมเหน็ มีเหตุ มีปจจยั เหตุมี ปจจยัมี เพื่อความรู  
เพื่อความเห็น ความรู ความเห็น มีเหตุ มีปจจัย.     
        [๖๓๐] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุเปนไฉน ปจจัยเปนไฉน เพื่อความไมรู         
เพื่อความไมเห็น ความไมรู ความไมเหน็ มีเหตุ มีปจจยั อยางไร?     
        [๖๓๑] พ. ดูกรราชกุมาร สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยกามราคะ อันกามราคะ             
เหนีย่วร้ังไป และยอมไมรู ไมเห็น อุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงกามราคะท่ีบังเกดิข้ึนแลว       
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ตามความเปนจริง แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ เปนปจจยั เพื่อความไมรู เพื่อความไมเหน็ ความ                
ไมรู ความไมเห็น มีเหตุ มีปจจัย แมดวยประการฉะนี้.               
        [๖๓๒] ดกูรราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยพยาบาท ...         
        [๖๓๓] ดกูรราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยถีนมิทธะ ...       
        [๖๓๔] ดกูรราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยอุทธัจจ           
กุกกจุจะ ...     
        [๖๓๕] ดกูรราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจฟุงซานดวยวิจกิิจฉา          
อันวิจกิิจฉาเหนี่ยวร้ังไป และยอมไมรู ไมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก ซ่ึงวิจิกจิฉาที่บังเกิดข้ึนแลว 
ตามความเปนจริง แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ เปนปจจยั เพื่อความไมรู เพื่อความไมเหน็ ความ                
ไมรู ความไมเห็น มีเหตุ มีปจจัย ดวยประการฉะน้ี. 
        [๖๓๖] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมปริยายนี้ช่ืออะไร?           
     พ. ดูกรราชกุมาร ธรรมเหลานี้ช่ือนิวรณ.        
     อ. ขาแตพระองคผูเจริญ นวิรณเปนอยางนี้ ขาแตพระสุคต นิวรณเปนอยางนี้ ขา 
แตพระองคผูเจริญ บุคคลถูกนิวรณแมอยางเดียว ครอบงําแลว ไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความ 
เปนจริงได จะกลาวไปไยถึงการถูกนิวรณท้ัง ๕ ครอบงําเลา.             
        [๖๓๗] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เหตุเปนไฉน ปจจยัเปนไฉน เพือ่ความรู          
เพื่อความเห็น ความรู ความเห็น มีเหตุ มีปจจัยอยางไร?               
        [๖๓๘] พ. ดูกรราชกุมาร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัย        
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ เธอเจริญสติสัมโพชฌงคอยู ยอมรู ยอม    
เห็นตามความเปนจริง ดวยจตินั้น แมขอนีแ้ล ก็เปนเหตุ เปนปจจยั เพื่อความรู เพื่อความ               
เห็น ความรู ความเหน็ มีเหต ุมีปจจัย ดวยประการฉะน้ี.               
        [๖๓๙] ดกูรราชกุมาร อีกประการหนึ่ง ฯลฯ ภิกษุยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อัน        
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ เธอเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอยู        
ยอมรู ยอมเหน็ตามความเปนจริง ดวยจิตนั้น แมขอนีแ้ล ก็เปนเหตุ เปนปจจยั เพ่ือความรู             
เพื่อความเห็น ความรู ความเห็น มีเหตุ มีปจจัย ดวยประการนี้.        
        [๖๔๐] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมปริยายนี้ช่ืออะไร?       
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     พ. ดูกรราชกุมาร ธรรมเหลานี้ช่ือโพชฌงค.       
     อ. ขาแตพระผูมีพระภาค โพชฌงคเปนอยางนี้ ขาแตพระสุคต โพชฌงคเปนอยางนี้    
ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลผูประกอบดวยโพชฌงคแมอยางเดยีว พึงรู พึงเห็นตามความเปน                 
จริงได จะกลาวไปไยถึงการท่ีประกอบดวยโพชฌงคท้ัง ๗ เลา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือขา                
พระองคข้ึนภูเขาคิชฌกูฏ แมความเหน็ดเหนื่อยกาย ความเหน็ดเหน่ือยใจ ของขาพระองค ก็    
สงบระงับแลว และธรรมอันขาพระองคก็ไดบรรลุแลว.    
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           --------- 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. อาหารสูตร        ๒. ปริยายสูตร          ๓. อัคคิสูตร         
     ๔. เมตตสูตร         ๕. สคารวสูตร          ๖. อภยสูตร            
             จบ หมวด ๖ แหงโพชฌงค โพชฌงคแหงสังยตุ                 
                           ----------      
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                  อานาปานาทิเปยยาลท่ี ๗ แหงโพชฌงค   
                       อัฏฐิกสัญญามีผล ๒ อยาง        
        [๖๔๑] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย อัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแลว กระทําให      
มากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ก็อัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมาก   
แลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม     
เจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ นอม     
ไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก          
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญ     
แลว อยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางน้ี ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.   
        [๖๔๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว         
กระทําใหมากแลว พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหน่ึง คือ อรหตัผลในปจจุบัน หรือ     
เม่ือยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี ก็เม่ืออัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร               
กระทําใหมากแลวอยางไร พงึหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน   
หรือเม่ือยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้                
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ      
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก      
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ืออัฏฐกิสัญญา อันบุคคล     
เจริญแลวอยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหน่ึง คือ                 
อรหัตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอนาคามี.  
        [๖๔๓] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย อัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแลว กระทํา         
ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชนมาก ก็อัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําให  
มากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนมาก? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอม 
เจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ นอม     
ไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก           
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลผูเจริญ  
แลวอยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชนมาก.    
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        [๖๔๔] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระ          
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเกษมจากโยคะใหญ ก็อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว       
อยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัย   
วิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวย          
อัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย    
อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนีแ้ล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความเกษม                
จากโยคะใหญ.      
        [๖๔๕] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทํา        
ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสังเวชมาก ก็อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทํา  
ใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพ่ือความสังเวชมาก? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี ้
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ       
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก      
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญ     
แลวอยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความสังเวชมาก. 
        [๖๔๖] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระ          
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ืออยูเปนผาสุกมาก ก็อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระ                
ทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่ออยูเปนผาสุกมาก? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัย                
นี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ ฯลฯ เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก          
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญ     
แลวอยางนี้แล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่ออยูเปนผาสุกมาก.               
        [๖๔๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปุฬวกสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ        
        [๖๔๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย วินีลกสัญญา ฯลฯ        
        [๖๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย วิจฉิททกสัญญา ฯลฯ      
        [๖๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุทธุมาตกสัญญา ฯลฯ      
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        [๖๕๑]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เมตตา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ            
        [๖๕๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรุณา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ            
        [๖๕๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย มุทิตา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ           
        [๖๕๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุเบกขา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ          
        [๖๕๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ       
        [๖๕๖]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสุภสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ        
        [๖๕๗]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย มรณสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ         
        [๖๕๘]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญา ฯลฯ 
        [๖๕๙]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัพพโลเก อนภิรตสัญญา ฯลฯ               
        [๖๖๐]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนิจจสัญญา ฯลฯ        
        [๖๖๑]  ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนิจเจ ทุกขสัญญา ฯลฯ  
        [๖๖๒]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทุกเข อนตัตสัญญา ฯลฯ  
        [๖๖๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปหานสัญญา ฯลฯ         
        [๖๖๔]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย วิราคสัญญา ฯลฯ        
        [๖๖๕]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว            
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ก็นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลว       
อยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติ                 
สัมโพชฌงค อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการ      
สละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ      
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนี้      
แล กระทําใหมากแลวอยางน้ี ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.                
        [๖๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือนิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว        
พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหน่ึง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดถือ 
เหลืออยู เปนพระอนาคามี เม่ือนิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลว      



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 156 
อยางไร พึงหวงัผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจบัุน หรือเม่ือยงัมีความยึด             
ถือเหลืออยู เปนพระอานาคามี? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค             
อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ           
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ   
นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือนิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนีแ้ล กระทํา    
ใหมากแลวอยางนี้ พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหน่ึง คือ อรหตัผลในปจจุบัน หรือ  
เม่ือยังมีความยึดถือเหลืออยู เปนพระอานาคามี.      
        [๖๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว             
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนมาก เพื่อความเกษมจากโยคะมาก เพื่อความสังเวชมาก เพื่ออยูเปน   
ผาสุกมาก ก็นโิรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไป      
เพื่อประโยชนมาก เพื่อความเกษมจากโยคะมาก เพื่อความสังเวชมาก เพื่ออยูเปนผาสุกมาก?    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยนโิรธสัญญา   
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค       
อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกร          
ภิกษุท้ังหลาย นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนีแ้ล กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปน 
ไปเพื่อประโยชนมาก เพื่อความเกษมจากโยคะมาก เพ่ือความสังเวชมาก เพื่ออยูเปนผาสุกมาก.  
        [๖๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสูทิศปราจีน บาไป    
สูทิศปราจีน ฉันใด ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗ ก็ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิพาน                 
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน กภ็ิกษผูุเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗     
อยางไร ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม  
ไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ        
นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗      
อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิพาน.                 
            (พึงขยายความบาลีไปจนกระท่ังถึงการแสวงหา)    
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                            สังโยชน ๕                
        [๖๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองสูง ๕ ประการนี้ ๕ ประการ        
เปนไฉน?  คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕    
ประการนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ อันภิกษุควรเจริญ เพื่อรูยิง่ เพื่อกําหนดรู เพื่อ              
ความส้ินไป เพื่อละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองสูง ๕ ประการน้ี โพชฌงค ๗ เปนไฉน? ดูกร                 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ    
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ    
อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันภิกษุควรเจริญ     
เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพือ่ละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการน้ีแล       
        [๖๗๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสูทิศปราจีน บา      
ไปสูทิศปราจีน ฉันใด ภิกษผูุเจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ ก็ยอมเปนผูนอม                 
ไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันน้ันเหมือนกัน กภ็ิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗  
กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไร ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู  
นิพพาน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค มีอันกําจดัราคะ   
เปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัม 
โพชฌงค มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโมหะเปนท่ีสุด ดูกร               
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุจริญโพชฌงค ๗ กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอม 
ไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.         
  (พึงขยายความบาลี ตั้งแตการกําจัดราคะเปนท่ีสุดเชนนีไ้ปจนถึงการแสวงหา)              
        [๖๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองสูง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน    
ไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕         
ประการนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ อันภิกษุควรเจริญ เพื่อรูยิง่ เพื่อกําหนดรู เพื่อ              
ความส้ินไป เพื่อละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองสูง ๕ ประการน้ีแล โพชฌงค ๗ เปนไฉน?   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มี               
อันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค มีอัน  
กําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจดัโมหะเปนท่ีสุด ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
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โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันภกิษุควรเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละ               
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนีแ้ล.         
            (พึงขยายความโพชฌงคสังยุต เหมือนมัคคสังยุต)               
                         เร่ืองในวรรคนี้ คือ          
     ๑. อัฏฐิกสัญญา ๒. ปุฬวกสัญญา ๓. วินีลกสัญญา ๔. วิจฉิททกสัญญา    
๕. อุทธุมาตกสัญญา ๖. เมตตา ๗. กรุณา ๘. มุทิตา ๙. อุเบกขา ๑๐. อานาปานสติ.              
                จบ อานาปานวรรคที่ ๗ แหงโพชฌงคสังยุต  
     ๑. อสุภสัญญา ๒. มรณสัญญา ๓. อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๔. สัพพโลเกอนภิรต                 
สัญญา ๕. อนิจจสัญญา ๖. อนิจเจทุกขสัญญา ๗. ทุกเขอนัตตสัญญา ๘. ปหานสัญญา               
๙. วิราคสัญญา ๑๐. นิโรธสัญญา.      
                  จบ นิโรธวรรคท่ี ๘ แหงโพชฌงคสังยุต  
        [๖๗๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไป        
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีนฉันใด ฯลฯ             
     แมน้ําท้ัง ๖ สายไหลไปสูทิศปราจีน แมน้ําท้ัง ๖ สายไหลไปสูสมุทร ท้ัง ๒ อยางๆ    
ละ ๖ รวมเปน ๑๒ เพราะเหตุนั้นจึงเรียกวาวรรค.       
                        จบ คังคาเปยยาลที่ ๙           
        [๖๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวท่ีไมมีเทาก็ดี ๒ เทากด็ี ๔ เทากด็ี เทามากก็ดี มี                
ประมาณเทาใด พึงขยายเน้ือความอยางท่ีกลาวนี้เปนตัวอยาง.           
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. ตถาคตสูตร ๒. ปทสูตร ๓. กูฏสูตร ๔. มูลสูตร ๕. สารสูตร ๖. วัสสิก                
สูตร ๗. ราชาสูตร ๘. จันทิมสูตร ๙. สุริยสูตร ๑๐. วัตถสูตร             
   (พึงขยายความอัปปมาทวรรค ดวยสามารถโพชฌงค แหงโพชฌงคสังยุต)       
                จบ อัปปมาทวรรคท่ี ๑๐ แหงโพชฌงคสังยุต  
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        [๖๗๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การงานท่ีจะพึงทําดวยกําลังอยางใดอยางหนึ่ง อันบุคคลทํา    
อยู การงานท่ีจะพึงทําดวยกําลังท้ังหมดนั้น อันบุคคลอาศัยแผนดนิ ดํารงอยูบนแผนดนิ จึงทําได              
ฉันใด.            
             (พึงขยายเนื้อความอยางท่ีกลาวนีเ้ปนตัวอยาง)          
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. พลสูตร ๒. พีชสูตร ๓. นาคสูตร ๔. รุกขสูตร ๕. กุมภสูตร ๖. สุก 
สูตร ๗. อากาสสูตร ๘. เมฆสูตรท่ี ๑ ๙. เมฆสูตรท่ี ๒ ๑๐. นาวาสูตร ๑๑. อาคันตุก          
สูตร ๑๒. นทีสูตร  
    (พึงขยายความพลกรณียวรรค ดวยสามารถโพชฌงค แหงโพชฌงคสังยุต)      
                       จบ พลกรณยีวรรคท่ี ๑๑           
        [๖๗๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน? คือ การ             
แสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ (พึงขยายเนื้อความท่ีกลาวนี้เปน       
ตัวอยาง)         
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. เอสนาสูตร ๒. วิธาสูตร ๓. อาสวสูตร ๔. ภวสูตร ๕. ทุกขสูตรท่ี ๑ 
๖. ทุกขสูตรท่ี ๒ ๗. ทุกขสูตรท่ี ๓ ๘. ขีลสูตร ๙. มลสูตร ๑๐. นีฆสูตร ๑๑. เวทนา          
สูตร ๑๒. ตัณหาสูตร.                
    (เอสนาเปยยาลแหงโพชฌงคสังยุต บัณฑิตพึงใหพสิดารโดยอาศัยวิเวก)    
                        จบ เอสนาวรรคท่ี ๑๒            
                             โอฆะ ๔  
        [๖๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โอฆะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? ไดแกโอฆะ             
คือกาม โอฆะคือภพ โอฆะคือทิฏฐิ โอฆะคืออวิชชา (พึงขยายเนื้อความดังท่ีกลาวนีเ้ปนตัวอยาง).              
        [๖๗๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองสูง ๕ ประการน้ี   
๕ ประการเปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชนอันเปนสวน    



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 160 
เบ้ืองสูง ๕ ประการน้ีแล ดูกรภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค ๗ อันภิกษุควรเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพ่ือกําหนด           
รู เพื่อความส้ินไป เพื่อละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการน้ีแล โพชฌงค ๗ เปน               
ไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก       
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัย         
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค มีอันกําจดัราคะ     
เปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญอุเบกขาสัม 
โพชฌงค มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโมหะเปนท่ีสุด ยอม               
เจริญสติสัมโพชฌงค อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอม   
เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ยอม   
เจริญสติสัมโพชฌงค อันนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิพาน โอนไปสูนิพพาน ฯลฯ ยอม         
เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันนอมไปสูนพิพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ดูกรภิกษุ    
ท้ังหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้แล อันภกิษคุวรเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป              
เพื่อละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล.               
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. โอฆสูตร ๒. โยคสูตร ๓. อุปาทานสูตร ๔. คันถสูตร ๕. อนุสยสูตร   
๖. กามคุณสูตร ๗. นิวรณสูตร ๘. ขันธสูตร ๙. อุทธัมภาคิยสูตร            
                         จบ โอฆวรรคท่ี ๑๓             
     แมน้ําท้ัง ๖ สาย ไหลไปสูทิศปราจีน แมน้ําท้ัง ๖ สาย ไหลไปสูสมุทร ท้ัง ๒         
อยางนั้น อยางละ ๖ รวมเปน ๑๒ เพราะเหตุนั้นจึงเรียกวาวรรค          
    (คังคาเปยยาลแหงโพชฌงคสังยุต พึงขยายความดวยสามารถแหงราคะ)      
                          จบ วรรคท่ี ๑๔               
     ๑. ตถาคตสูตร ๒. ปทสูตร ๓. กูฏสูตร ๔. มูลสูตร ๕. สารสูตร ๖. วัสสิก               
สูตร ๗. ราชสูตร ๘. จันทิมสูตร ๙. สุริยสูตร ๑๐. วัตถสูตร             
     (อัปปมาทวรรค พึงขยายเนื้อความใหพสิดารดวยสามารถแหงราคะ)       
                          จบ วรรคท่ี ๑๕        
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     ๑. พลสูตร      ๒. พีชสูตร    ๓. นาคสูตร     ๔. รุกขสูตร         
     ๕. กุมภสูตร     ๖. สุภสูตร    ๗. อากาสสูตร   ๘. เมฆสูตรท่ี ๑    
     ๙. เมฆสูตรท่ี ๒ ๑๐. นาวาสูตร ๑๑. อาคันตุกสูตร ๑๒. นทีสูตร       
    (พลกรณยีวรรคแหงโพชฌงคสังยุต พึงขยายเนื้อความใหพิสดารดวยสามารถแหงราคะ)         
                          จบ วรรคท่ี ๑๖               
     ๑. เอสนาสูตร   ๒. วิธาสูตร    ๓. อาสวสูตร    ๔. ภูวสูตร         
     ๕. ทุกขสูตรท่ี ๑  ๖. ทุกขสูตรท่ี ๒ ๗. ทุกขสูตรท่ี ๓  ๘. ขีลสูตร 
     ๙. มลสูตร     ๑๐. นีฆสูตร    ๑๑. เวทนาสูตร  ๑๒. ตัณหาสูตร.      
                 จบ เอสนาวรรคแหงโพชฌงคสังยุตท่ี ๑๗   
     ๑. โอฆสูตร  ๒. โยคสูตร   ๓. อุปาทานสูตร ๔. คันถสูตร             
     ๕. อนุสยสูตร ๖. กามคุณสูตร ๗. นีวรณสูตร   ๘. ขันธสูตร           
     ๙. อุทธัมภาคิยสูตร.           
     (โอฆวรรคพึงขยายเนื้อความใหพิสดารดวยสามารถแหงการกําจดัราคะเปนท่ีสุด การ        
กําจัดโทสะเปนท่ีสุด และการกําจัดโมหะเปนท่ีสุด)      
                          จบ วรรคท่ี ๑๘               
     (มรรคสังยุตแมใด ขยายเนื้อความใหพสิดารแลว โพชฌงคสังยุต แมนั้น ก็พึง           
ขยายเนื้อความใหพิสดาร)            
                         จบ โพชฌงคสังยุต              
                          -----------      
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                         ๓. สติปฏฐานสังยุต           
                         อัมพปาลีวรรคท่ี ๑            
                           อัมพปาลิสูตร               
                         วาดวยสติปฏฐาน ๔           
        [๖๗๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.           
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัมพปาลิวนั ใกลเมืองเวสาลี ณ ท่ีนั้นแล     
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษท้ัุงหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาค          
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษติวา           
        [๖๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย หนทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว       
ท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความรํ่าไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุ                 
ญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน?            
        [๖๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความ       
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นเวทนา        
ในเวทนาอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑       
พิจารณาเห็นจติในจิตอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลก    
เสียได ๑ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภชิฌา      
และโทมนัสในโลกเสียได ๑.           
        [๖๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย หนทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว       
ท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความรํ่าไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุ                 
ญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ฉะนีแ้ล.       
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษตินี้แลว ภิกษุเหลานั้น ช่ืนชม ยินดพีระภาษิตของ  
พระผูมีพระภาค.   
                           จบ สูตรท่ี ๑      
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                             สติสูตร 
                            วาดวยสติ                
        [๖๘๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัมพปาลิวัน ใกลเมืองเวสาลี           
ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสพระพทุธภาษิตนีว้า ดูกรภกิษุ           
ท้ังหลาย ภกิษพุึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยู นี้เปนอนุศาสนีของเราสําหรับเธอท้ังหลาย.    
        [๖๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุปนผูมีสติอยางไร? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ พิจารณา  
เห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได    
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม     
อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ดูกรภกิษุ      
ท้ังหลาย ภกิษเุปนผูมีสติอยางนี้แล.               
        [๖๘๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุปนผูมีสัมปชัญญะอยางไร? ภิกษุในธรรมวินยันี้    
ยอมกระทําความรูสึกตัวในการกาวไป การถอยกลับ กระทําความรูสึกตัวในการเหลียว การแล      
กระทําความรูสึกตัวในการคูเขาและเหยยีดออก กระทําการรูสึกตัวในการทรงผาสังฆาฏิ บาตร   
และจีวร กระทําการรูสึกตัวในการกนิ การดื่ม การล้ิม กระทําการรูสึกตวัในการถายอุจจาระ   
ปสสาวะ กระทําการรูสึกตัวในการเดิน ยนื นั่ง หลับ ตื่น พูด นิ่ง ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุ                 
เปนผูมีสัมปชัญญะอยางนี้แล ภิกษุพึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยู นี้เปนอนุศาสนีของเราสําหรับ             
เธอท้ังหลาย.      
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                             ภิกขุสูตร                
                 วาดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔ โดยสวน ๓ 
        [๖๘๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน           
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี               
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมี              
พระภาควา         
        [๖๘๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรด               
แสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดฟงแลว พึงเปนผูๆ เดยีวหลีกออกจากหมู ไม                
ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวเถิด.     
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา กโ็มฆบุรุษบางพวกในโลกนี้ ยอมเช้ือเชิญเราอยางนี้เหมือนกัน 
และเม่ือเรากลาวธรรมแลว ยอมสําคัญเราวา เปนผูควรติดตามไปเทานั้น  
     ภิกษนุั้นทูลวิงวอนวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดย      
ยอแกขาพระองค ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค แมไฉน ขาพระองคพึงรู     
ท่ัวถึงเนื้อความแหงภาษิตของพระผูมีพระภาค แมไฉน ขาพระองคพึงเปนทายาทแหงภาษิตของ  
พระผูมีพระภาค.   
        [๖๘๗] พ. ดูกรภกิษุ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงยังเบ้ืองตนในกุศลธรรมใหบริสุทธ์ิ     
กอน เบ้ืองตนของกุศลธรรมคืออะไร? คือ ศีลท่ีบริสุทธ์ิดี และความเหน็ตรง เม่ือใด ศีล    
ของเธอจักบริสุทธ์ิดี และความเห็นของเธอจักตรง เม่ือนัน้ เธออาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว  
พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ โดยสวน ๓ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน?  
        [๖๘๘] ดกูรภิกษุ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ        
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑ จงพิจารณาเหน็กายในกายภายนอกอยู มีความ       
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑ จงพิจารณาเห็นกายใน         
กายท้ังภายในภายนอกอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลก     
เสีย ๑ จงพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาภายในอยู ... จงพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกอยู ... 
จงพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาท้ังภายในภายนอกอยู ... จงพิจารณาเหน็จิตในจิตภายในอยู ... จง                 
พิจารณาเห็นจติในจิตภายนอกอยู ... จงพิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในภายนอกอยู ... จงพิจารณา               
เห็นธรรมในธรรมภายในอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส         
ในโลกเสีย ๑ จงพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอกอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึง       
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑ จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายในภายนอกอยู มี         
ความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑.      
        [๖๘๙] ดกูรภิกษุ เม่ือใด เธออาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จักเจริญสติปฏฐาน ๔        
เหลานี้ โดยสวน ๓ อยางนี้ เม่ือนั้น เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายอยางเดียว 
ตลอดคืนหรือวันอันจักมาถึง ไมมีความเส่ือมเลย.       
        [๖๙๐] คร้ังนั้น ภกิษุนัน้ ช่ืนชม ยนิดภีาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะ         
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป เธอเปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู      
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ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนักก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอด                 
เยี่ยม ซ่ึงกุลบุตรท้ังหลายผูออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ดวยตน                 
เองใน ปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว          
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แลภิกษนุั้น ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวน  
พระอรหันตท้ังหลาย.                
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                            โกสลสูตร 
                     วาดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔       
        [๖๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พราหมณคามช่ือโกศล ในแควน             
โกศล ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ แลวไดตรัสพระพุทธภาษิตนีว้า                
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายท่ีเปนผูมาใหม บวชยังไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้ อันเธอ             
ท้ังหลายพึงใหสมาทาน พึงใหตั้งอยู พึงใหดํารงม่ันในการเจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔   
เปนไฉน?          
        [๖๙๒] มาเถิด ผูมีอายุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงพจิารณาเหน็กายในกายอยู มีความ       
เพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอกผุดข้ึน มีจิตผองใส มีจิตต้ังม่ัน มีจิตมีอารมณเดียว เพื่อรูกาย            
ตามความเปนจริง จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... เพื่อรูเวทนาตามความเปนจริง จงพิจารณา               
เห็นจิตในจิตอยู ... เพื่อรูจิตตามความเปนจริง จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร                
มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอกผุดข้ึน มีจิตผองใส มีจิตต้ังม่ัน มีจิตมีอารมณเดียว เพื่อรูธรรมตาม              
ความเปนจริง.     
        [๖๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมภิกษุท้ังหลายที่ยังเปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัต ปรารถนา  
ความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ก็ยอมพจิารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ     
มีธรรมเอกผุดข้ึน มีจิตผองใส มีจิตต้ังม่ัน มีจิตมีอารมณเดียว เพื่อกําหนดรูกาย ยอมพิจารณา             
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... เพือ่กําหนดรูเวทนา ยอมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู ... เพื่อกําหนดรูจิต           
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอกผุดข้ึน มีจิตผองใส    
มีจิตต้ังม่ัน มีจติมีอารมณเดยีว เพื่อกําหนดรูธรรม.  
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        [๖๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมภิกษุท้ังหลายที่เปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย      
ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว มีประโยชนตนถึงแลวโดยลําดับ ส้ินสังโยชนท่ีจะนํา  
ไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ก็ยอมพจิารณาเหน็กายในกายอยู มีความเพียร       
มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอกผุดข้ึน มีจิตผองใส มีจิตต้ังม่ัน มีจิตมีอารมณเดียว พรากจากกายแลว               
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พรากจากเวทนาแลว ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...  
พรากจากจิตแลว ยอมพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีธรรมเอก        
ผุดข้ึน มีจิตผองใส มีจิตต้ังม่ัน มีจิตมีอารมณเดยีว พรากจากธรรมแลว.                 
        [๖๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลายท่ีเปนผูมาใหม บวชยังไมนาน เพิ่งมาสูธรรม                 
วินัยนี้ อันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน พึงใหตั้งอยู พึงใหดํารงม่ัน ในการเจริญสติปฏฐาน ๔                
เหลานี้.         
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                           อกุสลราสิสูตร              
                           กองอกุศล ๕                 
        [๖๙๖] สาวัตถีนิทาน. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพทุธภาษิตนีว้า         
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือจะกลาววากองอกุศล จะกลาวใหถูก ตองกลาวถึงนิวรณ ๕ เพราะวา 
กองอกุศลท้ังส้ินนี้ ไดแกนวิรณ ๕ นิวรณ ๕ เปนไฉน? คือกามฉันทนวิรณ ๑ พยาบาท        
นิวรณ ๑ ถีนมทิธนิวรณ ๑ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑ วจิิกจิฉานิวรณ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือ              
จะกลาววากองอกุศล จะกลาวใหถูก ตองกลาวถึงนิวรณ ๕ เหลานี้ เพราะกองอกุศลท้ังส้ินนี้ไดแก          
นิวรณ ๕.         
        [๖๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือจะกลาววากองกุศล จะกลาวใหถูก ตองกลาวถึงสติ     
ปฏฐาน ๔ เพราะวากองกุศลท้ังส้ินนี้ ไดแกสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุใน    
ธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเหน็กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด       
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตใน     
จิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา                 
และโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือจะกลาววากองกุศล จะกลาวใหถูก ตองกลาว   
ถึงสติปฏฐาน ๔ เพราะวากองกุศลท้ังส้ินนี้ ไดแกสติปฏฐาน.           
                           จบ สูตรท่ี ๕    
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                            สกุณัคฆีสูตร              
                         วาดวยอารมณโคจร            
        [๖๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีแลว เหยีย่วโฉบลงจับนกมูลไถ โดยรวดเร็ว        
คร้ังนั้น นกมูลไถกําลังถูกเหยี่ยวนําไป ไดรําพันอยางนีว้า เราเปนคนอับโชค มีบุญนอย ท่ี                 
เท่ียวไปในถ่ินของผูอ่ืน อันมิใชถ่ินหากนิ ถาวันนี้เราไปเท่ียวในถ่ินอันเปนของบิดาตน ซ่ึงควร          
เท่ียวไปไซร เหยีย่วตัวนี้เราอาจตอสูได.          
     เหยีย่วจึงถามวา แนะนกมูลไถ ก็ถ่ินซ่ึงเปนของบิดาตน อันเปนท่ีหากินของเจาเปน  
เชนไร?           
     นกมูลไถตอบวา คือ ท่ีๆ มีกอนดิน ซ่ึงเขาทําการไถไว.             
     คร้ังนั้น เหยี่ยวหยิ่งในกําลังของตน อวดอางกาํลังของตน ปลอยนกมูลไถไป พรอม        
ดวยบอกวา เจาจงไปเถิดนกมูลไถ เจาจะไปแมในท่ีนั้นกไ็มพนเราได นกมูลไถจึงไปยังท่ีๆ มี               
กอนดินซ่ึงเขาทําการไถไว ข้ึนสูกอนดินกอนใหญ ยืนทาเหย่ียวอยูวา แนะเหยีย่ว บัดนี้ทาน            
จงมาจับเราเถิด คร้ังนั้น เหยีย่วหยิ่งในกําลังของตน อวดอางในกําลังของตน จึงหอปกท้ัง ๒ 
โฉบนกมูลไถโดยรวดเร็ว คร้ังใด นกมูลไถรูวาเหยีย่วนีโ้ฉบลงมาเร็วจะจับเรา คร้ังน้ัน กห็ลบ                
เขาซอกดินนัน้เอง เหยี่ยวยังอกใหกระแทกดิน (ตาย) ในท่ีนั้นเอง ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองนก               
มูลไถเท่ียวไปในถ่ินอ่ืน อันมิใชถ่ินหากนิ ยอมเปนเชนนีแ้ล.         
        [๖๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายอยาเท่ียวไปในอารมณอ่ืน    
อันมิใชโคจร เม่ือเธอท้ังหลายเท่ียวไปในอารมณอ่ืน อันมิใชโคจร มารจักไดชอง มารจักได                 
อารมณ ก็อารมณอ่ืนอันมิใชโคจรของภิกษ ุคืออะไร? คือ กามคุณ ๕ กามคุณ ๕ เปนไฉน?       
คือ รูปอันพึงรูดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด                 
เสียงท่ีพึงรูดวยหู ... กล่ินท่ีพงึรูดวยจมูก ... รสท่ีพึงรูดวยล้ิน ... โผฏฐัพพะท่ีพึงรูดวยกาย อันนา             
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้คือ       
อารมณอ่ืน มิใชโคจรของภิกษุ.      
        [๗๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเท่ียวไปในอารมณ ซ่ึงเปนของบิดาตน          
อันเปนโคจร เม่ือเธอท้ังหลายเท่ียวไปในอารมณ ซ่ึงเปนของบิดาตน อันเปนโคจร มารจักไมได                
ชอง มารจักไมไดอารมณ กอ็ารมณอันเปนของบิดา อันเปนของโคจร คืออะไร? คือสติ     
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ปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มี      
ความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนา        
ในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร              
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้คือ อารมณซ่ึง   
เปนของบิดาตน อันเปนโคจรของภิกษุ. 
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                            มักกฏสูตร                 
                      วาดวยอารมณอันมิใชโคจร       
        [๗๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถ่ินแหงขุนเขาช่ือหิมพานต อันไปไดยาก ขรุขระ ไม        
เปนท่ีเท่ียวไปท้ังของฝูงลิง ท้ังของหมูมนษุยมีอยู ถ่ินแหงขุนเขาช่ือหิมพานต อันไปไดยาก            
ขรุขระ เปนท่ีเท่ียวของฝูงลิงเทานั้น ไมใชของหมูมนุษยมีอยู ภูมิภาคแหงขุนเขาช่ือหิมพานต          
ราบเรียบ นาร่ืนรมย เปนท่ีเท่ียวไปท้ังของฝูงลิงท้ังของหมูมนุษย มีอยู ณ ท่ีนั้น พวกพราน            
วางตังไวในทางเดินของฝูงลิงเพื่อดักลิง ในลิงเหลานั้น ลิงเหลาใดไมโง ไมลอกแลก ลิงเหลา              
นั้น เหน็ดังนัน้ ยอมหลีกออกหาง สวนลิงใดโง ลอกแลก ลิงตัวนั้นเขาไปใกลตังนั้น เอา  
มือจับ มือก็ติดตัง มันจึงเอามือขางท่ีสองจับ ดวยคิดวา จักปลดมือออก มือขางท่ีสองก็ติดตัง             
อีก มันจึงเอาเทาจับ ดวยคิดวา จักปลดมือท้ังสองออกเทาก็ติดตังอีก มันจึงเอาเทาขางท่ีสองจับ          
ดวยคิดวา จักปลดมือท้ังสองและเทาออก เทาท่ีสองก็ติดตังอีก มันจึงเอาปากกัด ดวยคิดวา                 
จักปลดมือท้ังสองและเทาท้ังสองออก ปากก็ติดตังอีก ลิงตัวนั้นถูกตรึง ๕ ประการอยางนี้แล 
นอนถอนใจ ถึงความพินาศ ยุบยับแลว อันพรานจะพึงกระทําไดตามความปรารถนา พรานแทง           
ลิงตัวนั้นแลวจึงยกข้ึนไวในท่ีนั้นเอง ไมละท้ิง หลีกไปตามความปรารถนา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย                
เร่ืองลิงเท่ียวไปในถ่ินอ่ืน อันมิใชท่ีควรเท่ียวไป ยอมเปนเชนนีแ้หละ.               
        [๗๐๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายอยาเท่ียวไปในอารมณ        
อ่ืน อันมิใชโคจร เม่ือเธอท้ังหลายเท่ียวไปในอารมณอ่ืน อันมิใชโคจร มารไดชอง มารจักได               
อารมณ ก็อารมณอ่ืนอันมิใชโคจรของภิกษ ุคืออะไร? คือ กามคุณ ๕ กามคุณ ๕ เปนไฉน?       
คือ รูปท่ีพึงรูดวยจกัษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั       
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เสียงท่ีพึงรูดวยหู ... กล่ินท่ีพงึรูดวยจมูก ... รสท่ีพึงรูดวยล้ิน ... โผฏฐัพพะท่ีพึงรูดวยกายอันนา              
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้ คือ      
อารมณอ่ืนอันมิใชโคจรของภิกษุ.    
        [๗๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเท่ียวไปในอารมณซ่ึงเปนของบิดาตน อัน       
เปนโคจร เม่ือเธอท้ังหลายเท่ียวไปในอารมณซ่ึงเปนของบิดาตน อันเปนโคจร มารจักไมได   
อารมณ ก็อารมณอันเปนของบิดาตนอันเปนโคจรของภิกษุ คืออะไร? คือ สติปฏฐาน ๔ สติ      
ปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มี     
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ...  
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้ คือ อารมณซ่ึงเปนของ    
บิดาตน อันเปนโคจรของภิกษุ.        
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                             สูทสูตร 
                 วาดวยการสําเหนียกและไมสําเหนยีกนิมิต                 
        [๗๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนพอครัวผูเขลา ไมฉลาดเฉียบแหลม บํารุง        
พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชาดวยสูปะตางชนดิ มีรสเปร้ียวจดับาง ขมจัดบาง เผ็ดจัด  
บาง หวานจัดบาง มีรสเฝอนบาง ไมเฝอนบาง เค็มบาง จืดบาง พอครัวนั้นไมสังเกตรสอาหาร             
ของตนวา วนันี้ ภัตและสูปะของเราชนิดนีท้านชอบใจ หรือทานรับสูปะนี้มาก หรือทานชม     
สูปะนี้ วนันี้ ภตัและสูปะของเรามีรสเปร้ียวจัด ทานชอบใจ หรือทานรับสูปะมีรสเปร้ียวจดั 
หรือทานหยิบเอาสูปะมีรสเปร้ียวจดัมาก หรือทานชมสูปะมีรสเปร้ียวจดั วันนี้ ภัตและสูปะ   
ของเรามีรสขมจัด ... มีรสเผ็ดจัด ... มีรสหวานจดั ... มีรสเฝอน ... มีรสไมเฝอน ... มีรสเค็ม ...      
วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสจืดทานชอบใจ หรือทานรับสูปะมีรสจืด หรือทานหยิบเอาสูปะ    
มีรสจืดมาก หรือทานชมสูปะมีรสจืด ดังนี้ พอครัวนั้นยอมไมไดเคร่ืองนุงหม ไมไดคาจาง              
ไมไดรางวัล ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะพอครัวนั้นเปนคนเขลา ไมฉลาดเฉียบแหลม ไม      
สังเกตเคร่ืองหมายอาหารของตน ฉันใด   
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        [๗๐๕] ฉันนั้นเหมือนกนั ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุบางรูปในธรรมวินยันี้ เปนผูเขลา       
ไมฉลาดเฉียบแหลม ยอมพจิารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด      
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู จิตยอมไมตั้งม่ัน ยงัละ     
อุปกิเลสไมได เธอไมสําเหนยีกนิมิตนั้น ยอมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณา                 
เห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด                 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู จิตยอมไมตั้งม่ัน ยังละอุป  
กิเลสไมได เธอไมสําเหนียกนิมิตนั้น ภิกษนุั้นยอมไมไดธรรมเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน           
และไมไดสติสัมปชัญญะ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะภกิษุนั้นเปนผูเขลา ไมฉลาดเฉียบแหลม  
ไมสําเหนยีกนมิิตแหงจิตของตน.      
        [๗๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนพอครัวผูมีปญญาฉลาด เฉียบแหลม บํารุง        
พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชาดวยสูปะตางชนดิ มีรสเปร้ียวจดับาง ขมจัดบาง เผ็ดจัด  
บาง หวานจัดบาง มีรสเฝอนบาง ไมเฝอนบาง มีรสเค็มบาง จืดบาง พอครัวนั้นยอมสังเกต               
รสอาหารของตนวา วันนี้ ภตัและสูปะของเราชนิดนี้ ทานชอบใจ หรือทานรับสูปะนี ้หรือ      
หยิบเอาสูปะนีม้าก หรือทานชมสูปะนี้ วนันี้ ภัตและสูปะของเรามีรสเปร้ียวจดั ... วนันี้ ภัต               
และสูปะของเรามีรสขมจัด ... มีรสเผ็ดจัด ... มีรสหวานจดั ... มีรสเฝอน ... มีรสไมเฝอน ...            
มีรสเค็ม ... วันนี้ ภัตและสูปะของเรามีรสจืดทานชอบใจ หรือทานรับสูปะมีรสจืด หรือทาน  
หยิบเอาสูปะมีรสจืดมาก หรือทานชมสูปะมีรสจืด ดังนี้ พอครัวนั้นยอมไดเคร่ืองนุงหม ไดคา             
จาง ไดรางวัล ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะพอครัวนั้นเปนคนมีปญญา ฉลาด เฉียบแหลม       
สังเกตรสอาหารของตนฉันใด.           
        [๗๐๗] ฉันนั้นเหมือนกนั ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุบางรูปในธรรมวินยันี้ เปนผูมีปญญา    
ฉลาด เฉียบแหลม ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด        
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู จิตยอมต้ังม่ัน ละอุปกิเลสได                 
เธอยอมสําเหนียกนิมิตนั้น ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู ...           
ยอมพจิารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส      
ในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู จิตยอมตั้งม่ัน ละอุปกิเลสได เธอยอม     
สําเหนียกในนมิิตนั้น ภกิษนุัน้ยอมไดธรรมเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน และไดสติสัมปชัญญะ    
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ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร? เพราะภกิษุนัน้เปนผูมีปญญา ฉลาด เฉียบแหลม สําเหนียกนิมิตแหง 
จิตของตน.         
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                            คิลานสูตร                 
                        วาดวยมีตนเปนเกาะ           
 
        [๗๐๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:          
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เวฬวุคาม ใกลเมืองเวสาลี ณ ท่ีนั้นแล        
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา มาเถิด ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเขา               
จําพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบ ตามมิตร ตามสหาย ตามพวก (ของตนๆ) เถิด เราจะเขา             
จําพรรษา ณ เวฬวุคามนีแ้ล ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว เขาจําพรรษา 
ในเมืองเวสาลีโดยรอบ ตามมิตร ตามสหาย ตามพวก (ของตนๆ).                 
        [๗๐๙] สวนพระผูมีพระภาคทรงเขาจาํพรรษา ณ เวฬุวคาม นั้นแหละ เม่ือพระผูมี         
พระภาคทรงเขาจําพรรษาแลว อาพาธกลาบังเกิดข้ึน เวทนาอยางหนักใกลมรณะเปนไปอยู ได    
ยินวา ณ ท่ีนัน้ พระผูมีพระภาคทรงพระดํารงสติสัมปชัญญะ ทรงอดกล้ัน ไมทรงพร่ันพรึง      
คร้ังนั้น พระองคทรงพระดําริวา การท่ีเรายงัไมบอกภกิษผูุอุปฏฐาก ยังไมอําลาภิกษุสงฆ แลว             
ปรินิพพานเสียนั้น หาสมควรแกเราไม ไฉนหนอ เราพึงขับไลอาพาธนี้เสียดวยความเพียร แลว  
ดํารงชีวิตสังขารอยู คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงขับไลพระประชวรนัน้ดวยความเพียร แลวทรง                
ดํารงชีวิตสังขารอยู คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงหายจากพระประชวรแลว ทรงหายจากความไข   
ไมนาน ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไวในรมแหงวหิาร.                
        [๗๑๐] ลําดับนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม      
พระผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขา             
แตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเห็นพระผูมีพระภาคทรงอดทน ขาพระองคเห็นพระผูมีพระภาคทรง                 
ยังอัตภาพใหเปนไป กายของขาพระองคประหนึ่งจะงอมระงมไป แมทิศท้ังหลายก็ไมปรากฏแกขา 
พระองค แมธรรมท้ังหลายก็ไมแจมแจงแกขาพระองค เพราะความประชวรของพระผูมีพระภาค    
แตขาพระองคมาเบาใจอยูหนอยหนึ่งวา พระผูมีพระภาคยังไมทรงปรารภภิกษุสงฆ แลวตรัส   
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พระพุทธพจนอันใดอันหนึ่ง จักยังไมเสด็จปรินิพพานกอน พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรอานนท 
ก็บัดนี้ ภิกษุสงฆจะยังมาหวงัอะไรในเราเลา ธรรมอันเราแสดงแลวกระทําไมใหมีในภายใน ไมให               
มีในภายนอก กํามืออาจารยในธรรมท้ังหลาย มิไดมีแกตถาคต ผูใดพึงมีความดําริฉะนี้วา เราจัก                
บริหารภิกษุสงฆ หรือวาภกิษุสงฆยังมีตัวเราเปนท่ีเชิดชู ผูนั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ แลวกลาว          
คําอันใดอันหนึ่งแนนอน ดกูรอานนท ตถาคตมิไดมีความดําริอยางนีว้า เราจักบริหารภิกษุสงฆ                 
หรือวาภกิษุสงฆมีตัวเราเปนท่ีเชิดชู ดังนี้ ตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆแลวกลาวคําอันใดอันหนึ่ง            
ทําไมอีกเลา บัดนี้เรากแ็กเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวยัแลว วยัของเราเปนมาถึง ๘๐ ปแลว             
เกวยีนเกายังจะใชไปไดก็เพราะการซอมแซมดวยไมไผ ฉันใด กายของตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน                 
ยังเปนไปไดกค็ลายกับเกวียนเกาท่ีซอมแซมแลวดวยไมไผ ฉะนั้น.     
        [๗๑๑] ดกูรอานนท สมัยใด ตถาคตเขาเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต เพราะไมกระทํา            
ไวในใจซ่ึงนิมิตท้ังปวง เพราะดับเวทนาบางเหลาแลวอยู สมัยนั้น กายของตถาคตยอมผาสุก   
เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง อยามีส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึ่ง คือ จง             
มีธรรมมีเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง อยามีส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึ่งอยูเถิด.    
        [๗๑๒] ดกูรอานนท กภ็กิษุเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึง่              
คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึง่อยู ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา      
เห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌา และโสมนัสในโลกเสีย          
ดูกรอานนท ภกิษุเปนผูมีตนเปนเกาะมีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึง่ คือ มีธรรมเปนเกาะ         
มีธรรมเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่งอยู อยางนี้แล.           
        [๗๑๓] ดกูรอานนท ก็ผูใดผูหนึ่งในบัดนี้ก็ดี ในเวลาที่เราลวงไปแลวก็ดี จกัเปน  
ผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึง่ ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง          
ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่ง ภกิษุเหลาใดเปนผูใครตอการศึกษา ภิกษเุหลานั้นจักเปนผูเลิศ.              
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            ภิกขุนีสูตร               
                 ผูมีจิตต้ังม่ันในสติปฏฐาน ๔ ยอมรูคุณวิเศษ         
        [๗๑๔] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและ          
จีวรเขาไปยังสํานักของนางภกิษุณแีหงหนึ่ง แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว คร้ังนัน้ ภกิษุณี     
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มากรูปเขาไปหาทานพระอานนท ไหวทานพระอานนทแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ัน 
แลว จึงพดูกะทานพระอานนทวา ขาแตพระอานนทผูเจริญ ภิกษณุีมีมากรูปในธรรมวินัยนี้ มีจิต              
ตั้งม่ันดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ยอมรูคุณวิเศษอันยิ่งอยางอ่ืนจากคุณวิเศษในกาลกอน ทานพระ               
อานนท ตอบวา นองหญิง ขอน้ีเปนอยางนัน้ ขอนี้เปนอยางนี้ ภิกษุหรือภิกษณุีรูปใดรูปหนึ่ง           
มีจิตต้ังม่ันดแีลวในสติปฏฐาน ๔ ภกิษหุรือภิกษณุีรูปนัน้พึ่งหวังขอนีไ้ดวา จักรูคุณวิเศษอันยิ่ง     
อยางอ่ืนจากคุณวิเศษในกาลกอน ลําดับนัน้ ทานพระอานนทยังภิกษุณเีหลานั้นใหเหน็แจง ให                
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมมีกถา แลวลุกจากอาสนะหลีกไป.      
        [๗๑๕] คร้ังนั้น ทานพระอานนทเท่ียวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว ในเวลา           
ปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว               
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือ           
เชานี้ ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปยังสํานักนางภิกษุณแีหงหนึ่ง แลวนั่งบนอาสนะ             
ท่ีเขาปูลาดไว คร้ังนั้น ภิกษณุีมากรูปเขามาหาขาพระองค ไหวขาพระองคแลว จึงนัง่ ณ ท่ีควร          
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดพดูกะขาพระองควา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ภิกษณุมีากรูปใน               
ธรรมวินัยนี้ มีจิตต้ังม่ันดแีลวในสติปฏฐาน ๔ ยอมรูคุณวิเศษอันยิ่งอยางอ่ืนจากคุณวเิศษในกาล          
กอน เม่ือภกิษณุีท้ังหลายพูดอยางนี้แลว ขาพระองคตอบวา นองหญิง ขอนี้เปนอยางนั้น ขอนี้          
เปนอยางนัน้ ภิกษหุรือภกิษณุีรูปใดรูปหนึง่ มีจิตต้ังม่ันดแีลวในสติปฏฐาน ๔ ภิกษหุรือภิกษณุี          
รูปนั้นพึงหวังขอนี้ไดวา จักรูคุณวิเศษอันยิง่อยางอ่ืนจากคุณวิเศษในกาลกอน.        
        [๗๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ขอนี้เปนอยางนัน้ ขอนี้เปนอยางนั้น   
ภิกษหุรือภกิษณุีรูปใดรูปหนึง่ มีจิตต้ังม่ันดแีลวในสติปฏฐาน ๔ ภิกษหุรือภิกษณุีรูปนัน้พึงหวัง          
ขอนี้ไดวา จักรูคุณวิเศษอันยิง่อยางอ่ืนจากคุณวิเศษในกาลกอน สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน?  
        [๗๑๗] ดกูรอานนท ภกิษุในธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเหน็กายในกายอยู มีความ          
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเห็นกายใน        
กายอยู ความเรารอนมีกายเปนอารมณเกดิข้ึนในกายกด็ี ความหดหูแหงจิตเกดิข้ึนกด็ี จิตฟุงซาน          
ไปในภายนอกก็ดี ภิกษุนั้นพึงต้ังจิตไวใหม่ันในนิมิต อันเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใสอยางใด              
อยางหนึ่ง เม่ือเธอต้ังจิตไวม่ันในนิมิต อันเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใสอยางใดอยางหนึ่งอยู           
ปราโมทยยอมเกิด เม่ือเธอปราโมทย ปติยอมเกิด เม่ือเธอมีใจประกอบดวยปติ กายยอมระงับ     
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เธอมีกายระงับแลว ยอมเสวยสุข เม่ือเธอมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน เธอยอมพิจารณาเห็นอยางนีว้า              
เราต้ังจิตไวเพือ่ประโยชนใด ประโยชนนัน้สําเร็จแกเราแลว บัดนี้เราจะคุมจิตไว เธอคุมจิตไว            
และไมตรึก ไมตรอง ยอมรูชัดวา เราไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีสติ ในภายใน เปนผูมีความสุข                
ดังนี้.           
        [๗๑๘] ดกูรอานนท อีกประการหนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นเวทนา         
ในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี 
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู       
ความเรารอนมีธรรมเปนอารมณเกิดข้ึนในกายก็ดี ความหดหูแหงจิตเกิดข้ึนกด็ี จิตฟุงซานไปใน             
ภายนอกกด็ี ภกิษุนั้นพึงต้ังจติไวใหม่ันในนิมิต อันเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใสอยางใดอยางหนึ่ง        
เม่ือเธอต้ังจิตไวม่ันในนิมิต อันเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใสอยางใดอยางหนึ่งอยู ปราโมทยยอม         
เกิด เม่ือเธอปราโมทย ปติยอมเกิด เม่ือเธอมีใจประกอบดวยปติ กายยอมระงับ เธอมีกาย   
ระงับแลว ยอมเสวยสุข เม่ือเธอมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน เธอยอมพิจารณาเห็นอยางนี้วา เราต้ังจิต           
ไวเพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้น สําเร็จแกเราแลว บัดนี้เราจะคุมจติไว เม่ือเธอคุมจิตไว                
และไมตรึก ไมตรอง ยอมรูชัดวา เราไมมีวิตก เราไมมีวจิาร มีสติในภายใน เปนผูมีความสุข              
ดังนี้ ดูกรอานนท ภาวนายอมมีเพราะต้ังจติไว ดวยประการฉะนี้แล.      
        [๗๑๙] ดกูรอานนท กภ็าวนายอมมีเพราะไมตั้งจิตไวในภายนอกอยางไร? ดูกร            
อานนท ภกิษมิุไดตั้งจิตไวในภายนอก ยอมรูชัดวา จิตอันเรามิตั้งไวในภายนอก ในลําดับนั้น               
เธอยอมรูชัดวา จิตของเราไมไดฟุงซานไปขางหลังและขางหนา พนแลวมิไดตั้งอยู ก็แลในกาล           
นั้น เธอยอมรูชัดวา เรายอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ    
เปนผูมีความสุข ดังนี้.           
        [๗๒๐] ดกูรอานนท ภกิษุมิไดตั้งจติไวในภายนอก ยอมรูชัดวา จิตอันเรามิไดตั้งไว                 
ในภายนอก ในลําดับนั้น เธอยอมรูชัดวา จิตของเราไมฟุงซานไป ขางหลังและขางหนา พน  
แลว มิไดตั้งอยู ก็แลในกาลนั้น เธอยอมรูชัดวา เรายอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความ            
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เปนผูมีความสุข ดังนี้.    
        [๗๒๑] ดกูรอานนท ภกิษุมิไดตั้งจติไวในภายนอก ยอมรูชัดวา จิตอันเรามิไดตั้งไว                 
ในภายนอก ในลําดับนั้น เธอยอมรูชัดวา จิตของเราไมฟุงซานไป ขางหลังและขางหนา พน  
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แลว มิไดตั้งอยู ก็แลในกาลนั้น เธอยอมรูชัดวา เรายอมพิจารณาเห็นจติในจิตอยู มีความเพยีร           
มีสัมปชัญญะ มีสติ เปนผูมีความสุข ดังนี้.          
        [๗๒๒] ดูกรอานนท ภกิษุมิไดตั้งจิตไวในภายนอก ยอมรูชัดวา จติของเรามิได       
ฟุงซานไปขางหลังและขางหลัง พนแลว มิไดตั้งอยู ก็แลในกาลนั้น เธอยอมรูชัดวา เรายอม             
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เปนผูมีความสุข ดังนี้.      
        [๗๒๓] ดูกรอานนท ภาวนายอมมีเพราะไมไดตั้งจติไวอยางนี้แล ดูกรอานนท           
ภาวนายอมมีเพราะต้ังจิตไว เราแสดงแลว ภาวนายอมมีเพราะมิไดตั้งจติไว เรากแ็สดงแลว  
ดวยประการฉะนี้แล ดกูรอานนท กิจอันใดอันศาสดา ผูแสวงหาประโยชน ผูอนุเคราะห มุง    
ความอนุเคราะหจะพึงทําแกสาวกท้ังหลาย กิจอันนัน้ เรากระทําแลวแกเธอท้ังหลาย อานนท     
นั่นโคนไม นัน่เรือนวาง เธอท้ังหลายจงเพงพินิจ อยาประมาท อยาไดมีความรอนใจในภายหลัง                
นี้เปนอนุศาสนีของเรา สําหรับเธอท้ังหลาย.            
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนีแ้ลว ทานพระอานนทปล้ืมใจช่ืนชมภาษิตของพระผู    
มีพระภาคแลวแล.   
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                         จบ อัมพปาลิวรรค              
                          -----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. อัมพปาลิสูตร ๒. สติสูตร ๓. ภิกขุสูตร ๔. โกสลสูตร             
๕. อกุสลราสิสูตร ๖. สกุณัคฆีสูตร ๗. มักกฏสูตร ๘. สูทสูตร ๙. คิลานสูตร                 
๑๐. ภกิขุนีสูตร   
                          -----------         
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                          นาฬันทวรรคท่ี ๒             
                           มหาปุริสสูตร               
                        วาดวยผูเปนมหาบุรุษ        
        [๗๒๔] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี      
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผู                 
มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา มหาบุรุษๆ ดังนี้ บุคคลจะเปนมหาบุรุษไดดวย              
เหตุเทาไรหนอแล? พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร เราเรียกวา มหาบุรุษ เพราะเปนผู 
มีจิตหลุดพน เราไมเรียกวา มหาบุรุษ เพราะเปนผูมีจิตยังไมหลุดพน. 
        [๗๒๕] ดูกรสารีบุตร ก็บุคคลเปนผูมีจิตหลุดพนอยางไร? ภกิษุในธรรมวินัยนี้        
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน      
โลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู จิตยอมคลายกาํหนัด ยอมหลุดพนจากอาสวะ         
ท้ังหลายเพราะไมถือม่ัน ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจติในจิตอยู ...            
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส      
ในโลกเสีย เม่ือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู จิตยอมคลายกําหนัด ยอมหลุดพนจากอาสวะ        
ท้ังหลายเพราะไมถือม่ัน ดกูรสารีบุตร บุคคลเปนผูมีจิตหลุดพนอยางนี้แล เราเรียกวา มหาบุรุษ           
เพราะเปนผูมีจิตหลุดพน เราไมเรียกวา มหาบุรุษ เพราะเปนผูมีจิตยังไมหลุดพน.      
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            นาฬันทสูตร                
                         วาดวยธรรมปริยาย            
        [๗๒๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีปาวาริกอัมพวัน ใกลเมืองนาฬนัทา       
คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว              
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขา              
พระองคเล่ือมใสในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณอ่ืน ซ่ึงจะรูยิ่งไปกวาพระผู               
มีพระภาคในทางปญญา เคร่ืองตรัสรู มิไดมีแลว จกัไมมี และยอมไมมีในบัดนี้ พระผูมีพระภาค      
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ตรัสวา ดูกรสารีบุตร นี้เปนอาสภิวาจาอยางสูงท่ีเธอกลาวแลว เธอถือเอาแตวาทะอยางเดียว                
บันลือสีหนาทวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคเล่ือมใสในพระผูมีพระภาค อยางนี้วา สมณะหรือ                 
พราหมณอ่ืน ซ่ึงจะรูยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคในทางปญญาเคร่ืองตรัสรู มิไดมีแลว จักไมมี             
และยอมไมมีในบัดนี้.              
        [๗๒๗] ดูกรสารีบุตร พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ท่ีไดมีมาแลวในอดตีกาล      
พระผูมีพระภาคเหลานั้นทุกพระองค อันเธอกําหนดซ่ึงใจดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคเหลานัน้            
ทรงมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ มีธรรมเปนเคร่ืองอยูอยางนี้ หรือวาหลุดพน           
แลวอยางนี้ ดังนี้ กระน้ันหรือ?   
     สา. หามิได พระเจาขา.       
        [๗๒๘] พ. ดูกรสารีบุตร พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ท่ีจักมีในอนาคต           
กาล และพระผูมีพระภาคเหลานั้นทุกพระองค อันเธอกําหนดซ่ึงใจดวยแลวรูวา พระผูมีพระภาค                
เหลานั้น ทรงมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ มีธรรมเปนเคร่ืองอยูอยางนี้ หรือวา        
หลุดพนแลวอยางนี้ ดังนี้ กระนั้นหรือ?             
     สา. หามิได พระเจาขา.       
        [๗๒๙] พ. ดูกรสารีบุตร พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ คือเรา อันเธอ            
กําหนดซ่ึงใจดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคเปนผูมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้          
มีธรรมเปนเคร่ืองอยูอยางนี้ หรือวาหลุดพนแลวอยางนี้ ดังนี้ กระนั้นหรือ?          
     สา. หามิได พระเจาขา.       
        [๗๓๐] พ. ดูกรสารีบุตร ก็ในขอนี้ เธอไมมีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมา            
สัมพุทธเจาท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจบัุน เม่ือเปนเชนนั้น เพราะเหตุอะไร? เธอจงึ 
กลาวอาสภวิาจาอยางสูงนี้ เธอถือเอาวาทะแตอยางเดยีวบันลือสีหนาทวา พระพุทธเจาขา ขา                 
พระองคเล่ือมใสในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณอ่ืน ซ่ึงจะรูยิ่งไปกวาพระผูมี             
พระภาค ในทางพระปญญาเคร่ืองตรัสรู มิไดมีแลว จักไมมี และยอมไมมีในบัดนี้.         
     สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะมีเจโตปริยญาณในพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธ      
เจา ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบันก็หามิได แตวา ขาพระองครูไดตามกระแสพระธรรม.    
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        [๗๓๑] ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนปจจนัตนครของพระราชามีเชิงเทินม่ันคง     
มีกําแพงและหอรบหนาแนน มีประตูเดยีว คนเฝาประตูของพระราชาในนครนั้น มีปญญาเฉลียว       
ฉลาด หามคนท่ีไมรูจัก ใหคนท่ีรูจักเขาไป เขาเดินตรวจตามทางรอบนครนั้น ไมพบท่ีตอหรือ               
ชองแหงกาํแพงโดยที่สุด แมเพียงแมวอาจลอดออกไปได เขาจะพึงมีความคิดอยางนีว้า สัตวตัว                 
เข่ืองๆ ชนิดใดชนิดหนึง่ จะเขานครนี้หรือจะออกไป สัตวเหลานัน้ท้ังหมด ยอมเขาหรือออกโดย               
ประตูนี้เทานัน้ แมฉันใด ขาพระองครูตามกระแสพระธรรม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน พระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ท่ีไดมีมาแลวในอดีตกาล พระผูมีพระภาคเหลานั้นทุกพระองค ทรงละ               
นิวรณ ๕ อันเปนเคร่ืองเศราหมองแหงใจ ทอนกําลังปญญา ทรงมีพระหฤทัยต้ังม่ันดแีลวในสติ 
ปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว        
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด จกัมีในอนาคตกาล ... จักตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 
ญาณ แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเคร่ืองเศรา               
หมองแหงใจ ทอนกําลังปญญา ทรงมีพระหฤทัยต้ังม่ันดแีลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค     
๗ ตามความเปนจริง ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ.  
        [๗๓๒] พ. ดีละๆ สารีบุตร เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงกลาวธรรมปริยายนี้เนืองๆ         
แกภกิษุ ภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกา ดวยวา โฆษบุรุษเหลาใด จักมีความเคลือบแคลงหรือความ  
สงสัยในตถาคต โฆษบุรุษเหลานั้น จักละความเคลือบแคลงหรือความสงสัยนั้นเสีย เพราะไดฟง   
ธรรมปริยายนี.้    
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                             จุนทสูตร                 
                  วาดวยการปรินิพพานของพระสารีบุตร   
        [๗๓๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนัอารามของทาน            
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็ในสมัยนั้น ทานพระสารีบุตร อยู ณ บานนาฬกคาม    
ในแควนมคธ อาพาธ เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา สามเณรจุนทะเปนอุปฏฐากของทาน คร้ังนั้น 
ทานพระสารีบุตรปรินิพพานดวยอาพาธนัน่แหละ.          
        [๗๓๔] คร้ังนั้น สามเณรจุนทะถือเอาบาตรและจีวรของทานพระสารีบุตร เขาไปหา          
พระอานนทยงัพระวหิารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี นมัสการ     
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ทานพระอานนทแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแต             
ทานผูเจริญ ทานพระสารีบุตรปรินิพพานแลว นี้บาตรและจีวรของทาน ทานพระอานนทกลาววา 
ดูกรอาวุโสจุนทะ นี้เปนมูลเร่ืองท่ีจะเฝาพระผูมีพระภาค มีอยู มาไปกนัเถิด เราจักเขาไปเฝา            
พระผูมีพระภาค แลวกราบทลูเนื้อความนั้นแดพระองค สามเณรจุนทะรับคําของทานพระอานนท    
แลว.             
        [๗๓๕] คร้ังนั้น ทานพระอานนทกับสามเณรจุนทะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี       
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ทานพระอานนทได                
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ สามเณรจุนทะรูปนี้ ไดบอกอยางนีว้า ทานพระสารีบุตร  
ปรินิพพานแลว นี้บาตรและจีวรของทาน ขาแตพระองคผูเจริญ กายของขาพระองคประหนึ่งจะ  
งอมงมไป แมทิศท้ังหลายก็ไมปรากฏแกขาพระองค แมธรรมก็ไมแจมแจงแกขาพระองค เพราะ 
ไดฟงวา ทานพระสารีบุตรปรินิพพานแลว.             
        [๗๓๖] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท สารีบุตรพาเอาศีลขันธ สมาธิขันธ       
ปญญาขันธ วิมุตติขันธ หรือวิมุตติญาณทัสสนขันธ ปรินิพพานไปดวยหรือ?                 
     ทานพระอานนทกราบทูลวา หามิได พระเจาขา ทานพระสารีบุตรมิไดพาศีลขันธ        
ปรินิพพานไปดวย ฯลฯ มิไดพาวิมุตติญาณทัสสนขันธปรินิพพานไปดวย ก็แตวาทานพระสารีบุตร                 
เปนผูกลาวแสดงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริง ไมเกยีจครานในการแสดง    
ธรรม อนุเคราะหเพื่อนพรหมจารีท้ังหลาย ขาพระองคท้ังหลายมาตามระลึกถึง โอชะแหงธรรม    
ธรรมสมบัติ และการอนุเคราะหดวยธรรมนั้น ของทานพระสารีบุตร.          
        [๗๓๗] พ. ดูกรอานนท ขอนั้น เราไดบอกเธอท้ังหลายไวกอนแลวไมใชหรือวา         
จักตองมีความจาก ความพลัดพราก ความเปนอยางอ่ืน จากของรักของชอบใจท้ังส้ิน เพราะ       
ฉะนั้น จะพึงไดในของรักของชอบใจน้ีแตท่ีไหน? ส่ิงใดเกิดแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว 
มีความทําลายเปนธรรมดา การปรารถนาวา ขอส่ิงนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได                
        [๗๓๘] ดูกรอานนท เปรียบเหมือนเมื่อตนไมใหญ มีแกน ตั้งอยู ลําตนใดซ่ึงใหญ     
กวาลําตนนัน้พึงทําลายลง ฉันใด เม่ือภิกษุสงฆหมูใหญ ซ่ึงมีแกน ดาํรงอยู สารีบุตรปรินิพพาน             
แลว ฉันนัน้เหมือนกัน เพราะฉะน้ัน จะพึงไดในขอนี้แตที่ไหน? ส่ิงใดเกิดแลว มีแลว    
ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปนธรรมดา การปรารถนาวา ขอส่ิงนั้นอยาทําลายไปเลย    
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ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง  
อยามีส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง อยามีส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึ่งอยูเถิด.      
        [๗๓๙] ดกูรอานนท ภกิษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึง่ ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่ง คือ  
มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่งอยูอยางไร? ภิกษใุนธรรมวินยันี้ ยอม         
พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชญาและโทมนัสในโลก       
เสีย ยอมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพจิารณาเหน็ธรรม           
ในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกร           
อานนท ภกิษมีุตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรม            
เปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึง่ อยูอยางนีแ้ล.                 
        [๗๔๐] ดกูรอานนท กภ็กิษุพวกใดพวกหนึ่ง ในบัดนี้ก็ดี ในกาลท่ีเราลวงไปก็ดี         
จักเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึง่ คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปน          
ท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่งอยู พวกภิกษุเหลานี้นั้นท่ีเปนผูใครตอการศึกษา จักเปนผูเลิศ.     
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                             เจลสูตร 
                   วาดวยการมีธรรมเปนเกาะเปนท่ีพึ่ง                 
        [๗๔๑] สมัยหนึ่ง เม่ือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะปรินิพพานแลวไมนาน พระ          
ผูมีพระภาคประทับอยูแทบฝงแมน้ําคงคา ใกลอุกกเจลนคร ในแควนวชัชี กับพระภิกษุสงฆหมูใหญ             
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคอันภิกษุสงฆแวดลอมแลว ประทับนั่งท่ีกลางแจง คร้ังน้ัน พระผูมีพระ           
ภาค ทรงชําเลืองดูภิกษุสงฆผูนิ่งอยู แลวตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บริษัทของ          
เรานี้ปรากฏเหมือนวางเปลา เม่ือสารีบุตรและโมคคัลลานะยังไมปรินพิพาน สารีบุตรและโมคคัล                
ลานะอยูในทิศใด ทิศนั้นของเรายอมไมวางเปลา ความไมหวงใยยอมมีในทิศนั้น.          
        [๗๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา แมเหลาใดไดมีมาแลว          
ในอดีตกาล พระผูมีพระภาคแมเหลานัน้ กมี็คูสาวกนั้นเปนอยางยิ่งเทานัน้ เหมือนกับสารีบุตร            
และโมคคัลลานะของเรา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แมเหลาใด จกัมีในอนาคตกาล พระ          
ผูมีพระภาคแมเหลานั้น กจ็กัมีคูสาวกนัน้เปนอยางยิ่งเทานั้น เหมือนกบัสารีบุตรและโมคคัลลานะ         
ของเรา.     
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        [๗๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปนความอัศจรรยของสาวกท้ังหลาย เปนเร่ืองท่ีไมเคยมี    
มาของสาวกท้ังหลาย สาวกท้ังหลายจักกระทําตามคําสอน และกระทําตามโอวาทของพระศาสดา            
และจักเปนท่ีรักเปนท่ีชอบใจ เปนท่ีตั้งแหงความเคารพและสรรเสริญของบริษัท ๔ เปนความ  
อัศจรรยของตถาคต เปนเร่ืองท่ีไมเคยมีมาของตถาคต เม่ือคูสาวกแมเหน็ปานนี้ปรินิพพานแลว                
ความโศกหรือความรํ่าไรก็มิไดมีแกพระตถาคต เพราะฉะน้ัน จะพึงไดขอนี้แตท่ีไหน ส่ิงใดเกิดแลว            
มีแลว ปจจยัปรุงแตงแลว มีความทําลายเปนธรรมดา การปรารถนาวา ขอส่ิงนั้นอยาทําลายเลย  
ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได.        
        [๗๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนตนไมใหญ มีแกนต้ังอยู ลําตนท่ีใหญกวา   
พึงทําลายลง ฉันใด เม่ือภิกษุสงฆหมูใหญซ่ึงมีแกน ดํารงอยู สารีบุตรและโมคคัลลานะปรินิพพาน              
แลว ฉันนัน้เหมือนกัน เพราะฉะน้ัน จะพึงไดในขอนี้แตท่ีไหน? ส่ิงใดเกิดแลว มีแลว    
ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปนธรรมดา การปรารถนาวา ขอส่ิงนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้                 
มิใชฐานะท่ีจะมีได เพราะเหตุนั้นแล ภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลาย จงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง           
อยามีส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง อยามีส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึ่งอยูเถิด.      
        [๗๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึง่                
คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึง่อยูอยางไร? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้          
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พจิารณาเหน็จิตในจิตอยู  ...           
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลก     
เสีย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษมีุตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่ง คือมีธรรมเปน        
เกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึง่อยูอยางนีแ้ล.       
        [๗๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษพุวกใดพวกหน่ึงในบัดนี้กด็ี ในกาลท่ีลวงไปแลว      
ก็ดี จักเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรม         
เปนท่ีพึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึง่อยู ภกิษุเหลานี้นั้น ท่ีเปนผูใครตอการศึกษา จักเปนผูเลิศ.   
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                            พาหิยสูตร                 
                     ศีลเปนเบ้ืองตนแหงกุศลธรรม     
        [๗๔๗] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น ทานพระพาหยิะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค      
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วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแก      
ขาพระองค ซ่ึงขาพระองคไดฟงแลว จะพงึเปนผูหลีกออกจากหมู อยูผูเดียว ไมประมาท มีความ           
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยวเถิด พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรพาหิยะ เพราะฉะนัน้ เธอจงชําระเบ้ืองตน               
ในกุศลธรรมใหบริสุทธ์ิเสียกอน ก็อะไรเปนเบ้ืองตนของกุศลธรรม คือศีลที่บริสุทธ์ิดี และ                 
ความเหน็อันตรง.   
        [๗๔๘] ดูกรพาหยิะ เม่ือใดแล ศีลของเธอจักบริสุทธ์ิดี และความเห็นของเธอ             
จักตรง เม่ือนัน้ เธอพึงอาศัยศีล ตั้งม่ันในศีล แลวเจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปน   
ไฉน? ดูกรพาหิยะ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด      
อภิชญาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พจิารณาเหน็จิตในจิตอยู ...  
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสใน        
โลกเสีย เม่ือใด เธออาศัยศีล ตั้งม่ันอยูในศีลแลว จักเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อยางนี ้               
เม่ือนั้น เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายไดทีเดียว ตลอดราตรีหรือวันท่ีจักมาถึง ไมมี            
ความเส่ือมเลย.    
        [๗๔๙] คร้ังนั้น ทานพระพาหยิะช่ืนชม อนุโมทนา ภาษิตของพระผูมีพระภาค              
แลวลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิแลวหลีกไป ทานพระพาหิยะ        
หลีกออกจากหมูอยูผูเดยีว ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดีย่ว ไมนานนักกก็ระทําใหแจง                
ซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น               
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ี            
ควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี และทานพระพาหิยะเปนพระอรหันตองค                
หนึ่งในจํานวนพระอรหนัตท้ังหลาย.    
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                            อุตติยสูตร                
                      อาศัยศีลเจริญสติปฏฐาน ๔        
        [๗๕๐] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น ทานพระอุตติยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ฯลฯ คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส     
ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ซ่ึงขาพระองคไดฟงแลว จะพึงเปนผูหลีก     
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ออกจากหมู อยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวเถิด พระผูมีพระภาคตรสัวา                 
ดูกรอุตติยะ เพราะฉะน้ัน เธอจงชําระเบ้ืองตนในกุศลธรรมใหบริสุทธ์ิเสียกอน ก็อะไรเปน   
เบ้ืองตนของกศุลธรรม คือ ศีลท่ีบริสุทธ์ิดี และความเห็นอันตรง.        
        [๗๕๑] ดกูรอุตติยะ เม่ือใดแล ศีลของเธอจักบริสุทธ์ิดี และความเห็นของเธอจักตรง      
เม่ือนั้น เธอพึงอาศัยศีล ตั้งม่ันในศีลแลว เจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกร 
อุตติยะ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ     
โทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พจิารณาเหน็จิตในจิตอยู ... พจิารณาเหน็                
ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือใด    
เธออาศัยศีล ตั้งม่ันในศีลแลว จักเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้อยางนี้ เม่ือนั้น เธอจักไปพนฝง           
แหงบวงมาร.      
        [๗๕๒] คร้ังนั้น ทานพระอุตติยะ ช่ืนชม อนุโมทนา ภาษิตของพระผูมีพระภาค แลว       
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ทานพระอุตติยะหลีก       
ออกจากหมู อยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนกั ก็กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุด        
แหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย   
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทํา         
เสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี และทานพระอุตติยะเปนพระอรหันตองคหนึ่งใน               
จํานวนพระอรหันตท้ังหลาย.           
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                             อริยสูตร                 
                       สติปฏฐาน ๔ เปนอริยะ          
        [๗๕๓] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันภิกษุเจริญแลว     
กระทําใหมากแลว เปนอริยะ เปนนิยยานกิะ ยอมนําไปเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ แกผูกระทํา  
ตาม สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเหน็กายในกายอยู มีความ       
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพจิารณาเหน็เวทนาใน          
เวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี             
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสีย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อันภิกษุ    



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 184 
เจริญแลว กระทําใหมากแลว เปนอริยะ เปนนิยยานกิะ ยอมนําไปเพื่อความส้ินทุกข โดยชอบ   
แกผูกระทําตาม.   
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            พรหมาสูตร                 
                     สติปฏฐาน ๔ เปนทางอันเอก        
        [๗๕๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค แรกตรัสรู ประทับอยู ณ อชปาลนิโครธ แทบ           
ฝงแมน้ําเนรัญชรา คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงหลีกออกเรนอยูในท่ีลับ ไดเกดิความปริวิตก               
ข้ึนในพระหฤทัยอยางนีว้า ทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อลวง           
ความโศกและความรํ่าไร เพือ่ความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมท่ีถูกตอง เพื่อ  
ทํานิพพานใหแจง คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนีพ้ิจารณา       
เห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย       
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความ           
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ทางนีเ้ปนท่ีไปอันเอก        
เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อลวงความโศกและความรํ่าไร เพื่อความดับสูญแหงทุกข               
และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมท่ีถูกตอง เพือ่ทํานิพพานใหแจง คือ สติปฏฐาน ๔.              
        [๗๕๕] คร้ังนั้น ทาวสหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกในพระหฤทัยของพระผูมีพระ         
ภาคแลวดวยใจ จึงหายตัวจากพรหมโลก มาปรากฏเบ้ืองพระพักตรของพระผูมีพระภาค เหมือน     
บุรุษมีกําลังเหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยยีด ฉะนั้น ทาวสหัมบดีพรหมกระทําผาเฉวียงบา                
ขางหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคแลวไดกราบทูลวา.            
        [๗๕๖] ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนัน้ ขาแตพระสุคตขอนี้เปนอยางนัน้  
ขาแตพระองคผูเจริญ ทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อลวงความ           
โศกและความรํ่าไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมท่ีถูกตอง เพื่อทํา    
นิพพานใหแจง คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษพุิจารณาเห็นกายในกายอยู       
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเหน็เวทนา       
ในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจติอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ          
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ทางนี้เปนทางไปอันเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของ     
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สัตวท้ังหลาย เพื่อลวงความโศกและความรํ่าไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขโทมนัส เพื่อบรรลุ  
ธรรมท่ีถูกตอง เพื่อทํานิพพานใหแจง คือ สติปฏฐาน ๔.                 
        [๗๕๗] ทาวสหัมบดีพรหมไดกราบทูลอยางนี้แลว คร้ันแลวไดกราบทูลนิคมคาถาตอ       
ไปอีกวา          
     พระผูมีพระภาคผูทรงเหน็ความส้ินชาติและท่ีสุดแหงชาติ ทรงอนุเคราะหดวย          
     ประโยชนเกื้อกูล ทรงทราบทางเปนท่ีไปอันเอก ในกาลกอน ชนท้ังหลาย 
     ขามโอฆะไดแลวดวยทางน้ี ในอนาคตก็จักขามดวยทางน้ี และในบัดนี้                 
     ก็ขามอยูดวยทางนี้.         
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           เสทกสูตรท่ี ๑              
                       ผูรักษาผูอ่ืนช่ือวารักษาตน  
        [๗๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นคิมของชาวสุมภะช่ือเสทกะ ใน           
สุมภชนบท ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมี                
มาแลว คนจณัฑาลผูเปนนักไตราว ยกไมไผข้ึนต้ังไวแลว เรียกศิษยช่ือเมทกถาลิกะมาบอกวา               
ดูกรเมทกถาลิกะผูเปนสหาย มาเถิด มาข้ึนไมไผ แลวยืนอยูบนคอของเรา เมทกถาลิกะผูเปนศิษย             
รับคําของนักไตราวแลว ข้ึนราวไมไผ ยนือยูบนคอของอาจารย คร้ังน้ันแล คนจณัฑาลนักไตราว                
จึงพูดกะเมทกถาลิกะผูเปนศิษยวา ดูกรเมทกถาลิกะผูเปนสหาย ทานจงรักษาเรา เราจกัรักษาทาน             
เราท้ังสองตางคุมครองกันและกัน ตางรักษากันและกนัอยางนี้ จกัแสดงศิลปะ จักไดลาภ และจัก               
ลงจากราวไมไผไดโดยสวัสดี.        
        [๗๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ืออาจารยกลาวอยางนี้แลว เมทกถาลิกะผูเปนศิษยได  
กลาวตอบวา ขาแตทานอาจารย ก็เร่ืองนี้จกัเปนอยางนั้นหามิได ทานจงรักษาตน ผมก็จักรักษา            
ตน เราท้ังสองตางคุมครองตน ตางรักษาตนอยางนี้ จักแสดงศิลปะ จักไดลาภ และจกัลงจาก    
ไมไผไดโดยสวัสดี พระผูมีพระภาคตรัสวา เหตุผลในขอนั้นมีดังนี้ เหมือนศิษยช่ือเมทกถาลิกะ             
ไดพูดกะอาจารย ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอพึงเสพสติปฏฐานดวยคิดวา เราจักรักษาผูอ่ืน               
บุคคลผูรักษาตน ยอมช่ือวารักษาผูอ่ืน บุคคลผูรักษาผูอ่ืน ช่ือวารักษาตน.   
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        [๗๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูรักษาตน ยอมช่ือวารักษาผูอ่ืน อยางไร? ท่ีช่ือวา             
รักษาผูอ่ืน ดวยการสองเสพ ดวยการเจริญ ดวยการกระทําใหมาก บุคคลผูรักษาตน ยอมช่ือวา                
รักษาผูอ่ืน อยางนี้แล.           
        [๗๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูรักษาผูอ่ืน ยอมช่ือวารักษาตนอยางไร ท่ีช่ือวา               
รักษาตน ดวยความอดทน ดวยความไมเบียดเบียน ดวยความมีจิตประกอบดวยเมตตา ดวยความ      
เอ็นดู บุคคลผูรักษาผูอ่ืน ยอมช่ือวารักษาตน อยางนีแ้ล.           
        [๗๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอพึงเสพสติปฏฐานดวยคิดวา เราจักรักษาตน พึงเสพ        
สติปฏฐานดวยคิดวา เราจักรักษาผูอ่ืน บุคคลผูรักษาตน ยอมช่ือวารักษาผูอ่ืน บุคคลผูรักษาผูอ่ืน    
ยอมช่ือวารักษาตน.                
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                           เสทกสูตรท่ี ๒              
                         วาดวยกายคตาสติ             
        [๗๖๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:          
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวสุมภะ ช่ือเสทกะ ในสุมภ           
ชนบท ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุหลานั้น             
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา: 
        [๗๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนหมูมหาชนไดทราบขาววา มีนางงามใน           
ชนบท พึงประชุมกัน ก็นางงามในชนบทน้ัน นาดูอยางยิ่งในการฟอนรํา นาดูอยางยิง่ในการ    
ขับรอง หมูมหาชนไดทราบขาววา นางงามในชนบทจะฟอนรําขับรอง พึงประชุมกันยิ่งข้ึนกวา  
ประมาณ คร้ังน้ัน บุรุษผูอยากเปนอยู ไมอยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดทุกข พึงมา     
กลาวกะหมูมหาชนนัน้อยางนี้วา ดกูรบุรุษผูเจริญ ทานพึงนําภาชนะน้ํามันอันเต็มเปยมนี้ไปใน             
ระหวางท่ีประชุมใหญกับนางงามในชนบท และจักมีบุรุษเง้ือดาบตามบุรุษผูนําหมอน้ํามันนั้นไป                 
ขางหลังๆ บอกวา ทานจักทําน้ํามันนั้นหกแมหนอยหนึ่งในท่ีใด ศีรษะของทานจักขาดตกลงไป   
ในท่ีนั้นทีเดยีว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? บุรุษผูนั้นจะไม             
ใสใจภาชนะน้าํมันโนน แลวพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือ ภกิษุท้ังหลายกราบทูลวา ไมเปน   
อยางนั้น พระเจาขา.      
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        [๗๖๕] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราทําอุปมานี้ เพื่อใหเขาใจเนื้อความนี้ชัดข้ึน เนือ้ 
ความในขอนีมี้อยางนี้แล คําวา ภาชนะน้ํามันอันเต็มเปยม เปนช่ือของกายคตาสติ.         
        [๗๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า กาย    
คตาสติ จักเปนของอันเราเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดังยาน กระทําใหเปน     
ท่ีตั้ง กระทําไมหยุด ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้              
แล.               
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ นาฬนัทวรรคท่ี ๒            
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
          ๑. มหาปุริสสูตร   ๒. นาฬันทสูตร           
          ๓. จุนทสูตร      ๔. เจลสูตร               
          ๕. พาหยิสูตร     ๖. อุตติยสูตร            
          ๗. อริยสูตร      ๘. พรหมาสูตร             
          ๙. เสทกสูตรท่ี ๑ ๑๐. เสทกสูตรท่ี ๒        
                         -------------    
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                          สีลัฏฐิติวรรคท่ี ๓          
                             สีลสูตร 
                           วาดวยกุศลศีล             
        [๗๖๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:          
     สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทและทานพระภัททะ อยู ณ กุกกุฏาราม ใกลเมืองปาฏลีบุตร      
คร้ังนั้น ทานพระภัททะออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู ไดปราศรัย               
กับทานพระอานนท คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง               
คร้ันแลว ไดพดูกะทานพระอานนทวา:                
        [๗๖๘] ดกูรทานอานนท ศีลท่ีเปนกุศลเหลาใดอันพระผูมีพระภาคตรัสแลว ศีลท่ี       
เปนกุศลเหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว มีพระประสงคอยางไร?         
     ทานพระอานนทกลาววา ดีละๆ ทานภทัทะ ทานชางคิด ชางเฉียบแหลม ชางไต          
ถามเหมาะๆ กท็านถามอยางนี้หรือวา ดูกรอานนท ศีลท่ีเปนกุศลเหลาใด อันพระผูมีพระภาค 
ตรัสแลว ศีลท่ีเปนกุศลเหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว มีพระประสงคอยางไร?           
     ภ. อยางนัน้ ทานผูมีอายุ.   
        [๗๖๙] อา. ดูกรทานภัททะ ศีลท่ีเปนกศุลเหลาใดอันท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว ศีล    
ท่ีเปนกุศลเหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพียงเพื่อเจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปน                 
ไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเหน็กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ    
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพจิารณาเห็นจิต  
ในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กาํจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสีย ดูกรทานภัททะ ศีลท่ีเปนกุศลเหลาใด อันพระผูมีพระภาคตรัสไวแลว   
ศีลท่ีเปนกุศลเหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว เพียงเพ่ือเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.    
                           จบ สูตรท่ี ๑    
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                             ฐิติสูตร                 
                    วาดวยการตั้งอยูแหงพระสัทธรรม  
        [๗๗๐] นิทานตนสูตรเหมือนกนั. ทานพระภัททะนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว          
ไดถามพระอานนทวา:               
        [๗๗๑] ดกูรทานอานนท อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัย เคร่ืองใหพระสัทธรรมต้ังอยู     
ไมไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว และอะไรเปนเหตุเปนปจจยั เคร่ืองใหพระ  
สัทธรรมตั้งอยูไดนาน ในเม่ือพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว?            
     ทานพระอานนทกลาววา ดีละๆ ทานภทัทะ ทานชางคิด ชางเฉียบแหลม ชางไตถาม       
เหมาะๆ ก็ทานถามอยางนี้หรือวา ดูกรทานอานนท อะไรเปนเหตุเปนปจจัย เคร่ืองใหพระ  
สัทธรรมตั้งอยูไมไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว และอะไรเปนเหตุเปนปจจยั 
เคร่ืองใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดนาน ในเม่ือพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว.                 
     ภ. อยางนัน้ ทานผูมีอายุ.   
        [๗๗๒] อา. ดูกรทานผูมีอายุ เพราะบุคคลไมไดเจริญ ไมไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติ     
ปฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงต้ังอยูไมไดนาน ในเม่ือพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว และเพราะ   
บุคคลเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงต้ังอยูไดนาน ในเม่ือพระตถาคต    
เสด็จปรินิพพานแลว สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายใน      
กายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพจิารณา       
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู                 
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรทานผูมีอายุ เพราะ   
บุคคลไมไดเจริญ ไมไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงต้ังอยูไมไดนาน           
ในเม่ือพระตถาคตเสด็จปรินพิพานแลว และเพราะบุคคลไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติ        
ปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงต้ังอยูไดนาน ในเม่ือพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว.    
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            ปริหานสูตร                
                   วาดวยความเส่ือมแหงพระสัทธรรม    
        [๗๗๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทและทานพระภทัทะ อยู ณ กุกกุฏาราม ใกล              
เมืองปาฏลีบุตร คร้ังนั้น ทานพระภัททะออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระอานนทถึง  
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ท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ี             
ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระอานนทวา:  
        [๗๗๔] ดูกรทานอานนท อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัย เคร่ืองทําใหพระสัทธรรม           
เส่ือม อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจยั เคร่ืองทําใหพระสัทธรรมไมเส่ือม?    
     ทานพระอานนทกลาววา ดีละๆ ทานภทัทะ ทานชางคิด ชางเฉียบแหลม ชางไต          
ถามเหมาะๆ กท็านถามอยางนี้หรือวา ดูกรอานนท อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจยั เคร่ืองทําให 
พระสัทธรรมเส่ือม อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัย เคร่ืองทําใหพระสัทธรรมไมเส่ือม.          
     ภ. อยางนัน้ ทานผูเจริญ.    
        [๗๗๕] อา. ดูกรทานผูมีอายุ เพราะบุคคลไมไดเจริญ ไมไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติ      
ปฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงเส่ือม และเพราะบุคคลไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔     
พระสัทธรรมจึงไมเส่ือม สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเหน็กาย    
ในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณา         
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พจิารณาเหน็จิตในจิตอยู ... พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร             
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรทานผูมีอายุ เพราะบุคคลไมได    
เจริญ ไมไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงเส่ือม เพราะบุคคลได  
เจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงไมเส่ือม.               
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                            สุทธกสูตร                 
                     วาดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔       
        [๗๗๖] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ นี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน?       
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด   
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตใน     
จิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌา   
และโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานีแ้ล.         
                           จบ สูตรท่ี ๔   
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                           พราหมณสูตร                 
                   วาดวยพระสัทธรรมตั้งอยูไมไดนาน 
        [๗๗๗] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:          
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก-     
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ                 
ไดปราศรัยกะพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน              
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา:     
        [๗๗๘] ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจยั เคร่ืองทําใหพระ          
สัทธรรมตั้งอยูไมไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว และอะไรเปนเหตุเปนปจจยั 
เคร่ืองทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดนาน ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว?               
        [๗๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ เพราะบุคคลไมไดเจริญ ไมไดกระทํา        
ใหมาก ซ่ึงสตปิฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงต้ังอยูไมไดนาน ในเม่ือตถาคตปรินิพพานแลว และ   
เพราะบุคคลเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ พระสัทธรรมจึงต้ังอยูไดนาน ในเม่ือตถาคต  
ปรินิพพานแลว สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู    
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเหน็เวทนา      
ในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร              
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรพราหมณ เพราะบุคคลไมได          
เจริญ ไมไดกระทํามาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พระสัทธรรมจึงต้ังอยูไดไมนาน ในเม่ือ                 
ตถาคตปรินิพพานแลว และเพราะบุคคลไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล    
พระสัทธรรมจึงต้ังอยูไดนาน ในเม่ือตถาคตปรินิพพานแลว.               
        [๗๘๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณนั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาค    
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา  
เปดของท่ีปด บอกทางแกบุคคลผูหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวังวาผูมีจกัษุจักแลเห็น              
ได ฉะนัน้ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต        
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป.            
                           จบ สูตรท่ี ๕     



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 192 
                            ปเทสสูตร 
                   วาดวยบุคคลจะช่ือวาเปนพระเสขะ   
        [๗๘๑] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตร ทานพระมหาโมคคัลลานะ และทานพระอนุรุทธะ          
อยู ณ กณัฏกวีนั ใกลเมืองสาเกต คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรและทานมหาโมคคัลลานะออกจาก   
ท่ีพักผอนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกบัทานพระอนรุุทธะ คร้ันผาน          
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึงนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ทานพระสารีบุตร               
ไดถามทานพระอนุรุทธะวา:         
        [๗๘๒] ดูกรทานอนุรุทธะ ท่ีเรียกวา พระเสขะ พระเสขะ ดังนี้ ดวยเหตุเพยีงเทาไร   
หนอ บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพระเสขะ? ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรผูมีอายุ บุคคลท่ีจะชื่อวาเปน           
พระเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ ไดเปนสวนๆ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรม           
วินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ     
โทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอม               
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสใน        
โลกเสีย ดูกรผูมีอายุ บุคคลท่ีจะชื่อวาเปนพระเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานีแ้ล ได                
เปนสวนๆ.        
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                            สมัตตสูตร                 
                   วาดวยบุคคลจะช่ือวาเปนพระอเสขะ  
        [๗๘๓] นิทานตนสูตรเหมือนกนั. คร้ันทานพระสารีบุตรนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง      
แลว ไดถามทานพระอนุรุทธะวา:    
        [๗๘๔] ดูกรทานอนุรุทธะ ท่ีเรียกวาพระอเสขะ พระอเสขะ ดังนี ้ดวยเหตุเพียงเทาไร  
หนอ บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพระอเสขะ? ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ บุคคลท่ีจะชื่อ             
วาเปนพระอเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ ไดบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรม    
วินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ     
โทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...    
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ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส      
ในโลกเสีย ดกูรทานผูมีอายุ บุคคลท่ีจะชื่อวาเปนพระอเสขะ เพราะเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้               
แล ไดบริบูรณ.   
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                             โลกสูตร 
                           วาดวยผูรูโลก           
        [๗๘๕] นิทานตนสูตรเหมือนกนั. คร้ันทานพระสารีบุตร นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง     
แลว ไดถามทานพระอนุรุทธะวา:    
        [๗๘๖] ทานพระอนุรุทธะถึงความเปนผูมีอภิญญามาก เพราะไดเจริญ ไดกระทําให         
มาก ซ่ึงธรรมเหลาไหน? ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกรผูมีอายุ ผมถึงความเปนผูมีอภิญญามาก 
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส        
ในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจติในจิตอยู ... ยอมพิจารณา              
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย        
ดูกรผูมีอายุ ผมถึงความเปนผูมีอภิญญามาก เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔                 
เหลานี้แล และเพราะไดเจริญ ไดทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล ผมจึงรูโลกไดตั้งพัน.              
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                            สิริวัฑฒสูตร              
                   ผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ไดอนาคามิผล   
        [๗๘๗] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ พระวหิารเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน               
ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้น สิริวัฑฒคฤหบดีอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนกั คร้ังนั้น    
สิริวัฑฒคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาส่ังวา มานี่แนะบุรุษผูเจริญ ทานจงเขาไปหาทานพระอานนท       
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ถึงท่ีอยู คร้ันแลว จงกราบเทาท้ังสองของทานดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา ขาแตทานผูเจริญ          
สิริวัฑฒคฤหบดีอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาขอกราบเทาท้ังสองของทานพระอานนท      
ดวยเศียรเกลา ดังน้ี และจงเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนท             
จงอาศัยความอนุเคราะห เขาไปยังนิเวศนของสิริวัฑฒคฤหบดีเถิด บุรุษนั้นรับคําสิริวัฑฒคฤหบดี               
แลว จึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู นมัสการทานพระอานนทแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดเรียนทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ สิริวัฑฒคฤหบดีอาพาธ ไดรับ              
ทุกข เปนไขหนัก ทานขอกราบเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา และส่ังใหเรียน 
อยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห เขาไป                 
ยังนิเวศนของสิริวัฑฒคฤหบดีเถิด ทานพระอานนทรับคําดวยดุษณีภาพ.      
        [๗๘๘] คร้ังนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปยังนิเวศน    
ของสิริวัฑฒคฤหบดี แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูถวาย คร้ันแลวไดถามสิริวัฑฒคฤหบดีวา:      
        [๗๘๙] ดกูรคฤหบดี ทานพอจะอดทนไดหรือ พอจะยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ               
ทุกขเวทนายอมคลายลงไมกําเริบข้ึนหรือ ความทุเลาปรากฏ ความกําเริบไมปรากฏหรือ? สิริวัฑฒ 
คฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนา   
ของกระผมกําเริบหนัก ไมเส่ือมคลายไปเลย ความกําเริบปรากฏอยู ความทุเลาไมปรากฏ.          
        [๗๙๐] อา. ดูกรคฤหบดี เพราะเหตุนัน้แหละ ทานพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักพิจารณา     
เห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย          
จักพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ... จกัพิจารณาเห็นจติในจิตอยู ... จักพิจารณาเหน็ธรรมในธรรม             
อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรคฤหบด ี          
ทานพึงศึกษาอยางนี้แล.            
        [๗๙๑] สิ. ขาแตทานผูเจริญ ธรรมคือสติปฏฐาน ๔ เหลาใด ท่ีพระผูมีพระภาคทรง     
แสดงแลว ธรรมเหลานั้นมีอยูในกระผม และกระผมยอมเห็นชัดในธรรมเหลานั้น กก็ระผม        
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน      
โลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพจิารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณา                
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.      
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        [๗๙๒] ขาแตทานผูเจริญ ก็สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ เหลาใด ท่ีพระผูมีพระ                 
ภาคทรงแสดงไว กระผมยังไมแลเห็นสังโยชนขอใดขอหนึ่ง ท่ียังละไมไดแลวในตน.         
     อา. ดูกรคฤหบดี เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว อนาคามิผลอันทานกระทําใหแจง         
แลว.             
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                           มานทินนสูตร                
                   ผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ไดอนาคามิผล   
        [๗๙๓] นิทานตนสูตรเหมือนกนั. กส็มัยนั้น มานทินนคฤหบดอีาพาธ ไดรับทุกข           
เปนไขหนัก คร้ังนั้น มานทินนคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาส่ังวา มาน่ีแนะ บุรุษผูเจริญ ทาน             
จงเขาไปหาพระอานนทถึงที่อยู คร้ันแลว จงกราบเทาท้ังสองของทานดวยเศียรเกลา ตามคําของ                
เราวา ขาแตทานผูเจริญ มานทินนคฤหบดอีาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาขอกราบเทา    
ท้ังสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา ดังน้ี และจงเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดโปรด          
เถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนเุคราะห เขาไปยังนิเวศนของมานทินนคฤหบดีเถิด        
บุรุษนั้นรับคํามานทินนคฤหบดีแลว เขาไปหาพระอานนทถึงท่ีอยู นมัสการทานพระอานนทแลว  
จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดเรียนทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ มานทินน            
คฤหบดีอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนกั ทานขอกราบเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา               
และส่ังใหเรียนอยางนีว้า ขาแตทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทอาศัยความอนุเคราะห           
เขาไปยังนิเวศนของมานทินนคฤหบดีเถิด ทานพระอานนทรับคําดวยดุษณภีาพ คร้ังน้ัน เวลาเชา                 
ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปยังนิเวศนของมานทินนคฤหบดี แลวนั่งบน       
อาสนะท่ีเขาปูถวาย คร้ันแลวไดถามมานทินนคฤหบดวีา ดูกรคฤหบดี ทานพอจะอดทนไดหรือ      
พอจะยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนายอมคลายลงไมกําเริบข้ึนหรือ ความทุเลาปรากฏ     
ความกําเริบไมปรากฏหรือ? มานทินนคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมอดทนไมได ยัง    
อัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของกระผมยังกําเริบหนัก ไมเส่ือมคลายไปเลย ความกําเริบ    
ยังปรากฏอยู ความทุเลาไมปรากฏ.     
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        [๗๙๔] ขาแตทานผูเจริญ กระผมอันทุกขเวทนาเหน็ปานนี้กระทบแลว ยอมพิจารณา        
เห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย          
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มี               
ความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.           
        [๗๙๕] ขาแตทานผูเจริญ ก็สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ เหลาใด ท่ีพระผูมีพระ                 
ภาคทรงแสดงไว กระผมยังไมแลเห็นสังโยชนขอใดขอหนึ่ง ท่ียังละไมไดแลวในตน ทาน     
พระอานนทกลาววา ดกูรคฤหบดี เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว อนาคามิผลอันทานกระทํา       
ใหแจงแลว.      
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ สีลัฏฐิติวรรคท่ี ๓         
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
          ๑. สีลสูตร   ๒. ฐิติสูตร 
          ๓. ปริหานสูตร๔. สุทธกสูตร                 
          ๕. พราหมณสูตร                ๖. ปเทสสูตร  
          ๗. สมัตตสูตร ๘. โลกสูตร  
          ๙. สิริวัฑฒสูตร                ๑๐. มานทินนสูตร             
                           ----------      



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 197 
                         อนนุสสุตวรรคท่ี ๔            
                           อนนุสสุตสูตร               
                    วาดวยธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอน  
        [๗๙๖] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง             
ไดบังเกดิข้ึนแกเรา ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้คือการพิจารณาเหน็กายในกาย ... การ            
พิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นอันเราควรเจริญ ... การพิจารณาเหน็กายในกายอันเราเจริญแลว.   
        [๗๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้น            
แกเราในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้คือการพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนา ... การพิจารณา                
เห็นเวทนาในเวทนาน้ีนั้นอันเราควรเจริญ ... การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาน้ีอันเราเจริญแลว.                
        [๗๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดข้ึน            
แกเราในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้คือการพิจารณาเหน็จิตในจิต ... การพิจารณาเหน็จิต             
ในจิตนีน้ั้นอันเราควรเจริญ ... การพิจารณาเห็นจิตในจิตนีอั้นเราเจริญแลว.              
        [๗๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้นแก         
เราในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้คือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ... การพิจารณาเห็น                 
ธรรมในธรรมนี้นั้นอันเราควรเจริญ ... การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมน้ีอันเราเจริญแลว.       
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            วิราคสูตร                 
                   เจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อความหนาย    
        [๘๐๐] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว     
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนดั เพื่อความดับ เพื่อความ   
สงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน?   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มี      
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ...     
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อัน    
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บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนดั เพื่อ     
ความดับ เพื่อความสงบ เพือ่ความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดยีว.      
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            วิรัทธสูตร                
                  วาดวยผูไมปรารภและปรารภอริยมรรค  
        [๘๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึง่ไมปรารภแลว        
บุคคลเหลานั้นช่ือวา ไมปรารภอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ท่ียังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ            
สติปฏฐาน ๔ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว บุคคลเหลานั้นช่ือวา ปรารภอริยมรรคประ 
กอบดวยองค ๘ ท่ียังสัตวใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย              
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด   
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตใน     
จิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌา   
และโทมนัสในโลกเสีย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งไมปรารภแลว บุคคล   
เหลานั้นช่ือวา ไมปรารภอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ท่ียังสัตวใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ สติ             
ปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว บุคคลเหลานั้นช่ือวา ปรารภอริยมรรค               
ประกอบดวยองค ๘ ท่ียังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.               
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                            ภาวนาสูตร                 
                   วาดวยการเจริญสติปฏฐานเพื่อถึงฝง                
        [๘๐๒] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญ         
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝง จากท่ีมิใชฝง สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณา    
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เห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด                 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย สติปฏฐาน ๔ เหลานีแ้ล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว     
ยอมเปนไปเพ่ือถึงฝง จากท่ีมิใชฝง.             
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                             สติสูตร 
                      ผูเจริญสติปฏฐานชื่อวาผูมีสติ                 
        [๘๐๓] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุพึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยูเถิด นี ้ 
เปนอนุศาสนขีองเราสําหรับเธอท้ังหลาย ก็อยางไรเลา ภิกษจุึงช่ือวาเปนผูมีสติ? ดูกรภิกษุ               
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ                 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพจิารณาเห็น     
จิตในจติอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด    
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย อยางนีแ้ล ภิกษุจึงช่ือวาเปนผูมีสติ.    
        [๘๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อยางไร ภกิษุจึงจะช่ือวาเปนผูมีสัมปชัญญะ? ดูกร      
ภิกษุท้ังหลาย เวทนาอันภิกษใุนธรรมวินยันี้ทราบชัดแลวยอมบังเกิดข้ึน ท่ีทราบชัดแลวปรากฏอยู            
ท่ีทราบชัดแลวยอมถึงความตั้งอยูไมได วติกอันภกิษุทราบชัดแลว ยอมบังเกิดข้ึน ท่ีทราบชัด             
แลวปรากฏอยู ท่ีทราบชัดแลวยอมถึงความตั้งอยูไมได ปญญาอันภิกษทุราบชัดแลวยอมบังเกิดข้ึน          
ท่ีทราบชัดแลวปรากฏอยู ท่ีทราบชัดแลวยอมถึงความต้ังอยูไมไดอยางนี้แล ภกิษุจึงจะช่ือวาเปนผู     
มีสัมปชัญญะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะ อยูเถิด นี้เปนอนุศาสนีของเรา             
สําหรับเธอท้ังหลาย.                 
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                             อัญญสูตร                 
                 ผูเจริญสติปฏฐาน ๔ หวังผลได ๒ อยาง                 
        [๘๐๕] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ สติปฏฐาน ๔           
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเหน็กายในกายอยู มีความเพยีร    
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มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ...   
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะ    
ความท่ีไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล พึงหวังผลได ๒ ประการ อยางใด                
อยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีความถือม่ันเหลืออยู เปนพระอนาคามี.   
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                             ฉันทสูตร                 
                 ผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ช่ือวาทําใหแจงอมตะ              
        [๘๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกร           
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเหน็กายในกายอยู ยอมละความ        
พอใจในกายน้ันได เพราะละความพอใจได จึงเปนอันช่ือวาทําใหแจงซ่ึงอมตะ.               
        [๘๐๗] ภกิษุยอมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ         
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ยอมละความพอใจ      
ในเวทนานัน้ได เพราะละความพอใจได จึงเปนอันช่ือวากระทําใหแจงซ่ึงอมตะ.              
        [๘๐๘] ภกิษุยอมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจดั       
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ยอมละความพอใจในจิตนั้นได   
เพราะละความพอใจได จึงเปนอันช่ือวากระทําใหแจงซ่ึงอมตะ.            
        [๘๐๙] ภกิษุยอมพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ           
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ยอมละความพอใจ        
ในธรรมนั้นได เพราะละความพอใจได จึงเปนอันช่ือวากระทําใหแจงซ่ึงอมตะ.               
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            ปริญญาสูตร                
                  ผูเจริญสติปฏฐานช่ือวาทําใหแจงอมตะ                
        [๘๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกร           
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ  
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มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเหน็กายในกายอยู ยอมกําหนดรู      
กายได เพราะกําหนดรูกายได จึงเปนอันช่ือวากระทําใหแจงซ่ึงอมตะ.    
        [๘๑๑] ภกิษุยอมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ         
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ยอมกําหนดรูเวทนา   
ได เพราะกําหนดรูเวทนาได จึงเปนอันช่ือวากระทําใหแจงซ่ึงอมตะ.     
        [๘๑๒] ภกิษุยอมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจดั       
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ยอมกาํหนดรูจิตได เพราะ     
กําหนดรูจิตได จึงเปนอันช่ือวากระทําใหแจงซ่ึงอมตะ.                
        [๘๑๓] ภกิษุยอมพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ           
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ยอมกําหนดรูธรรม      
ได เพราะกําหนดรูธรรมได จึงเปนอันช่ือวากระทําใหแจงซ่ึงอมตะ.      
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                            ภาวนาสูตร                 
                        การเจริญสติปฏฐาน ๔           
        [๘๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงการเจริญสติปฏฐาน ๔ เธอท้ังหลายจงฟง           
การเจริญสติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเห็นกาย 
ในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย พิจารณา         
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... พจิารณาเหน็จิตในจิตอยู ... พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร             
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้แลคือการเจริญ    
สติปฏฐาน ๔.      
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            วิภังคสูตร                
                   ปฏิปทาอันใหถึงการเจริญสติปฏฐาน   
        [๘๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสติปฏฐาน การเจริญสติปฏฐาน และปฏิปทา          
อันใหถึงการเจริญสติปฏฐาน แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ก็สติปฏฐานเปนไฉน? ดูกร    
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ภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณา   
เห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด                 
อภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาสติปฏฐาน.     
        [๘๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็การเจริญสติปฏฐานเปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุ      
ในธรรมวินยันี้ พิจารณาเหน็ธรรม คือความเกิดข้ึนในกาย พิจารณาเหน็ธรรม คือ ความเส่ือมใน  
กาย พจิารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในกายอยู มีความเพยีร มี           
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสีย พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึน        
ในเวทนา ... พจิารณาเหน็ธรรม คือ ความเกิดข้ึนในจิต ... พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิด    
ข้ึนในธรรม พจิารณาเหน็ธรรม คือ ความเส่ือมในธรรม พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึน      
และความเส่ือมไปในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน        
โลกเสีย ดกูรภกิษุท้ังหลาย นีเ้รียกวาการเจริญสติปฏฐาน.              
        [๘๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ปฏิปทาอันใหถึงการเจริญสติปฏฐานเปนไฉน? อริย         
มรรคประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ... สัมมาสมาธิ นี้แลเรียกวา ปฏิปทาอันใหถึงการเจริญ              
สติปฏฐาน.        
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ อนนุสสุตวรรคท่ี ๔          
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
          ๑. อนนสุสุตสูตร   ๒. วิราคสูตร            
          ๓. วิรัทธสูตร     ๔. ภาวนาสูตร            
          ๕. สติสูตร       ๖. อัญญสูตร              
          ๗. ฉันทสูตร      ๘. ปริญญาสูตร            
          ๙. ภาวนาสูตร   ๑๐. วิภังคสูตร             
                          ------------       
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                           อมตวรรคท่ี ๕               
                             อมตสูตร 
                      วาดวยจติต้ังม่ันในสติปฏฐาน   
        [๘๑๘] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมีจิตต้ังม่ันดวยดีในสติ      
ปฏฐาน ๔ อยูเถิด อยามีจิตไมตั้งม่ันอยูเลย และอมตะจะพึงมีแกเธอท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔                 
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเหน็กายในกายอยู มีความเพยีร                 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู       
... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพจิารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ              
มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย เธอท้ังหลายจงมีจิตต้ังม่ันในสติปฏฐาน ๔ เหลานี้  
อยูเถิด อยามีจติไมตั้งม่ันอยูเลย และอมตะจะพึงมีแกเธอท้ังหลาย.   
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            สมุทยสูตร                 
                   วาดวยการเกดิดบัแหงสติปฏฐาน ๔   
        [๘๑๙] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับแหง           
สติปฏฐาน ๔ เธอท้ังหลายจงฟง ก็ความเกดิแหงกายเปนอยางไร? ความเกิดแหงกายยอมมี เพราะ                 
ความเกิดแหงอาหาร ความดบัแหงกายยอมมี เพราะความดับแหงอาหาร ความเกิดแหงเวทนา        
ยอมมี เพราะความเกิดแหงผัสสะ ความดับแหงเวทนายอมมี เพราะความดับแหงผัสสะ ความ       
เกิดแหงจิตยอมมี เพราะความเกิดแหงนามรูป ความดับแหงจิตยอมมี เพราะความดับแหง       
นามรูป ความเกิดแหงธรรมยอมมี เพราะความเกิดแหงมนสิการ ความดบัแหงธรรมยอมมี          
เพราะความดบัแหงมนสิการ.           
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                             มัคคสูตร                 
                      วาดวยทางเปนท่ีไปอันเอก       
        [๘๒๐] สาวัตถีนิทาน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย คร้ังหนึ่ง เม่ือแรกตรัสรู เราอยูท่ีควงไม                 
อชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้าํเนรัญชรา ในตําบลอุรุเวลา เม่ือเราหลีกเรนอยูในท่ีลับ ไดเกิดความ             
ปริวิตกข้ึนในใจอยางนี้วา:    
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        [๘๒๑] ทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความ 
โศกและความรํ่าไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพาน     
ใหแจง ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษพุึงพิจารณาเหน็กายในกาย       
อยู พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู พิจารณาเหน็จิตในจิตอยู หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู                 
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ทางเปนท่ีไปอันเอกนี้     
เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความรํ่าไร เพื่อความดบัสูญแหง                
ทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔.         
        [๘๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ันนั้นแล ทาวสหัมบดพีรหมรูความปริวิตกในใจของ         
เราดวยใจ จึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏเบ้ืองหนาเรา เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนท่ีคู หรือ               
คูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น ทาวสหัมบดีพรหมกระทําผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมมือมาทางเราแลว 
ไดกลาววา:     
        [๘๒๓] ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนีเ้ปนอยางนัน้ ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น 
ขาแตพระองคผูเจริญ ทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อกาวลวง           
ความโศกและความรํ่าไร เพือ่ความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํา      
นิพพานใหแจง หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ขาแตพระองคผูเจริญ    
ภิกษพุึงพิจารณาเหน็กายในกาย ... ในเวทนา ... ในจติ ... หรือในธรรม มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ               
มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ขาแตพระองคผูเจริญ ทางนี้เปนท่ีไปอันเอก       
เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความรํ่าไร เพื่อความดบัสูญแหงทุกข           
และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํานิพพานใหแจง ทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔.              
        [๘๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวดังน้ีแลว คร้ันแลว ไดกลาว     
นิคมคาถาตอไปอีกวา:              
     พระผูมีพระภาคผูทรงเหน็ความส้ินชาติ และท่ีสุดแหงชาติ ทรงอนุเคราะห             
     เพื่อประโยชนเกื้อกูล ทรงทราบทางเปนท่ีไปอันเอก ในกาลกอนชนท้ังหลาย              
     ขามโอฆะไดแลวดวยทางน้ี (ในอนาคต) จักขามดวยหนทางนี้ (ในบัดนี้)               
     ก็ขามอยูดวยหนทางนี้.       
                           จบ สูตรท่ี ๓    
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                             สติสูตร 
                      ทรงเตือนภิกษใุหเปนผูมีสติ    
        [๘๒๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติอยูเถิด นี้เปนอนุศาสนี                
ของเราสําหรับเธอท้ังหลาย ก็อยางไรเลา ภิกษจุึงจะช่ือวาเปนผูมีสติ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุ           
ในธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ในเวทนาอยู ... ในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็น           
ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย อยางนี้   
แล ภิกษุจึงช่ือวาเปนผูมีสติ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติอยูเถิด นี้เปนอนุศาสนีของ       
เราสําหรับเธอท้ังหลาย.              
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                           กสุลราสิสูตร               
                          วาดวยกองกศุล              
        [๘๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือจะกลาววากองกุศล จะกลาวใหถูก ตองกลาวถึงสติ     
ปฏฐาน ๔ เพราะวากองกุศลท้ังส้ิน ไดแก สติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ภิกษใุนธรรม   
วินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ     
โทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอม               
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสใน        
โลกเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือจะกลาววากองกุศลจะกลาวใหถูก ตองกลาวถึงสติปฏฐาน ๔ 
เพราะวากองกศุลท้ังส้ินนี้ ไดแก สติปฏฐาน ๔.      
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                           ปาฏิโมกขสูตร               
                        วาดวยปาฏิโมกขสังวร          
        [๘๒๗] คร้ังนั้น พระภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ัน   
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมี   
พระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ซ่ึงขาพระองคไดฟงแลว จะพึงเปนผูผูเดียว หลีก               
ออกจากหมู ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดีย่วอยูเถิด.    
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        [๘๒๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภกิษุ เพราะฉะนัน้แหละ เธอจงชําระเบ้ืองตน      
ในกุศลธรรมใหบริสุทธ์ิเสียกอน ก็อะไรเปนเบ้ืองตนของกุศลธรรม? เธอจงสํารวมในปาฏิโมกข  
สังวร จงถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร เหน็ภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขา    
บทท้ังหลาย.       
        [๘๒๙] ดกูรภิกษุ เม่ือใดแล เธอจักสํารวมในปาฏิโมกขสังวร จักถึงพรอมดวย             
มารยาทและโคจร เห็นภัยในโทษมีปรามาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เม่ือนั้น     
เธออาศัยศีลดํารงอยูในศีลแลว พึงเจริญสตปิฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภกิษุ       
เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ในเวทนาอยู ... ในจิตอยู ... พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู               
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เม่ือใด เธอจักอาศัย       
ศีลดํารงอยูในศีลแลว เจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อยางนี ้เม่ือนั้น เธอพงึหวังความเจริญใน                
กุศลธรรมไดทีเดียว ตลอดคืนหรือวันท่ีจกัมาถึง ไมมีความเส่ือม.        
        [๘๓๐] คร้ังนั้นแล ภกิษนุั้น ช่ืนชม อนโุมทนา พระภาษิตของพระผูมีพระภาค แลว       
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ภิกษุนั้นเปนผูผูเดียว 
หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่ว ไมนานนกั กก็ระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุด                 
แหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย                 
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา           
ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แลภิกษนุั้นเปนพระอรหันตองคหนึง่ในจํานวน            
พระอรหันตท้ังหลาย.                
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                            ทุจริตสูตร                
                          วาทุจริต-สุจริต            
        [๘๓๑] คร้ังนั้น ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ แลวกราบทูล                 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอ         
แกขาพระองค ซ่ึงขาพระองคไดฟงแลว จะพึงเปนผูผูเดยีว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มี                
ความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด.   
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        [๘๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เพราะฉะนั้นแหละ เธอจงชําระเบ้ืองตน         
ในกุศลธรรมใหบริสุทธ์ิเสียกอน ก็อะไรเปนเบ้ืองตนของกุศลธรรม? เธอจักละกายทุจริตเจริญ 
กายสุจริต จกัละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริต จกัละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริต. 
        [๘๓๓] ดูกรภกิษุ เม่ือใดแล เธอจักละกายทุจริตเจริญกายสุจริต จกัละวจีทุจริต         
เจริญวจีสุจริต จักละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริต เม่ือนั้น เธอพึงอาศัยศีล ดํารงอยูในศีลแลว                 
เจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? เธอจงพิจารณาเหน็กายในกายอยู ... ในเวทนาอยู ...                 
ในจิตอยู ... จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌา   
และโทมนัสในโลกเสีย เม่ือใดแล เธอจักอาศัยศีลดํารงอยูในศีลแลว เจริญสติปฏฐาน ๔         
เหลานี้ อยางนี ้เม่ือนั้น เธอพงึหวังความเจริญในกุศลธรรมไดทีเดยีว ตลอดคืนหรือวนัท่ีจักมา             
ถึง ไมมีความเสื่อมเลย ฯลฯ ก็แล ภกิษุรูปนัน้ เปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันต                 
ท้ังหลาย.         
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                             มิตตสูตร                 
                     การชักชวนใหเจริญสติปฏฐาน       
        [๘๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงอนุเคราะหชนเหลาใด และชนเหลาใดพึง        
สําคัญถอยคําท่ีควรฟง ชนเหลานั้นจะเปนมิตร อมาตย ญาติหรือสาโลหิตก็ตาม เธอท้ังหลาย    
พึงชักชวน ชักนํา ใหตั้งอยูในการเจริญสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย                
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด   
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ยอมพิจารณาเหน็จิตใน         
จิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌา   
และโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงอนุเคราะหชนเหลาใด และชนเหลาใด   
พึงสําคัญถอยคําท่ีควรฟง ชนเหลานั้นจะเปนมิตร อมาตย ญาติหรือสาโลหิตก็ตาม เธอท้ังหลาย 
พึงชักชวน ชักนํา ใหตั้งอยูในการเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.           
                           จบ สูตรท่ี ๘     
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                            เวทนาสูตร                 
                            เวทนา ๓  
        [๘๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน? คือ สุขเวทนา ๑        
ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ ประการนี้แล.  
        [๘๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อกาํหนดรูเวทนา ๓      
ประการนี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็น  
กายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอม         
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพจิารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมใน 
ธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภิกษุ        
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓ ประการนีแ้ล.    
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            อาสวสูตร 
                            อาสวะ ๓  
        [๘๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน? คือกามาสวะ ๑          
ภวาสวะ ๑ อวชิชาสวะ ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย อาสวะ ๓ ประการนี้แล.          
        [๘๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายควรเจริญสติปฏฐาน ๔ เพื่อละอาสวะ ๓            
ประการนี้ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็น  
กายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอม         
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพจิารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู          
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย         
เธอท้ังหลายควรเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี ้เพื่อละอาสวะ ๓ ประการนีแ้ล.  
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                         จบ อมตวรรคท่ี ๕              
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. อมตสูตร ๒. สมุทยสูตร ๓. มัคคสูตร ๔. สติสูตร ๕. กุสลราสิสูตร  
๖. ปาฏิโมกขสูตร ๗. ทุจริตสูตร ๘. มิตตสูตร ๙. เวทนาสูตร ๑๐. อาสวสูตร.  
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                  คังคาทิเปยยาลแหงสติปฏฐานสังยุตท่ี ๖                
                   วาดวยผลของการเจริญสติปฏฐาน ๔    
        [๘๓๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน        
หล่ังไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษเุม่ือเจริญสติปฏฐาน ๔ เม่ือกระทําให                
มากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ กเ็ปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้น    
เหมือนกนั.        
        [๘๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุม่ือเจริญสติปฏฐาน ๔ เม่ือกระทําใหมากซ่ึงสต ิ    
ปฏฐาน ๔ อยางไร จึงจะเปนผูนอมไปสูนพิพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ดูกร     
ภกิษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณา   
เห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด                 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเม่ือเจริญสติปฏฐาน ๔ เม่ือกระทําใหมาก                 
ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ อยางนีแ้ล จงึจะเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน 
ฯลฯ               
        [๘๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองสูง ๕ เหลานี ้สังโยชน ๕       
เปนไฉน? คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย        
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ เหลานี้แล.          
        [๘๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสตปิฏฐาน ๔ เพือ่ความรูยิ่ง เพือ่    
กําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ เหลานี้แล สติปฏฐาน ๔ 
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเหน็กายในกายอยู มีความเพยีร                 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ...   
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ  
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มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงเจริญสตปิฏฐาน ๔  
เหลานี้ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองสูง ๕          
เหลานี้แล (สติปฏฐานสังยุต พึงใหพิสดารเหมือนมัคคสังยุต)            
     แมน้ําท้ังหกไหลไปสูทิศปราจีน แมน้ําท้ังหกไหลไปสูสมุทรท้ังสองอยางๆ ละ ๖        
รวมเปน ๑๒ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวามรรค.           
                         จบ สติปฏฐานสังยุต           
                          ------------       
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                          ๔. อินทริยสังยุต            
                          สุทธิกวรรคท่ี ๑             
                            สุทธิกสูตร                
                            อินทรีย ๕                
        [๘๔๓] สาวัตถีนิทาน. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพทุธพจนนีว้า ดกูร      
ภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยนิทรีย ๑     
สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนีแ้ล.     
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                           โสตาสูตรท่ี ๑              
                 รูคุณโทษของอินทรีย ๕ เปนพระโสดาบัน                 
        [๘๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ๑  
วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ เม่ือใดแล อริยสาวกรูชัดซ่ึง   
(ความเกิด ความดับ) คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก แหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตาม        
เปนจริง เม่ือนัน้ เราเรียกอรยิสาวกน้ีวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปน                 
ผูเที่ยงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา. 
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                           โสตาสูตรท่ี ๒              
             รูความเกิดดับของอินทรีย ๕ เปนพระโสดาบัน              
        [๘๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? ฯลฯ เม่ือใด        
แล อริยสาวกรูชัดซ่ึงความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออก ... เปนพระโสดาบัน                
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา.      
                           จบ สูตรท่ี ๓     
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                          อรหันตสูตรท่ี ๑             
                รูความเกิดดับของอินทรีย ๕ เปนพระอรหนัต             
        [๘๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธิน        
ทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ เม่ือใดแล ภิกษุรูชัดซ่ึง              
ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออก แหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความ      
เปนจริงแลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน เม่ือนั้น เราเรียกภกิษนุั้นวา เปนพระอรหันต               
ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนของตนแลว   
ส้ินสังโยชนท่ีจะนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ.            
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                          อรหันตสูตรท่ี ๒             
                รูความเกิดดับของอินทรีย ๕ เปนพระอรหนัต             
        [๘๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธิน        
ทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ เม่ือใดแล ภิกษุรูชัดซ่ึง              
ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออก แหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตาม          
ความเปนจริงแลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน เม่ือนั้น เราเรียกภิกษนุั้นวา พระอรหันตขีณาสพ          
อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนของตนแลว ส้ิน      
สังโยชนท่ีจะนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ.                
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                        สมณพราหมณสูตรท่ี ๑            
       ผูไมรูความเกิดดับของอินทรีย ๕ ไมนบัวาเปนสมณะหรือพราหมณ                 
        [๘๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธิน        
ทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ ก็สมณะหรือพราหมณพวก  
ใดพวกหนึ่ง ไมรูชัดซ่ึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออก แหงอินทรีย ๕                 
ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณพวกนั้น เราไมนับวาเปนสมณะในพวกสมณะ     
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หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ เพราะทานเหลานัน้ยังไมกระทําใหแจง ซ่ึงประโยชนของความ  
เปนสมณะ หรือของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิง่เองในปจจุบัน เขาถึงอยู.            
        [๘๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดรูชัดซ่ึงความเกิด ความ        
ดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออก แหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะ      
หรือพราหมณเหลานั้น เรานับวาเปนสมณะในพวกสมณะ หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ           
เพราะทานเหลานั้นกระทําใหแจง ซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ และของความเปนพราหมณ      
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู.         
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                        สมณพราหมณสูตรท่ี ๒            
          ผูรูชัดถึงความเกิดของอินทรีย ๕ นบัวาเปนสมณพราหมณ     
        [๘๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชัดซ่ึงสัทธิน    
ทรีย ความเกดิแหงสัทธินทรีย ความดับแหงสัทธินทรีย และปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง   
สัทธินทรีย ไมรูชัดซ่ึงวิริยินทรีย ฯลฯ สตินทรีย ฯลฯ สมาธินทรีย ฯลฯ ไมรูชัดซ่ึงปญญิน           
ทรีย ความเกดิแหงปญญินทรีย ความดับแหงปญญินทรีย และปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง   
ปญญินทรีย สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เราไมนับวาเปนสมณะในพวกสมณะ หรือเปน           
พราหมณในพวกพราหมณ เพราะทานเหลานั้นยังไมกระทําใหแจง ซ่ึงประโยชนของความเปน      
สมณะ หรือของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.                
        [๘๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชัดซ่ึง          
สัทธินทรีย ความเกิดแหงสัทธินทรีย ความดับแหงสัทธินทรีย และปฏิปทาอันใหถึงความดับ  
แหงสัทธินทรีย รูชัดซ่ึงวิริยนิทรีย ... สตินทรีย ... สมาธินทรีย ... รูชัดซ่ึงปญญินทรีย ความ    
เกิดแหงปญญินทรีย ความดับแหงปญญินทรีย และปฏิปทาใหถึงความดับแหงปญญินทรีย สมณะ 
หรือพราหมณพวกนั้น เรานับวาเปนสมณะในพวกสมณะ หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ             
เพราะทานเหลานั้นกระทําใหแจง ซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะและของความเปนพราหมณ       
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู.         
                           จบ สูตรท่ี ๗     
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                            ทัฏฐัพพสูตร               
                 วาดวยการเหน็อินทรีย ๕ ในธรรมตางๆ 
        [๘๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ                
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย        
        [๘๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็จะพึงเหน็สัทธินทรีย ในธรรมไหนเลา? ใน                 
โสตาปตติยังคะ ๔ พึงเห็นสัทธินทรียในธรรมนี้.       
        [๘๕๔] ก็จะพึงเหน็วิริยินทรีย ในธรรมไหนเลา? ในสัมมัปปธาน ๔ พึงเหน็              
วิริยินทรียในธรรมนี้.             
        [๘๕๕] ก็จะพึงเหน็สตินทรีย ในธรรมไหนเลา? ในสติปฏฐาน ๔ พึงเห็น 
สตินทรียในธรรมนี้.                
        [๘๕๖] กจ็ะพึงเห็นสมาธินทรีย ในธรรมไหนเลา? ในฌาน ๔ พึงเห็น     
สมาธินทรียในธรรมนี้.              
        [๘๕๗] ก็จะพึงเหน็ปญญินทรีย ในธรรมไหนเลา? ในอริยสัจ ๔ พึงเห็น 
ปญญินทรียในธรรมนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนีแ้ล.       
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           วิภังคสูตรท่ี ๑            
                       ความหมายของอินทรีย ๕          
        [๘๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย    
ฯลฯ ปญญินทรีย.  
        [๘๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัทธินทรียเปนไฉน? ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกใน       
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมี              
พระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง โดยชอบ ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ        
เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของ               
เทวดาและมนษุยท้ังหลาย ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา สัทธินทรีย.     
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        [๘๖๐] กว็ิริยินทรียเปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ปรารภ      
ความเพยีร เพือ่ละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม มีกําลัง มีความบากบั่น ม่ันคง 
ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย นี้เรียกวา วิริยินทรีย.           
        [๘๖๑] กส็ตินทรียเปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมี     
สติ ประกอบดวยสติเปนเคร่ืองรักษาตัวอยางยิ่ง ระลึกได ตามระลึกได ซ่ึงกิจท่ีกระทําและคําท่ี             
พูดแมนานได นี้เรียกวา สตินทรีย.                 
        [๘๖๒] กส็มาธินทรียเปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กระทํา       
ซ่ึงนิพพานใหเปนอารมณแลว ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต นีเ้รียกวา สมาธินทรีย.          
        [๘๖๓] กป็ญญินทรียเปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปน        
ผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเคร่ืองกําหนดความเกิดความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ให      
ถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นีเ้รียกวา ปญญินทรีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการน้ีแล                
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                           วิภังคสูตรท่ี ๒            
                      วาดวยหนาท่ีของอินทรีย ๕     
        [๘๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย    
ฯลฯ ปญญินทรีย.  
        [๘๖๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัทธินทรียเปนไฉน? ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกใน       
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมี              
พระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา สัทธินทรีย.        
        [๘๖๖] กว็ิริยินทรียเปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ปรารภ      
ความเพยีร เพือ่ละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม มีกําลัง มีความบากบั่น ม่ันคง 
ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย อริยสาวกนัน้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร       
ประคองจิตไว ตั้งจิตไวม่ัน เพื่อความไมบังเกิดข้ึนแหงอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมบังเกิดข้ึน            
เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกิดข้ึนแลว เพื่อความบังเกิดข้ึนแหงกุศลธรรมท่ียังไมบังเกิดข้ึน         
เพื่อความถึงพรอม เพื่อความไมหลงลืม เพือ่เจริญยิ่งข้ึน เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ                
เพื่อความบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีบังเกิดขึ้นแลว นีเ้รียกวา วิริยินทรีย.    
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        [๘๖๗] กส็ตินทรียเปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู       
มีสติ ประกอบดวยสติเคร่ืองรักษาตัวอยางยิ่ง ระลึกได ตามระลึกได ซ่ึงกิจท่ีกระทําและคําพูด               
แมนานได อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ       
กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพจิารณาเห็นจิต  
ในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสีย นี้เรียกวา สตินทรีย.           
        [๘๖๘] กส็มาธินทรียเปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กระทํา       
นิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต อริยสาวกนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล   
ธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มีปติและสุข เกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความ      
ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอก ผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป     
มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู เธอมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติ  
ส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยู           
เปนสุข เธอบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกข และดับโทมนัสโสมนัส    
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู นี้เรียกวา สมาธินทรีย.               
        [๘๖๙] กป็ญญินทรียเปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปน        
ผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเคร่ืองกําหนดความเกิดความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ให      
ถึงความส้ินทุกขโดยชอบ อริยสาวกนัน้ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมทัุย นี้ทุกข           
นิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกวา ปญญินทรีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการ            
นี้แล.            
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                         จบ สุทธิกวรรคที่ ๑           
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. สุทธิกสูตร ๒. โสตาสูตรท่ี ๑ ๓. โสตาสูตรท่ี ๒ ๔. อรหันตสูตรท่ี ๑               
๕. อรหันตสูตรท่ี ๒ ๖. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ ๗. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒       
๘. ทัฏฐัพพสูตร ๙. วิภังคสูตรท่ี ๑ ๑๐. วิภงัคสูตรท่ี ๒.               
                           ---------  
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                           มุทุตวรรคท่ี ๒             
                            ปฏิลาภสูตร                
                          วาดวยอินทรีย ๕           
        [๘๗๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย    
ฯลฯ ปญญินทรีย.  
        [๘๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัทธินทรียเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปน        
ผูมีศรัทธา เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น              
เปนพระอรหนัต ... เปนผูตืน่แลว เปนผูจาํแนกธรรม นี้เรียกวา สัทธินทรีย.          
        [๘๗๒] ก็วิริยนิทรียเปนไฉน? อริยสาวกปรารภสัมมัปปธาน ๔ ยอมไดความเพยีร          
นี้เรียกวา วิริยนิทรีย.          
        [๘๗๓] ก็สตินทรียเปนไฉน? อริยสาวกปรารภสตปิฏฐาน ๔ ยอมไดสติ นี้เรียกวา        
สตินทรีย.        
        [๘๗๔] ก็สมาธินทรียเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยดึหนวงนิพพานใหเปน         
อารมณแลว ไดสมาธิ ไดเอกคัคตาจิต นี้เรียกวา สมาธินทรีย.          
        [๘๗๕] ก็ปญญินทรียเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบ         
ดวยปญญาเคร่ืองกําหนดความเกิดและความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกข    
โดยชอบ นี้เรียกวา ปญญินทรีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนีแ้ล.              
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                          สังขิตตสูตรท่ี ๑            
                   ความเปนพระอริยบุคคลระดับตางๆ     
        [๘๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย    
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.             
        [๘๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปนพระอรหนัตเพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม         
บริบูรณ เปนพระอนาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต เปนพระ -  
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สกทาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยงัออนกวาอินทรียของพระอนาคามี เปนพระโสดาบัน เพราะ       
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี เปนพระโสดาบันผูธัมมานุสารี เพราะอินทรีย ๕              
ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออน 
กวาอินทรียของพระโสดาบัน ผูธัมมานุสารี.           
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                          สังขิตตสูตรท่ี ๒            
                ความตางแหงผลเพราะความตางแหงอินทรีย                
        [๘๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย    
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.    
        [๘๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม        
บริบูรณ เปนพระอนาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา อินทรียของพระอรหันต เปนพระ    
สกทาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยงัออนกวาอินทรียของพระอนาคามี เปนพระโสดาบัน เพราะอินทรีย                
๕ ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี เปนพระโสดาบันผูธัมมานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออน               
กวาอินทรียของพระโสดาบัน เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา    
อินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี ดังพรรณนามาฉะน้ี ความตางแหงผลยอมมีไดเพราะความ 
ตางแหงอินทรีย ความตางแหงบุคคลยอมมีไดเพราะความตางแหงผล.      
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          สังขิตตสูตรท่ี ๓            
                        อินทรีย ๕ ไมเปนหมัน        
        [๘๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย    
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.             
        [๘๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูเปนพระอรหนัต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม     
บริบูรณ เปนพระอนาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต ... เปนพระโสดาบัน            
ผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี ดังพรรณนามา     
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ฉะนี้แล บุคคลผูบําเพ็ญอรหัตมรรคใหบริบูรณ ยอมไดชมอรหัตผล บุคคลผูบําเพ็ญมรรค ๓      
ท่ีเหลือใหบริบูรณ ยอมไดชมผลท้ัง ๓ เรากลาวอินทรีย ๕ วาไมเปนหมันเลย.           
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                          วิตถารสูตรท่ี ๑             
                   ความเปนพระอริยบุคคลระดับตางๆ     
        [๘๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย    
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.             
        [๘๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปนพระอรหนัต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม        
บริบูรณ เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต            
เปนพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยงัออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอันตรา          
ปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูมีอสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของ                
พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินพิพายี เปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพาย ีเพราะอินทรีย ๕ ยังออน              
กวาอินทรียของอนาคามีผูอสังขารปรินพิพายี เปนอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะอินทรีย            
๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เปนพระสกทาคามี เพราะอินทรีย ๕                 
ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปนพระโสดาบัน เพราะอินทรีย ๕                 
ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี เปนพระโสดาบันผูธัมมานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออน                 
กวาอินทรียของพระโสดาบัน เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรีย             
ของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี.       
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                          วิตถารสูตรท่ี ๒             
                ความตางแหงผลเพราะความตางแหงอินทรีย                
        [๘๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย    
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.             
        [๘๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปนพระอรหนัต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม        
บริบูรณ เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต      
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... เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุ           
สารี ดังพรรณนามาฉะนี้ ความตางแหงผลยอมมีไดเพราะความตางแหงอินทรีย ความตางแหง  
บุคคลยอมมีไดเพราะความตางแหงผล. 
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                          วิตถารสูตรท่ี ๓             
                        อินทรีย ๕ ไมเปนหมัน        
        [๘๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย    
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.             
        [๘๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเปนพระอรหนัต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม        
บริบูรณ เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะอินทรียท้ัง ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระ              
อรหันต ... เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาพระโสดาบันผูธัมมานุสารี          
ดังพรรณนามาฉะนี้แล บุคคลผูบําเพ็ญอรหัตมรรคใหบริบูรณ ยอมไดชมอรหัตผล บุคคลผูบําเพ็ญ 
มรรค ๓ ท่ีเหลือใหบริบูรณ ยอมไดชมผลท้ัง ๓ เรากลาวอินทรีย ๕ วาไมเปนหมันเลย.    
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            ปฏิปนนสูตร               
                          ผูปฏิบัติอินทรีย ๕        
        [๘๘๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย    
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.             
        [๘๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูเปนพระอรหนัต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม     
บริบูรณ เปนผูปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลใหแจง เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต          
เปนอนาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรของผูปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลใหแจง เพราะอินทรีย          
๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามี เปนพระสกาทาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรีย                
ของผูปฏิบัติเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง เปนผูปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง เพราะอินทรีย ๕            
ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี เปนพระโสดาบัน เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรีย   
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ของผูปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง เปนผูปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง เพราะอินทรีย ๕          
ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ไมมีแกผูใดเสีย              
เลยโดยประการท้ังปวง เราเรียกผูนั้นวา เปนคนภายนอก ตั้งอยูในฝายปุถุชน.             
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                            อุปสมสูตร                 
                      วาดวยผูพรอมดวยอินทรีย ๕   
        [๘๙๐] คร้ังนั้นแล ภกิษรูุปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม    
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต               
พระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา ผูถึงพรอมดวยอินทรียอ่ืนๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพยีงเทาใดหนอ ภกิษุ           
จึงช่ือวา เปนผูพรอมดวยอินทรีย?                
        [๘๙๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ สัทธินทรีย  
วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อันใหความสงบ ใหถึงความตรัสรู ดูกรภิกษ ุ              
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภกิษุจงึจะช่ือวา เปนผูถึงพรอมดวยอินทรีย.                 
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                           อาสวักขยสูตร               
                      ผลของการปฏิบัติอินทรีย ๕       
        [๘๙๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย    
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.             
        [๘๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงอินทรีย ๕ ประการนี้     
ภิกษจุึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป                
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุน เขาถึงอยู.          
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                         จบ มุทุตวรรคท่ี ๒            
                           ----------       
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                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
          ๑. ปฏิลาภสูตร                ๒. สังขิตตสูตรท่ี ๑           
          ๓. สังขิตตสูตรท่ี ๒             ๔. สังขิตตสูตรท่ี ๓        
          ๕. วิตถารสูตรท่ี ๑             ๖. วิตถารสูตรท่ี ๒          
          ๗. วิตถารสูตรท่ี ๓             ๘. ปฏิปนนสูตร              
          ๙. อุปสมสูตร                ๑๐. อาสวักขยสูตร.              
                          -----------      
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                         ฉฬินทริยวรรคท่ี ๓            
                            ปุนัพภวสูตร               
                            อินทรีย ๕                
        [๘๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย    
ฯลฯ ปญญินทรีย.  
        [๘๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายังไมรูท่ัวถึงความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และ          
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ตามความเปนจริง เพยีงใด เรากย็ังไมปฏิญาณตน                 
วา ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน         
หมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพยีงนั้น.              
        [๘๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด เรารูท่ัวถึงความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และ        
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ตามความเปนจริง เม่ือนั้น เราจึงปฏิญาณตนวา                 
ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู         
สัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แล ญาณทัสสนะไดบังเกิดข้ึนแกเราวา วิมุต ิ
ของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติมีในที่สุด บัดนี้ ความเกดิอีกไมมี.   
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                           ชีวิตินทริยสูตร            
                            อินทรีย ๓                
        [๘๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน? คือ อิตถินทรีย    
๑ ปุริสินทรีย ๑ ชีวิตินทรีย ๑ อินทรีย ๓ ประการนี้แล.              
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                         อัญญาตาวินทริยสูตร           
                       อินทรีย ๓ อีกอยางหนึ่ง       
        [๘๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน? คือ อนัญญา        
ตัญญัสสามีตินทรีย ๑ อัญญินทรีย ๑ อัญญาตาวินทรีย ๑ อินทรีย ๓ ประการนีแ้ล.         
                           จบ สูตรท่ี ๓    
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                          เอกาภิญญาสูตร               
                   ความเปนพระอริยบุคคลระดับตางๆ     
        [๘๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย    
ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.             
        [๙๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย ๕ ประการนี้เต็ม        
บริบูรณ เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต            
เปนพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยงัออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอันตรา           
ปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระ               
อนาคามีผูอุปหัจจปรินพิพายี เปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา            
อินทรียของพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะ 
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เปนพระสกทาคามี เพราะ 
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปนพระโสดาบันผูเอก                
พิชี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี เปนพระโสดาบันผูโกลังโกละ เพราะ                
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูเอกพิชี เปนพระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ                 
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูโกลังโกละ เปนพระโสดาบันผูธัมมานุสารี              
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาพระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี  
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี.      
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                            สุทธกสูตร                 
                            อินทรีย ๖                
        [๙๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน? คือ                
จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายนิทรีย ๑ มนนิทรีย ๑ อินทรีย ๖              
ประการนี้แล.      
                           จบ สูตรท่ี ๕     
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                           โสตาปนนสูตร               
                    การรูอินทรีย ๖ ของพระโสดาบัน    
        [๙๐๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน? คือ                
จักขุนทรีย ... มนินทรีย.         
        [๙๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด อริยสาวกรูชัดซ่ึงความเกดิ ความดับ คุณ โทษ       
และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการนี้ ตามความเปนจริง เม่ือนั้น เราเรียกอริยสาวก              
นี้วาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.                 
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                          อรหันตสูตรท่ี ๑             
                    การรูอินทรีย ๖ ของพระอรหนัต    
        [๙๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน? คือ                
จักขุนทรีย ... มนินทรีย.         
        [๙๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด ภิกษุรูชัดซ่ึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ      
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการน้ีตามความเปนจริงแลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน           
เม่ือนั้น ภกิษนุีเ้ราเรียกวา เปนพระอรหนัตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว               
ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนของตนแลว ส้ินสังโยชนท่ีจะนําไปสูภพ หลุดพนแลวเพราะรู   
โดยชอบ.           
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                          อรหันตสูตรท่ี ๒             
                    การรูอินทรีย ๖ ของพระพุทธเจา   
        [๙๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน? คือ                
จักขุนทรีย ... มนินทรีย.      
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        [๙๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายังไมรูท่ัวถึงความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และ          
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการน้ีตามความเปนจริง เพยีงใด เรากย็ังไมปฏิญาณตน                 
วา ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน         
หมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพยีงนั้น.              
        [๙๐๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด เรารูท่ัวถึงความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และ        
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการน้ี ตามความเปนจริง เม่ือนั้น เราจึงปฏิญาณตนวา                
ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู         
สัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แหละ ญาณทัสสนะไดบังเกดิข้ึนแกเราวา      
วิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินีเ้ปนชาติมีในท่ีสุด บัดนี้ความเกิดอีกไมมี.               
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                        สมณพราหมณสูตรท่ี ๑            
                          วาดวยอินทรีย ๖           
        [๙๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน? คือ                
จักขุนทรีย ... มนินทรีย.         
        [๙๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ไมรูชัดซ่ึงความเกดิ 
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการน้ี ตามความเปนจริง        
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ เราไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณในหมู      
พราหมณ เพราะทานเหลานัน้ไมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะหรือของความเปน   
พราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู. 
        [๙๑๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชัดซ่ึงความ      
เกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการน้ี ตามความเปน       
จริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เรานับวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณในหมู     
พราหมณ เพราะทานเหลานัน้กระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะและของความเปน       
พราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู. 
                           จบ สูตรท่ี ๙       
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                        สมณพราหมณสูตรท่ี ๒            
                        วาดวยการรูอินทรีย ๖       
        [๙๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ไมรูชัดซ่ึง         
จักขุนทรีย ความเกิดแหงจกัขุนทรีย ความดับแหงจักขุนทรีย และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหง             
จักขุนทรีย ไมรูชัดซ่ึงโสตินทรีย ... ฆานินทรีย ... ชิวหนิทรีย ... กายนิทรีย ... มนินทรีย ความเกดิแหง            
มนินทรีย ความดับแหงมนินทรีย และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงมนินทรีย สมณะหรือ      
พราหมณเหลานั้น เราไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ       
เพราะทานเหลานั้น ไมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ หรือของความเปนพราหมณ  
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู.         
        [๙๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชัดซ่ึง          
จักขุนทรีย ความเกิดแหงจกัขุนทรีย ความดับแหงจักขุนทรีย และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหง             
จักขุนทรีย รูชัดซ่ึงโสตินทรีย ... ฆานินทรีย ... ชิวหินทรีย ... กายินทรีย ... มนินทรีย ความเกิดแหง               
มนินทรีย ความดับแหงมนินทรีย และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงมนินทรีย สมณะหรือ      
พราหมณเหลานั้น เรานับวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ เพราะ     
ทานเหลานั้น กระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะและของความเปนพราหมณ ดวย       
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.             
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ ฉฬินทริยวรรคท่ี ๓          
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. ปุนัพภวสูตร ๒. ชีวิตนิทริยสูตร ๓. อัญญาตาวินทริยสูตร         
๔. เอกาภิญญาสูตร ๕. สุทธกสูตร ๖. โสตาปนนสูตร ๗. อรหันตสูตรท่ี ๑     
๘. อรหันตสูตรท่ี ๒ ๙. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ ๑๐. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒.     
                          -----------       
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                         สุขินทริยวรรคท่ี ๔           
                            สุทธกสูตร                 
                          วาดวยอินทรีย ๕           
        [๙๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย ๑   
ทุกขินทรีย ๑ โสมนัสสินทรีย ๑ โทมนัสสินทรีย ๑ อุเปกขินทรีย ๑ อินทรีย ๕ ประการนี้แล.                
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                           โสตาปนนสูตร               
                 รูการเกิดดับแหงอินทรีย ๕ เปนโสดาบัน               
        [๙๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย     
... อุเปกขินทรีย.                 
        [๙๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด อริยสาวกรูชัดซ่ึงความเกดิ ความดับ คุณ โทษ       
และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง อริยสาวกน้ีเราเรียกวา 
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.      
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            อรหันตสูตร                
                รูความเกิดดับแหงอินทรีย ๕ เปนพระอรหนัต            
        [๙๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย     
... อุเปกขินทรีย.                 
        [๙๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด ภิกษุรูชัดซ่ึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ      
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง เปนผูหลุดพนแลวเพราะไม                 
ถือม่ัน เม่ือนั้น ภิกษนุี้เราเรียกวา เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทํา                
เสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนของตนแลว ส้ินสังโยชนท่ีจะนําไปสูภพ หลุดพน     
แลว เพราะรูโดยชอบ.               
                           จบ สูตรท่ี ๓       
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                        สมณพราหมณสูตรท่ี ๑            
           รูความเกิดดับแหงอินทรีย ๕ นับวาเปนสมณพราหมณ         
        [๙๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย     
... อุเปกขินทรีย.                 
        [๙๒๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ไมรูชัดซ่ึงความ     
เกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปน       
จริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เราไมนบัวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณใน     
หมูพราหมณ เพราะทานเหลานั้น ไมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ หรือของ     
ความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.          
        [๙๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชัดซ่ึงความ      
เกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปน       
จริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เรานับวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณใน         
พวกพราหมณ เพราะทานเหลานั้น กระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะและของความ       
เปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู.              
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                        สมณพราหมณสูตรท่ี ๒            
             รูความเกิดดับแหงอินทรีย ๕ เปนสมณพราหมณ             
        [๙๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย     
... อุเปกขินทรีย.                 
        [๙๒๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ไมรูชัดซ่ึง         
สุขินทรีย ความเกิดแหงสุขินทรีย ความดับแหงสุขินทรีย และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหง                
สุขินทรีย ไมรูชัดซ่ึงทุกขินทรีย ... โสมนัสสินทรีย ... โทมนัสสินทรีย ... อุเปกขินทรีย ความเกิด   
แหงอุเปกขินทรีย ความดับแหงอุเปกขินทรีย และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงอุเปกขินทรีย                
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ เราไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณในหมู      
พราหมณ เพราะทานเหลานัน้ ไมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ หรือของความ     
เปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู.       
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        [๙๒๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชัดซ่ึง          
สุขินทรีย ความเกิดแหงสุขินทรีย ความดับแหงสุขินทรีย และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหง                
สุขินทรีย รูชัดซ่ึงทุกขินทรีย ... โทมนัสสินทรีย ... อุเปกขินทรีย ความเกดิแหงอุเปกขินทรีย ความ   
ดับแหงอุเปกขินทรีย และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงอุเปกขินทรีย สมณะหรือพราหมณ     
เหลานั้น เรานับวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ เพราะทาน        
เหลานั้น กระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ และของความเปนพราหมณ ดวยปญญา     
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู. 
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                           วิภังคสูตรท่ี ๑            
                      วาดวยการจําแนกอินทรีย ๕       
        [๙๒๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย     
... อุเปกขินทรีย.                 
        [๙๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สุขินทรียเปนไฉน? ความสุขทางกาย ความสําราญ             
ทางกาย เวทนาอันเปนสุขสําราญ เกิดแตกายสัมผัส นี้เรียกวา สุขินทรีย. 
        [๙๒๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขินทรียเปนไฉน? ความทุกขทางกาย ความไม            
สําราญทางกาย เวทนาอันเปนทุกขไมสําราญ เกิดแตกายสัมผัส นี้เรียกวา ทุกขินทรีย.       
        [๙๒๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็โสมนัสสินทรียเปนไฉน? ความสุขทางใจ ความ               
สําราญทางใจ เวทนาอันเปนสุขสําราญ เกิดแตมโนสัมผัส นี้เรียกวา โสมนัสสินทรีย.          
        [๙๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็โทมนัสสินทรียเปนไฉน? ความทุกขทางใจ ความไม          
สําราญทางใจ เวทนาอันเปนทุกขไมสําราญ เกิดแตมโนสัมผัส นี้เรียกวา โทมนัสสินทรีย.     
        [๙๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อุเปกขินทรียเปนไฉน? เวทนาอันสําราญก็ไมใช อันใช     
ความสําราญก็ไมใช ทางกายหรือทางใจ นีเ้รียกวา อุเปกขินทรีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย         
อินทรีย ๕ ประการนีแ้ล.            
                           จบ สูตรท่ี ๖   
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                           วิภังคสูตรท่ี ๒            
                วาดวยอินทรีย ๕ เปนสุขทุกขและอทุกขมสุข             
        [๙๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย     
... อุเปกขินทรีย.                 
        [๙๓๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สุขินทรียเปนไฉน? ความสุขทางกาย ... นี้เรียกวา       
สุขินทรีย.       
        [๙๓๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขินทรียเปนไฉน? ความทุกขทางกาย ... นี้เรียกวา    
ทุกขินทรีย.      
        [๙๓๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็โสมนัสสินทรียเปนไฉน? ความสุขทางใจ ... นี้เรียกวา    
โสมนัสสินทรีย.   
        [๙๓๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็โทมนัสสินทรียเปนไฉน? ความทุกขทางใจ ... นี้เรียกวา  
โทมนัสสินทรีย.   
        [๙๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อุเปกขินทรียเปนไฉน? เวทนาอันสําราญก็ไมใช ไมใช     
ความสําราญก็ไมใช ทางกายหรือทางใจ นีเ้รียกวา อุเปกขินทรีย.         
        [๙๓๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในอินทรีย ๕ ประการนั้น สุขินทรียและโสมนัสสินทรีย      
พึงเห็นวา เปนสุขเวทนา.           
        [๙๓๘] ในอินทรีย ๕ ประการนั้น ทุกขินทรียและโทมนัสสินทรีย พึงเห็นวา            
เปนทุกขเวทนา.    
        [๙๓๙] ในอินทรีย ๕ ประการนั้น อุเปกขินทรีย พึงเห็นวา เปนอทุกขมสุขเวทนา        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนีแ้ล.           
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                           วิภังคสูตรท่ี ๓            
                    วาดวยอินทรีย ๕ ยนเขาเปน ๓   
        [๙๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย     
... อุเปกขินทรีย.         
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        [๙๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สุขินทรียเปนไฉน? ความสุขทางกาย ... นี้เรียกวา       
สุขินทรีย.       
        [๙๔๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขินทรียเปนไฉน? ความทุกขทางกาย ... นี้เรียกวา    
ทุกขินทรีย.      
        [๙๔๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็โสมนัสสินทรียเปนไฉน? ความสุขทางใจ ... นี้เรียกวา    
โสมนัสสินทรีย.   
        [๙๔๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็โทมนัสสินทรียเปนไฉน? ความทุกขทางใจ ... นี้เรียกวา  
โทมนัสสินทรีย.   
        [๙๔๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อุเปกขินทรียเปนไฉน? เวทนาอันสําราญก็ไมใช ไมใช     
ความสําราญก็ไมใช ทางกายหรือทางใจ นีเ้รียกวา อุเปกขินทรีย.         
        [๙๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในอินทรีย ๕ ประการนั้น สุขินทรียและโสมนัสสินทรีย      
พึงเห็นวา เปนสุขเวทนา.           
        [๙๔๗] ในอินทรีย ๕ ประการนั้น ทุกขินทรียและโทมนัสสินทรีย พึงเห็นวา            
เปนทุกขเวทนา.    
        [๙๔๘] ในอินทรีย ๕ ประการนั้น อุเปกขินทรีย พึงเห็นวาเปนอทุกขมสุขเวทนา         
อินทรียมี ๕ ประการนี้ เปน ๕ แลวยนเขาเปน ๓ เปน ๓ แลว ขยายออกเปน ๕ ก็ได โดย   
ปริยาย ดวยประการดังนีแ้ล.         
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                            อรหันตสูตร                
                    อินทรีย ๕ อาศัยผัสสะเกิดเวทนา    
        [๙๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ สุขินทรีย     
... อุเปกขินทรีย.                 
        [๙๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สุขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนาเกิดข้ึน                
ภิกษนุั้นสบายกาย ก็รูชัดวาสบายกาย ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะ เปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนาน้ัน     
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แหละดบัไป เวทนาซ่ึงเกดิแตผัสสะนั้น คือ สุขินทรีย ท่ีอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนา             
เกิดข้ึนนัน้ ยอมดับไป สงบไป.      
        [๙๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทุกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตัง้แหงทุกขเวทนา     
เกิดข้ึน ภิกษุนัน้ไมสบายกาย ก็รูชัดวาเราไมสบายกาย ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะอันเปนท่ีตั้ง           
แหงทุกขเวทนาน้ันแหละดับไป เวทนาซ่ึงเกิดแตผัสสะนัน้ คือ ทุกขินทรียท่ีอาศัยผัสสะอันเปน               
ท่ีตั้งแหงทุกขเวทนาเกิดข้ึนนัน้ ยอมดับไป สงบไป.   
        [๙๕๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โสมนัสสินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหง           
โสมนัสสเวทนาเกิดข้ึน ภกิษุนั้นสบายใจ ก็รูชัดวาเราสบายใจ ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะอันเปน              
ท่ีตั้งแหงโสมนัสสเวทนานัน้แหละดับไป เวทนาซ่ึงเกดิแตผัสสะนั้น คือ โสมนัสสินทรียท่ีอาศัย              
ผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงโสมนัสสเวทนาเกดิข้ึนนั้น ยอมดับไป สงบไป.     
        [๙๕๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โทมนัสสินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหง           
โทสนัสสเวทนาเกิดข้ึน ภกิษุไมสบายใจ ก็รูชัดวา เราไมสบายใจ ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะ 
อันเปนท่ีตั้งแหงโทมนัสสเวทนานัน้แหละดับไป เวทนาซ่ึงเกิดแตผัสสะนั้น คือ โทมนัสสินทรีย               
ท่ีอาศัยผัสสะ อันเปนท่ีตั้งแหงโทมนัสสเวทนาเกิดข้ึนนัน้ ยอมดับไป สงบไป.             
        [๙๕๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุเปกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหง            
อุเบกขาเวทนาเกิดข้ึน ภิกษุนัน้รูสึกเฉยๆ กรู็ชัดวา เรารูสึกเฉยๆ ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะ            
อันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขาเวทนาน้ันแหละดับไป เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น คือ อุเปกขินทรียท่ี             
อาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขาเวทนาเกิดข้ึนนั้น ยอมดับไป สงบไป.                 
        [๙๕๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนไม ๒ อันเสียดสีกันจึงเกดิความรอน เกดิ      
ไฟข้ึน เพราะแยกไม ๒ อันนัน่เองใหออกจากกันเสีย ความรอนท่ีเกิดเพราะความเสียดสี ยอม  
ดับสงบไป ฉันใด สุขินทรียยอมอาศัยผัสสะ อันเปนท่ีตัง้แหงสุขเวทนาเกิดข้ึน ภิกษนุั้นสบาย               
กาย ก็รูชัดวา เราสบายกาย ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนานัน้แหละดับไป             
เวทนาซ่ึงเกดิแตผัสสะ คือ สุขินทรียท่ีอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนาเกิดข้ึนนัน้ ยอม           
ดับไปสงบไป ทุกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนาเกิดข้ึน ฯลฯ โสมนัส   
สินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงโสมนัสสเวทนาเกิดข้ึน ฯลฯ โสมนัสสินทรียยอมอาศัย    
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ผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงโทมนัสสเวทนาเกดิข้ึน ฯลฯ อุเปกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหง          
อุเบกขาเวทนาเกิดข้ึน ภิกษุนัน้รูสึกเฉยๆ กรู็ชัดวา เรารูสึกเฉยๆ ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะ            
อันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขาเวทนาน้ันแหละดับไป เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น คือ อุเปกขินทรียท่ี             
อาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขาเวทนาเกิดข้ึนนั้น ยอมดับไป สงบไป ฉันนั้น เหมือนกัน.                
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            อุปปฏิกสูตร               
                 อินทรีย ๕ มีนิมิตเหตุปจจยัเคร่ืองปรุงแตง           
        [๙๕๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ                
ทุกขินทรีย ๑ โทมนัสสินทรีย ๑ สุขินทรีย ๑ โสมนัสสินทรีย ๑ อุเปกขินทรีย ๑.         
        [๙๕๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ไมประมาท มีความเพยีร มีใจ      
เด็ดเดีย่ว ทุกขินทรียเกดิข้ึน เธอยอมรูชัดอยางนี้วา ทุกขินทรียนี้เกดิข้ึนแลวแกเรา และ           
ทุกขินทรียนัน้มีนิมิต มีเหตุ มีเคร่ืองปรุงแตง มีปจจัย แตจะอนุมานเอาวา ทุกขินทรียนั้นไมตองมี    
นิมิต ไมมีเหตุ ไมมีเคร่ืองปรุงแตง ไมมีปจจัย จกัเกดิข้ึนได ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได เธอ         
ยอมรูชัดทุกขินทรีย เหตุเกิดแหงทุกขินทรีย ความดับแหงทุกขินทรีย และขอปฏิบัติเปนท่ีดับโดย        
ไมเหลือแหงทุกขินทรียท่ีเกิดข้ึนแลว ก็ทุกขินทรียท่ีเกดิข้ึนแลว ยอมดับไปไมมีเหลือในท่ีไหน?       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก   
วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ทุกขินทรียท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมดับไปไมมีเหลือในท่ีนี้ ภิกษุ        
นี้เรากลาววา ไดรูแลวซ่ึงความดับแหงทุกขินทรีย และนอมจิตเขาไปเพือ่ความเปนอยางนั้น.            
        [๙๕๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ไมประมาท มีความเพยีร มีใจ      
เด็ดเดีย่ว โทมนัสสินทรียเกดิข้ึน เธอยอมรูชัดอยางนีว้า โทมนัสสินทรียเกิดข้ึนแลวแกเรา            
และโทมนัสสินทรียนั้นมีนิมิต มีเหตุ มีเคร่ืองปรุงแตง มีปจจัย แตจะอนุมานเอาวา โทมนัส               
สินทรียนั้นไมตองมีนิมิต ไมมีเหตุ ไมมีเคร่ืองปรุงแตง ไมมีปจจัย จักเกิดข้ึนได ดังนี้ มิใช     
ฐานะท่ีจะมีได เธอยอมรูชัดโทมนัสสินทรีย เหตุเกดิแหงโทมนัสสินทรีย ความดับแหงโทมนัส               
สินทรีย และขอปฏิบัติเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงโทมนัสสินทรียท่ีเกิดข้ึนแลว ก็โทมนัสสินทรีย         
ท่ีเกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีเหลือในท่ีไหน? ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เขา       
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ทุติยฌาน อันมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะ  
วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู โทมนัสสินทรียท่ีเกดิข้ึนแลว ยอมดับไปไมมี               
เหลือในท่ีนี้ ภกิษุนี้เรากลาววา ไดรูแลวซ่ึงความดับแหงโทมนัสสินทรียและนอมจิตเขาไปเพื่อ         
ความเปนอยางนั้น.                 
        [๙๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ไมประมาท มีความเพยีร มีความ    
เด็ดเดีย่ว สุขินทรียเกิดข้ึน เธอยอมรูชัดอยางนี้วา สุขินทรียนี้เกดิข้ึนแลวแกเรา และสุขินทรีย   
นั้นมีนิมิต มีเหตุ มีเคร่ืองปรุงแตง มีปจจยั แตจะอนุมานเอาวา สุขินทรียนั้นไมตองมีนิมิต           
ไมมีเหตุ ไมมีเคร่ืองปรุงแตง ไมมีปจจยั จักเกิดข้ึนได ดังนี ้มิใชฐานะท่ีจะมีได เธอยอมรูชัด     
สุขินทรีย เหตุเกิดแหงสุขินทรีย ความดับแหงสุขินทรีย และขอปฏิบัติท่ีดับโดยไมเหลือแหง             
สุขินทรียเกิดข้ึนแลว ก็สุขินทรียท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมดับไปไมมีเหลือในท่ีไหน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย      
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป เขา                 
ตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข สุขินทรีย      
เกิดข้ึนแลว ยอมดับไปไมเหลือในท่ีนี้ ภกิษุนี้เรากลาววา ไดรูแลวซ่ึงความดับแหงสุขินทรีย         
และนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้.             
        [๙๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ไมประมาท มีความเพยีร มีใจ      
เด็ดเดีย่ว โสมนัสสินทรียเกดิข้ึน เธอรูชัดอยางนี้วา โสมนัสสินทรียนี้เกดิข้ึนแลวแกเรา และ         
โสมนัสสินทรียนั้นมีนิมิต มีเหตุ มีเคร่ืองปรุงแตง มีปจจยั แตจะอนุมานเอาวา โสมนัสสินทรีย           
นั้นไมตองมีนมิิต ไมมีเหตุ ไมมีเคร่ืองปรุงแตง ไมมีปจจยั จักเกิดข้ึนได ดังนี้ มิใชฐานะท่ี       
จะมีได เธอยอมรูชัดโสมนัสสินทรีย เหตุเกดิแหงโสมนัสสินทรีย ความดับแหงโสมนสัสินทรีย               
และขอปฏิบัติเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงโสมนัสสินทรียท่ีเกิดข้ึนแลว กโ็สมนัสสินทรียท่ีเกิดข้ึน        
แลว ยอมดับไปไมมีเหลือในที่ไหน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เขาจตุตถฌานไม                
มีทุกข ไมมีสุข และละทุกขละสุขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ   
บริสุทธ์ิอยู โสมนัสสินทรียท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมดับไปไมมีเหลือในท่ีนี้ ภกิษุนี้เรากลาววา ไดรู     
แลวซ่ึงความดบัแหงโสมนัสสินทรีย และนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้น.             
        [๙๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ไมประมาท มีความเพยีร มีใจ      
เด็ดเดีย่ว อุเปกขินทรียเกดิข้ึน เธอยอมรูชัดอยางนีว้า อุเปกขินทรียนี้เกิดข้ึนแลวแกเรา และ       
อุเปกขินทรียนั้นมีนิมิต มีเหตุ มีเคร่ืองปรุงแตง มีปจจยั แตจะอนุมานเอาวา อุเปกขินทรียนั้น     
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ไมตองมีนิมิต ไมมีเหตุ ไมมีเคร่ืองปรุงแตง ไมมีปจจยั จักเกิดข้ึนได ดังนี ้มิใชฐานะท่ีจะมีได    
เธอยอมรูชัดอุเปกขินทรีย เหตุเกิดแหงอุเปกขินทรีย ความดับแหงอุเปกขินทรีย และขอปฏิบัติ            
เปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงอุเปกขินทรียท่ีเกิดข้ึนแลว ก็อุเปกขินทรียท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมดับไปไม      
มีเหลือในท่ีไหน? ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดย     
ประการท้ังปวงแลว เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู อุเปกขินทรียท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมดับไปไมเหลือ              
ในท่ีนี้ ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรูแลวซ่ึงความดับแหงอุเปกขินทรีย และนอมจิตเขาไปเพือ่ความ          
เปนอยางนัน้.    
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ สุขินทริยวรรคท่ี ๔         
                          -----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
          ๑. สุทธกสูตร ๒. โสตาปนนสูตร              
          ๓. อรหันตสูตร๔. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑        
          ๕. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒          ๖. วิภังคสูตรท่ี ๑          
          ๗. วิภังคสูตรท่ี ๒               ๘. วิภังคสูตรท่ี ๓        
          ๙. อรหันตสูตร                ๑๐. อุปปฏิกสูตร.              
                          ------------   
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                           ชราวรรคท่ี ๕               
                             ชราสูตร 
                          วาดวยความแก              
        [๙๖๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:          
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา ใน             
บุพพาราม ใกลพระนครสาวตัถี ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีหลีกเรนในเวลาเย็น  
แลวประทับนัง่ผินพระปฤษฎางคผิงแดดในท่ีมีแสงแดดสองมาจากทิศประจิมอยู คร้ังนั้น ทานพระ               
อานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว บีบนวดพระกาย  
ของพระผูมีพระภาคดวยฝามือพลางกราบทูลวา           
        [๙๖๓] ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว เวลานี้พระฉววีรรณของ      
พระผูมีพระภาคไมบริสุทธ์ิผุดผองเหมือนเมื่อกอน พระสรีระก็หยอนยนเปนเกลียว พระกายก็คอม             
ไปขางหนา และความแปรปรวนของอินทรีย คือ พระจักษุ พระโสตะ พระฆานะ พระชิวหา            
พระกาย ก็ปรากฏอยู.                
        [๙๖๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ขอนี้เปนอยางนัน้ ชราธรรมยอมมีใน       
ความเปนหนุมสาว พยาธิธรรมยอมมีในความไมมีโรค มรณธรรมยอมมีในชีวิต ผิวพรรณไม        
บริสุทธ์ิผุดผองเหมือนเม่ือกอน สรีระก็หยอนยนเปนเกลียว กายก็คอมไปขางหนา และความ 
แปรปรวนแหงอินทรีย คือ จกัษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ก็ปรากฏอยู.       
        [๙๖๕] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้บลงแลว จึงได         
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา        
     ถึงทานจะติความแกอันเลวทราม ถึงทานจะติความแกอันทําใหผิวพรรณ  
     ทรามไป รูปอันนาพึงใจก็คงถูกความแกย่ํายีอยูนัน่เอง แมผูใดพึงมีชีวิตอยู       
     ไดรอยป (ผูนั้นก็ไมพนความตายไปได) สัตวท้ังปวงมีความตายเปนเบ้ือง         
     หนา ความตายยอมไมละเวนอะไรๆ ยอมย่ํายีท้ังหมดทีเดียว.        
                           จบ สูตรท่ี ๑   
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                         อุณณาภพราหมณสูตร             
                      อินทรีย ๕ มีอารมณตางกัน      
        [๙๖๖] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น อุณณภพราหมณเขาไปเฝา พระผูมีพระภาคถึงท่ี        
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ                 
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา              
        [๙๖๗] ขาแตพระโคดมผูเจริญ อินทรีย ๕ ประการนี ้มีอารมณตางกัน มีโคจรตาง      
กัน ไมเสวยอารมณอันเปนโคจรของกันและกัน อินทรีย ๕ ประการเปนไฉน? คือ จักขุนทรีย ๑  
โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ อะไรเปนท่ียึดเหน่ียวของอินทรีย ๕                
ประการนี้ ซ่ึงมีอารมณตางกนั มีโคจรตางกัน ไมเสวยอารมณอันเปนโคจรของกันและกัน และ  
อะไรยอมเสวยอารมณอันเปนโคจรของอินทรีย ๕ ประการนี?้                
        [๙๖๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ อินทรีย ๕ ประการนี้ มีอารมณตาง        
กัน มีโคจรตางกัน ไมเสวยอารมณอันเปนโคจรของกันและกัน อินทรีย ๕ ประการเปนไฉน?      
คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหนิทรีย ๑ กายนิทรีย ๑ ใจเปนท่ียึดเหนี่ยว             
ของอินทรีย ๕ ประการนี้ ซ่ึงมีอารมณตางกนั มีโคจรตางกัน ไมเสวยอารมณอันเปนโคจรของกัน               
และกัน และใจยอมเสวยอารมณอันเปนโคจรของอินทรีย ๕ ประการนี้.        
        [๙๖๙] อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนท่ียึดเหน่ียวแหงใจเลา?               
     พ. ดูกรพราหมณ สติเปนท่ียึดเหน่ียวแหงใจ.     
        [๙๗๐] อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนท่ียึดเหน่ียวแหงสติเลา?              
     พ. ดูกรพราหมณ วิมุติเปนท่ียึดเหน่ียวแหงสติ. 
        [๙๗๑] อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนท่ียึดเหน่ียวแหงวิมุติเลา?           
     พ. ดูกรพราหมณ นพิพานเปนท่ียดึเหนีย่วแหงวิมุติ.               
     อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนท่ียึดเหน่ียวแหงนิพพาน.    
     พ. ดูกรพราหมณ ทานลวงเลยปญหาไปเสียแลว ไมอาจถือเอาท่ีสุด แหงปญหาได        
ดวยวาพรหมจรรยท่ีบุคคลอยูจบแลว มีนิพพานเปนท่ีหยัง่ลง มีนิพพานเปนเบ้ืองหนา มีนิพพาน              
เปนท่ีสุด.       
        [๙๗๒] คร้ังนั้น อุณณาภพราหมณช่ืนชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุก         
จากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป.     
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        [๙๗๓] คร้ันอุณณาภพราหมณหลีกไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษ ุ          
ท้ังหลายมาแลวตรัสวา             
        [๙๗๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรือนยอดหรือศาลาคลายเรือนยอด มีหนาตางในทิศเหนือ       
หรือทิศตะวนัออก เม่ือพระอาทิตยข้ึนไป แสงสองเขาไปทางหนาตาง ตั้งอยูท่ีฝาดานไหน? ภิกษุ             
ท้ังหลายกราบทูลวา ตั้งอยูท่ีฝาดานตะวันตก พระเจาขา.              
     พ. อยางนัน้เหมือนกัน ภกิษุท้ังหลาย ศรัทธาในพระตถาคตของอุณณาภพราหมณ             
ม่ันคงแลว มีรากเกิดแลว ตั้งอยูม่ันแลว อันสมณพราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ       
ในโลกจะพึงชักนําไปไมได ถาอุณณาภพราหมณ พึงทํากาละในสมัยนี้ไซร ยอมไมมีสังโยชนซ่ึง 
เปนเคร่ืองประกอบใหอุณณาภพราหมณตองมายังโลกนีอี้ก.                 
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            สาเกตสูตร                 
                       วาดวยอินทรีย ๕ พละ ๕        
        [๙๗๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:          
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอัญชนมิคทายวัน ใกลเมืองสาเกต ณ ท่ี      
นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปริยายท่ี                
อินทรีย ๕ อาศัยแลว ยอมเปนพละ ๕ ท่ีพละ ๕ อาศัยแลว ยอมเปนอินทรีย ๕ มีอยูหรือหนอ?                
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาค               
เปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่ง ขอประทานวโรกาส ขอเน้ือ 
ความแหงภาษตินี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษท้ัุงหลายไดสดับแลวจกัทรงจําไว.   
        [๙๗๖] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปริยายท่ีอินทรีย ๕ อาศัยแลว เปนพละ ๕ ท่ีพละ ๕      
อาศัยแลว เปนอินทรีย ๕ มีอยู ปริยายท่ีอินทรีย ๕ อาศัยแลว เปนพละ ๕ ท่ีพละ ๕ อาศัย                 
แลว เปนอินทรีย ๕ เปนไฉน?       
        [๙๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนสัทธินทรีย ส่ิงนั้นเปนสัทธาพละ ส่ิงใดเปน    
สัทธาพละ ส่ิงนั้นเปนสัทธินทรีย ส่ิงใดเปนวิริยนิทรีย ส่ิงนั้นเปนวิริยพละ ส่ิงใดเปนวริิยพละ        
ส่ิงนั้นเปนวิริยนิทรีย ส่ิงใดเปนสตินทรีย ส่ิงนั้นเปนสติพละ ส่ิงใดเปนสติพละ ส่ิงนั้นเปน     
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สตินทรีย ส่ิงใดเปนสมาธินทรีย ส่ิงนั้นเปนสมาธิพละ ส่ิงใดเปนสมาธิพละ ส่ิงนั้นเปนสมาธินทรีย        
ส่ิงใดเปนปญญินทรีย ส่ิงนัน้เปนปญญาพละ ส่ิงใดเปนปญญาพละ ส่ิงนั้นเปนปญญินทรีย.                 
        [๙๗๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแมน้ํา ซ่ึงไหลไปทางทิศตะวนัออก หล่ัง         
ไปทางทิศตะวนัออก บาไปทางทิศตะวนัออก ท่ีตรงกลางแมน้ํานั้นมีเกาะ ปริยายท่ีกระแสแหง    
แมน้ํานัน้อาศัยแลว ยอมถึงซ่ึงความนับวากระแสเดียวมีอยู อนึ่ง ปริยายท่ีกระแสแหงแมน้ํานัน้           
อาศัยแลว ยอมถึงซ่ึงความนับวาสองกระแสที่มีอยู.   
        [๙๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ปริยายท่ีกระแสแหงแมน้ํานั้น อาศัยแลว ยอมถึงซ่ึงความ 
นับวากระแสเดียวเปนไฉน? คือ น้ําในท่ีสุดดานตะวนัออกและในท่ีสุดดานตะวนัตกแหงเกาะน้ัน                 
ปริยายนีแ้ล ท่ีกระแสแหงแมน้ํานั้นอาศัยแลว ยอมถึงซ่ึงความนับวากระแสเดียว.          
        [๙๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ปริยายท่ีกระแสแหงแมน้ํานั้น อาศัยแลว ยอมถึงซ่ึง     
ความนับวาสองกระแสเปนไฉน? คือ น้ําในท่ีสุดดานเหนือ และในท่ีสุดดานใตแหงเกาะนัน้    
ปริยายนีแ้ล ท่ีกระแสแหงแมน้ํานั้นอาศัยแลว ยอมถึงซ่ึงความนับวา สองกระแส ฉันใด.     
        [๙๘๑] ฉันนั้นเหมือนกนั ภิกษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนสัทธินทรีย ส่ิงนั้นเปนสัทธาพละ  
ส่ิงใดเปนสัทธาพละ ส่ิงนั้นเปนสัทธินทรีย ส่ิงใดเปนวิริยนิทรีย ส่ิงนั้นเปนวิริยพละ ส่ิงใด          
เปนวิริยพละ ส่ิงนั้นเปนวิริยนิทรีย ส่ิงใดเปนสตินทรีย ส่ิงนั้นเปนสติพละ ส่ิงใดเปนสติพละ          
ส่ิงนั้นเปนสตินทรีย ส่ิงใดเปนสมาธินทรีย ส่ิงนั้นเปนสมาธิพละ ส่ิงใดเปนสมาธิพละ ส่ิงนั้น           
เปนสมาธินทรีย ส่ิงใดเปนปญญินทรีย ส่ิงนั้นเปนปญญาพละ ส่ิงใดเปนปญญาพละ ส่ิงนั้น                 
เปนปญญินทรีย.  
        [๙๘๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรีย ๕ อันตนเจริญแลว กระทําใหมาก        
แลว ภกิษจุึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย                 
ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.  
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          ปุพพโกฏฐกสูตร               
                    พระสารีบุตรไมเช่ือพระพุทธเจา    
        [๙๘๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:          
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปุพพโกฏฐกะ ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้น      
แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาแลว ตรัสวา        
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        [๙๘๔] ดกูรสารีบุตร เธอเช่ือหรือวา สัทธินทรียท่ีบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก      
แลว ยอมหย่ังลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด วิริยนิทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย             
ท่ีบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปน  
ท่ีสุด.           
        [๙๘๕] ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญในเร่ืองนี้ ขาพระองคไม   
ถึงความเช่ือตอพระผูมีพระภาควา สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว กระทําให                
มากแลว ยอมหย่ังลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ดวยวาอมตะนั้น ชน   
เหลาใดยังไมรู ไมเห็น ไมทราบ ไมกระทําใหแจง ไมพิจารณาเห็นดวยปญญา ชนเหลานั้นพึง                
ถึงความเช่ือตอชนเหลาอ่ืน ในอมตะนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว                 
กระทําใหมากแลว ยอมหย่ังลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ก็แลอมตะน้ัน 
ชนเหลาใดรูแลว เห็นแลว ทราบแลว กระทําใหแจงแลว พิจารณาเห็นแลวดวยปญญา ชน       
เหลานั้นหมดความเคลือบแคลงสงสัย ในอมตะนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อันบุคคล    
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ขา                 
แตพระองคผูเจริญ ก็อมตะนัน้ ขาพระองครูแลว เหน็แลว ทราบแลว กระทําใหแจงแลว    
พิจารณาเห็นแลวดวยปญญา ขาพระองคจึงหมดความเคลือบแคลงสงสัย ในอมตะนัน้วา            
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ                
เปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด.   
        [๙๘๖] พ. ดีละๆ สารีบุตร ดวยวาอมตะน้ัน ชนเหลาใดยังไมรู ไมเห็น ไมทราบ       
ไมกระทําใหแจง ไมพิจารณาเห็นแลวดวยปญญา ชนเหลานั้น พึงถึงความเช่ือตอชนเหลาอ่ืน 
ในอมตะนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่ง 
ลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ก็แล อมตะนั้น ชนเหลาใดรูแลว เห็นแลว                
ทราบแลว กระทําใหแจงแลว พิจารณาเหน็แลวดวยปญญา ชนเหลานัน้หมดความเคลือบแคลง       
สงสัย ในอมตะนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว     
ยอมหยัง่ลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด.            
                           จบ สูตรท่ี ๔   
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                         ปุพพารามสูตรท่ี ๑            
                       วาดวยปญญินทรียเปนใหญ     
        [๙๘๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:          
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา ใน             
ปุพพาราม ใกลพระนครสาวตัถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาแลวตรัส 
ถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรียเทาไรหนอ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว 
ภิกษุผูขีณาสพ ยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา  
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ     
        [๙๘๘] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรียประการหน่ึง อันตนเจริญแลว        
กระทําใหมากแลว ภกิษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืน           
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี อินทรียอยางหนึ่งเปนไฉน? คือปญญินทรีย.               
        [๙๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ อันไปตามปญญาของพระ              
อริยสาวกผูมีปญญา ยอมต้ังม่ัน.  
        [๙๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรียประการหนึ่งนี้แล อันตนเจริญแลว      
กระทําใหมากแลว ภกิษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืน           
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.      
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                         ปุพพารามสูตรท่ี ๒            
                          วาดวยอินทรีย ๒           
        [๙๙๑] นทิานนั้นเหมือนกัน. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะ       
ความท่ีอินทรียเทาไรหนอ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณ     
อรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี? ภิกษุท้ังหลายกราบ     
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน  
ฯลฯ      
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        [๙๙๒] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรีย ๒ ประการ อันตนเจริญแลว          
กระทําใหมากแลว ภกิษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืน           
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.      
        [๙๙๓] อินทรีย ๒ ประการเปนไฉน? คือ ปญญาอันเปนอริยะ ๑ วมุิติอันเปน            
อริยะ ๑ ก็ปญญาอันเปนอริยะของภิกษุนั้น เปนปญญินทรีย วิมุติอันเปนอริยะของภกิษนุั้น เปน            
สมาธินทรีย.      
        [๙๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรีย ๒ ประการนี้แล อันตนเจริญแลว        
กระทําใหมากแลว ภกิษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืน           
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.      
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                         ปุพพารามสูตรท่ี ๓            
                          วาดวยอินทรีย ๔           
        [๙๙๕] นทิานนั้นเหมือนกัน. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะ       
ความท่ีอินทรียเทาไรหนอ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณ     
อรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี? ภิกษุท้ังหลายกราบ     
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ               
        [๙๙๖] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรีย ๔ ประการ อันตนเจริญแลว          
กระทําใหมากแลว ภกิษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืน           
เพื่อความเปนอยางนี้มิได.        
        [๙๙๗] อินทรีย ๔ ประการเปนไฉน? คือ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑     
ปญญินทรีย ๑.    
        [๙๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรีย ๔ ประการนี้แล อันตนเจริญแลว        
กระทําใหมากแลว ภกิษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืน           
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.      
                           จบ สูตรท่ี ๗       
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                         ปุพพารามสูตรท่ี ๔            
                          วาดวยอินทรีย ๕           
        [๙๙๙] นทิานนั้นเหมือนกัน. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะ       
ความท่ีอินทรียเทาไรหนอ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณ     
อรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี? ภิกษุท้ังหลายกราบ     
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ               
        [๑๐๐๐] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรีย ๕ ประการ อันตนเจริญแลว         
กระทําใหมากแลว ภกิษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืน           
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.      
        [๑๐๐๑] อินทรีย ๕ ประการเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑    
สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑.       
        [๑๐๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรีย ๕ ประการนี้แล อันตนเจริญแลว       
กระทําใหมากแลว ภกิษผูุขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืน           
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.      
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                        ปณโฑลภารทวาชสูตร             
                          วาดวยอินทรีย ๓           
        [๑๐๐๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:         
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี ก็สมัยนัน้       
ทานพระปณโฑลภารทวาชะ ไดพยากรณอรหัตผลวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืนเพื่อความ              
เปนอยางนี้มิไดมี.               
        [๑๐๐๔] คร้ังนั้น ภิกษุมากรูป เขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระ    
ผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา ขาแต            
พระองคผูเจริญ ทานพระปณโฑลภารทวาชะพยากรณอรหัตผลวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืน           
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.      
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        [๑๐๐๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระปณโฑลภารทวาชะ เห็นอํานาจประโยชน             
อะไรหนอ จึงพยากรณอรหตัผลวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี.        
        [๑๐๐๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรีย ๓ ประการ     
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษปุณโฑลภารทวาชะ จงึพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัด  
วา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.            
        [๑๐๐๗] อินทรีย ๓ ประการเปนไฉน? คือ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑.    
        [๑๐๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรีย ๓ ประการนี้แล อันตนเจริญแลว       
กระทําใหมากแลว ภกิษุปณโฑลภารทวาชะจึงพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ...               
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.                
        [๑๐๐๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อินทรีย ๓ ประการนี้ มีอะไรเปนท่ีสุด มีความส้ินเปน  
ท่ีสุด มีความส้ินแหงอะไรเปนท่ีสุด มีความส้ินแหงชาติ ชราและมรณะเปนท่ีสุด ดูกรภิกษุท้ังหลาย          
ภิกษุปณโฑลภารทวาชะเหน็วา ความส้ินแหงชาติ ชราและมรณะดังนีแ้ล จึงพยากรณอรหัตผล      
วา เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว ... กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.                
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            สัทธาสูตร                 
                    วาดวยศรัทธาของพระอริยสาวก       
        [๑๐๑๐] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:         
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวอังคะช่ืออาปณะ ในแควนอังคะ       
ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาแลวตรัสวา ดกูรสารีบุตร อริยสาวก 
ผูใดมีศรัทธาม่ัน เล่ือมใสยิ่งในพระตถาคต อริยสาวกน้ันไมพึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในตถาคต 
หรือในศาสนาของตถาคต.               
        [๑๐๑๑] พระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ อริยสาวกใด มีศรัทธาม่ัน       
เล่ือมใสยิ่ง ในพระตถาคต อริยสาวกน้ัน ไมพึงเคลือบแคลงหรือสงสัย ในพระตถาคต             
หรือในศาสนาของพระตถาคต ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา พึงหวังขอนี้ไดวา จกัเปนผูปรารภ 
ความเพยีร เพือ่ละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มีกําลัง มีความบากบ่ัน ม่ันคง   
ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย.     
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        [๑๐๑๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็วิริยะของอริยสาวกนั้น เปนวิริยนิทรีย ดวยวา    
อริยสาวกผูมีศรัทธา ปรารภความเพียรแลว พึงหวังขอนีไ้ดวา จักเปนผูมีสติประกอบดวยสติเปน            
เคร่ืองรักษาตนอยางยิ่ง จักระลึกถึง ตามระลึกถึง กจิท่ีทําและคําพูดแมนานได.            
        [๑๐๑๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สติของอริยสาวกน้ัน เปนสตินทรีย ดวยวาอริยสาวก  
ผูมีศรัทธา ปรารภความเพยีร เขาไปต้ังสติไวแลว พึงหวังขอนี้ไดวา จักยึดหนวงนิพพานให               
เปนอารมณ ไดสมาธิ ไดเอกคัคตาจิต.                 
        [๑๐๑๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมาธิของอริยสาวกน้ัน เปนสมาธินทรีย ดวยวา      
อริยสาวกผูมีศรัทธา ปรารภความเพียร เขาไปต้ังสติไว มีจิตต้ังม่ันโดยชอบ พึงหวังขอนี้ไดวา            
จักรูชัดอยางนีว้า สงสารมีท่ีสุดและเบ้ืองตนอันบุคคลรูไมไดแลว เบ้ืองตนท่ีสุดไมปรากฏแก         
เหลาสัตว ผูมีอวิชชาเคร่ืองกั้น มีตัณหาเปนเคร่ืองผูกไว ผูแลนไปแลว ทองเท่ียวไปแลว ก็ความ       
ดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหงกองมืดคืออวิชชา นัน้เปนบทอันสงบ นั่นเปนบทอันประณีต    
คือ ความระงับสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความส้ินกําหนัด        
ความดับ นิพพาน.   
        [๑๐๑๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปญญาของอริยสาวกน้ัน เปนปญญินทรีย อริยสาวก     
นั้นแล พยายามอยางนี้ คร้ันพยายามแลว ระลึกอยางนี้ คร้ันระลึกแลว ตั้งม่ันอยางนี้ คร้ัน              
ตั้งม่ันแลว รูชัดอยางนี้ คร้ันรูชัดแลว ยอมเช่ือม่ันอยางนีว้า ธรรมเหลานี้ ก็คือธรรมท่ีเราเคยได                 
ฟงมาแลวนัน่เอง เหตุนั้น บัดนี้ เราถูกตองดวยนามกายอยู และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา.                 
        [๑๐๑๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ศรัทธาของอริยสาวก เปนสัทธินทรีย ดังน้ีแล.       
        [๑๐๑๗] พ. ดีละๆ สารีบุตร อริยสาวกใดมีศรัทธาม่ัน เล่ือมใสในตถาคต 
อริยสาวกน้ันไมพึงเคลือบแคลงหรือสงสัย ในพระตถาคต หรือในศาสนาของพระตถาคต ดวยวา       
อริยสาวกผูมีศรัทธา พึงหวังขอนี้ไดวา จักเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยัง             
กุศลธรรมใหถึงพรอม มีกําลัง มีความบากบั่น ม่ันคง ไมทอดธุระในกศุลธรรมท้ังหลาย.        
        [๑๐๑๘] ดูกรสารีบุตร ก็วิริยะของอริยสาวกนั้น เปนวิริยนิทรีย ดวยวาอริยสาวก     
ผูมีศรัทธา ปรารภความเพยีรแลว พึงหวังขอนี้ไดวา จักเปนผูมีสติ ประกอบดวยสติเปนเคร่ือง            
รักษาตนอยางยิ่ง จักระลึกถึง ตามระลึกถึง กิจท่ีทําและคําท่ีพูดแมนานได.                
        [๑๐๑๙] ดูกรสารีบุตร ก็สติของอริยสาวกน้ัน เปนสตินทรีย ดวยวาอริยสาวกผูมี      
ศรัทธา ปรารภความเพียร เขาไปต้ังสติไวแลว พึงหวังขอนี้ไดวา จักยดึหนวงนิพพานใหเปน                
อารมณ ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต.     
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        [๑๐๒๐] ดูกรสารีบุตร ก็สมาธิของอริยสาวกนั้น เปนสมาธินทรีย ดวยวาอริยสาวก       
ผูมีศรัทธา ปรารภความเพยีร เขาไปต้ังสติไว มีจิตต้ังม่ันโดยชอบ พึงหวงัขอนี้ไดวา จกัรูชัด          
อยางนี้วา สงสารมีท่ีสุดและเบื้องตน อันบุคคลรูไมไดแลว เบ้ืองตนที่สุดไมปรากฏแกเหลาสัตว       
ผูมีอวิชชาเปนเคร่ืองกั้น มีตณัหาเปนเคร่ืองผูกไว ผูแลนไปแลว ทองเที่ยวไปแลว กค็วามดับ           
ดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหงกองมืด คืออวิชชา นั่นเปนบทอันสงบ นั่นเปนบทอันประณีต      
คือ ความระงับสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความส้ินกําหนัด        
ความดับ นิพพาน.   
        [๑๐๒๑] ดูกรสารีบุตร ก็ปญญาของอริยสาวกน้ัน เปนปญญินทรีย อริยสาวกน้ันแล        
พยายามอยางนี้ คร้ันพยายามแลว ระลึกอยางนี้ คร้ันระลึกแลว ตั้งม่ันอยางนี้ คร้ันต้ังม่ันแลว         
รูชัดอยางนี้ คร้ันรูชัดแลว ยอมเช่ือม่ันอยางนี้วา ธรรมเหลานี้ ก็คือธรรมท่ีเราเคยไดฟงมาแลว    
นั่นเอง เหตุนัน้ บัดนี้ เราถูกตองดวยนามกายอยู และเหน็แจงแทงตลอดดวยปญญา.         
        [๑๐๒๒] ดูกรสารีบุตร ส่ิงใดเปนศรัทธาของอริยสาวกนัน้ ส่ิงนั้นเปนสัทธินทรีย      
ของอริยสาวกนั้น ดังนีแ้ล.          
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                         จบ ชราวรรคท่ี ๕              
                          -----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. ชราสูตร        ๒. อุณณาภพราหมณสูตร          
     ๓. สาเกตสูตร      ๔. ปุพพโกฏฐกสูตร             
     ๕. ปุพพารามสูตรท่ี ๑ ๖. ปุพพารามสูตรท่ี ๒      
     ๗. ปุพพารามสูตรท่ี ๓ ๘. ปุพพารามสูตรท่ี ๔      
     ๙. ปณโฑลภารทวาชสูตร               ๑๐. สัทธาสูตร                
                         -------------      
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                         สูกรขาตวรรคท่ี ๖             
                            โกสลสูตร 
                  ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม                 
        [๑๐๒๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:         
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โกสลพราหมณคาม ในแควนโกศล ณ ท่ี             
นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา.            
        [๑๐๒๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย บรรดาสัตวดิรัจฉานทุกจําพวก สีหมฤคราช โลกกลาว           
วา เปนยอดของสัตวเหลานั้น เพราะมีกําลัง มีฝเทา มีความกลา ฉันใด บรรดาโพธิปกขิยธรรม                
ทุกอยาง ปญญินทรีย เรากลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อ  
ความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกนั.      
        [๑๐๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย เปน           
โพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู วิริยินทรีย ... สตินทรีย ... สมาธินทรีย ... ปญญินทรีย   
เปนโพธิปกขยิธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู.      
        [๑๐๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาสัตวดิรัจฉานทุกจําพวก สีหมฤคราช โลกกลาว           
วา เปนยอดของสัตวเหลานั้น เพราะมีกําลัง มีฝเทา มีความกลา ฉันใด บรรดาโพธิปกขิยธรรม                
ทุกอยาง ปญญินทรีย เรากลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความ               
ตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกนั.          
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            มัลลกสูตร                 
                          วาดวยอินทรีย ๔           
        [๑๐๒๗] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:         
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวมัลละ ช่ืออุรุเวลกัปปะ ใน         
แควนมัลละ ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา         
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        [๑๐๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อริยญาณยังไมเกิดข้ึนแกอริยสาวกเพียงใด อินทรีย ๔    
ก็ยังไมตั้งลงม่ันเพียงนั้น เม่ือใดอริยญาณเกิดข้ึนแลวแกอริยสาวก เม่ือนัน้ อินทรีย ๔ ก็ตั้ง          
ลงม่ัน.           
        [๑๐๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเรือนยอด เม่ือเขายังไมไดยกยอดข้ึน         
เพียงใด กลอนเรือนก็ยังไมช่ือวา ตั้งอยูม่ันคง เพียงนัน้ เม่ือใด เขายกยอดข้ึนแลว เม่ือนั้น           
กลอนเรือนจึงเรียกวา ตั้งอยูม่ันคง ฉันใด อริยญาณ ยังไมเกิดข้ึนแกอริยสาวกเพียงใด อินทรีย            
๔ ก็ยังไมตั้งลงม่ันเพียงนั้น เม่ือใด อริยญาณเกดิข้ึนแลวแกอริยสาวก เม่ือนั้น อินทรีย ๔              
ก็ตั้งลงม่ัน ฉันนั้นเหมือนกัน อินทรีย ๔ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ๑ วริิยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑         
สมาธินทรีย ๑.    
        [๑๐๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ อันไปตามปญญาของอริยสาวก         
ผูมีปญญา ยอมต้ังม่ัน.           
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                             เสขสูตร 
                    วาดวยพระเสขะและพระอเสขะ         
        [๑๐๓๑] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:         
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี ณ ท่ีนัน้แล      
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายแลวตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปริยายท่ีภิกษุผูเปนเสขะ            
อาศัยแลว ตั้งอยูในเสขภูมิ พงึรูวา เราเปนพระเสขะ ท่ีภกิษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูใน          
อเสขภูมิ พึงรูวา เราเปนพระอเสขะ มีอยูหรือ? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองค  
ผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน.    
        [๑๐๓๒] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปริยายท่ีภิกษุผูเปนเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในเสข     
ภูมิ พึงรูวา เราเปนพระเสขะ ท่ีภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในอเสขภูมิ พึงรูวา เรา           
เปนพระอเสขะมีอยู.     
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        [๑๐๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปริยายท่ีภกิษุผูเปนเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในเสขภูมิ    
ยอมรูวา เราเปนพระเสขะ เปนไฉน? ภิกษุผูเปนเสขะในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปน                
จริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปริยาย          
แมนี้แล ท่ีภิกษุผูเปนเสขะ อาศัยแลว ตั้งอยูในเสขภูมิ ยอมรูชัดวา เราเปนพระเสขะ.                 
        [๑๐๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเปนเสขะ ยอมพิจารณาเห็นดงันี้   
วา สมณะหรือพราหมณอ่ืนภายนอกจากศาสนานี้ ซ่ึงจะแสดงธรรมท่ีจริงแทแนนอนเหมือนพระผู   
มีพระภาค มีอยูหรือ? พระเสขะน้ันยอมรูชัด อยางนีว้า สมณะหรือพราหมณอ่ืนภายนอกจาก   
ศาสนาน้ี ซ่ึงจะแสดงธรรมท่ีจริงแทแนนอนเหมือนพระผูมีพระภาค ไมมี ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
ปริยายแมนี้แล ท่ีภิกษุผูเปนเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในเสขภมิู ยอมรูวาเราเปนพระเสขะ.                
        [๑๐๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเปนเสขะยอมรูชัด ซ่ึงอินทรีย ๕                 
คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยนิทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ อินทรีย ๕ นัน้               
มีส่ิงใดเปนคติ มีส่ิงใดเปนอยางยิ่ง มีส่ิงใดเปนผล มีส่ิงใดเปนท่ีสุด ภกิษผูุเปนเสขะยังไม         
ถูกตองส่ิงนั้นดวยนามกาย แตเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปริยายแมนี้แล                 
ท่ีภิกษุผูเปนเสขะ อาศัยแลว ตั้งอยูในเสขภมิู ยอมรูวา เราเปนพระเสขะ.            
        [๑๐๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ปริยายท่ีภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในอเสขภูมิ                 
ยอมรูวา เราเปนพระอเสขะ เปนไฉน? ภิกษุผูเปนอเสขะในธรรมวินยันี้ ยอมรูชัดซ่ึงอินทรีย ๕           
คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย อินทรีย ๕ มีส่ิงใดเปนคติ มีส่ิงใดเปนอยางยิ่ง มีส่ิงใดเปนผล        
มีส่ิงใดเปนท่ีสุด อริยสาวกผูเปนอเสขะถูกตองส่ิงนั้นดวยนามกาย และเหน็แจงแทงตลอดดวย                
ปญญา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปริยายแมนี้แล ท่ีภิกษุผูเปนอเสขะอาศัย และต้ังอยูในอเสขภูมิ                 
ยอมรูวา เราเปนพระเสขะ.         
        [๑๐๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภกิษุผูเปนอเสขะยอมรูชัดซ่ึงอินทรีย ๖                 
คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหนิทรีย ๑ กายยินทรีย ๑ มนินทรีย ๑   
อริยสาวกผูเปนอเสขะยอมรูชัดวา อินทรีย ๖ เหลานี้ จกัดบัไปหมดส้ินโดยประการท้ังปวง ไมมี            
เหลือ และอินทรีย  ๖ เหลาอ่ืน จักไมเกิดข้ึนในภพไหนๆ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปริยายแมนี้แล                 
ท่ีภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในอเสขภูมิ ยอมรูชัดวา เราเปนพระอเสขะ.       
                           จบ สูตรท่ี ๓       
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                             ปทสูตร  
                    บทธรรมท่ีเปนไปเพื่อความตรัสรู   
        [๑๐๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รอยเทาของสัตวผูเที่ยวไปบนพื้นแผนดินชนดิใดชนิด      
หนึ่ง รอยเทาเหลานั้นท้ังหมด ยอมรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชาง โลกกลาววา เปนยอดของ               
รอยเทาเหลานัน้ เพราะเปนรอยใหญ แมฉันใด บทแหงธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมเปนไป     
เพื่อความตรัสรู บท คือ ปญญินทรียเรากลาววาเปนยอดแหงบทธรรมเหลานั้น เพราะเปนไป  
เพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน. 
        [๑๐๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บทแหงธรรมท้ังหลายเปนไฉน ยอมเปนไปเพื่อความ           
ตรัสรู? ไดแกบทแหงธรรม คือ สัทธินทรีย ... วิริยินทรีย ... สตินทรีย ... สมาธินทรีย ... ปญญินทรีย                
ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู.        
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                             สารสูตร 
                     ปญญินทรียเปนยอดแหงบทธรรม     
        [๑๐๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รอยเทาของสัตวผูเที่ยวไปบนพื้นแผนดิน ชนดิใด          
ชนิดหนึง่ รอยเทาเหลานั้นท้ังหมด ยอมรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชาง โลกกลาววา      
เปนยอดของรอยเทาเหลานัน้ เพราะเปนรอยใหญ แมฉันใด บทแหงธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอม 
เปนไปเพื่อความตรัสรู บท คือ ปญญินทรีย เรากลาววา เปนยอดของบทแหงธรรมเหลานั้น   
เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.       
        [๑๐๔๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมมีกล่ินท่ีแกนชนิดใดชนิดหนึง่ จันทนแดง โลก          
กลาววาเปนยอดของไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย เรา                
กลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกนั.              
        [๑๐๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ...            
วิริยินทรีย ... สตินทรีย ... สมาธินทรีย ... ปญญินทรีย เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อ          
ความตรัสรู.      
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        [๑๐๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมมีกล่ินท่ีแกนชนิดใดชนิดหนึง่ จันทนแดง โลกกลาววา  
เปนยอดของไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย เรากลาววา                
เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกนั.      
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                            ปติฎฐิตสูตร               
                         วาดวยธรรมอันเอก            
        [๑๐๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เปนอันภิกษุผูตั้งอยูในธรรมอันเอกเจริญแลว 
เจริญดีแลว ธรรมอันเอกเปนไฉน? คือความไมประมาท.    
        [๑๐๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความไมประมาทเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม        
รักษาจิตไวในอาสวะและธรรมท่ีมีอาสวะ เม่ือเธอรักษาจติไวในอาสวะ และธรรมท่ีมีอาสวะ      
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย แมปญญินทรีย ก็ยอมถึงความเจริญบริบูรณ.              
        [๑๐๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เปนอันภิกษุผูตั้งอยูในธรรมอันเอกเจริญแลว 
เจริญดีแลว แมดวยประการฉะนี้แล.  
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                            พรหมสูตร 
                       วาดวยทาวสหมับดีพรหม         
        [๑๐๔๗] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยาง:            
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคแรกตรัสผู ประทับอยู ณ ควงไมอชปาลนโิครธ แทบฝง        
แมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนอยูในท่ีลับ ทรงเกิดความ                
ปริวิตกแหงพระหฤทัยอยางนี้วา อินทรีย ๕ ท่ีเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหย่ังลงสูอมตะ              
มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ท่ีเจริญแลว                 
กระทําใหมากแลว ยอมหย่ังลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด ฯลฯ ปญญินทรีย               
ท่ีเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด 
อินทรีย ๕ เหลานี้ ท่ีเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหย่ังลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา               
มีอมตะเปนท่ีสุด.  
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        [๑๐๔๘] คร้ังนั้น ทาวสหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยดวยใจแลว           
จึงหายตวัจากพรหมโลก มาปรากฏเบ้ืองพระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยยีด  
แขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น.               
        [๑๐๔๙] คร้ังนั้น ทาวสหัมบดีพรหม กระทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี       
ไปทางพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนัน้ ขาแตพระสุคต              
ขอนี้เปนอยางนั้น อินทรีย ๕ ท่ีเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน              
เบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ท่ีเจริญแลว กระทํา    
ใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนท่ีสุด ฯลฯ ปญญินทรีย ท่ีเจริญแลว กระทํามากแลว               
ยอมหยัง่ลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด อินทรีย ๕ เหลานี้ ท่ีเจริญแลว              
กระทําใหมากแลว ยอมหย่ังลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด.             
        [๑๐๕๐] ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว ขาพระองคไดประพฤติพรหมจรรย     
ในพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสปะ แมในเวลานั้น เขารูจกัพระองคอยางนี้วา    
สหกภกิษุๆ เพราะความท่ีอินทรีย ๕ เหลานี ้อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว      
ขาพระองคจึงคลายกามฉันทในกามทั้งหลายเสียได เม่ือตายไป ไดเขาถึงสุคติพรหมโลก แมใน 
พรหมโลกน้ัน เขาก็รูจักขาพระองคอยางนีว้า ทาวสหัมบดีพรหมๆ.       
        [๑๐๕๑] ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนีเ้ปนอยางนัน้ ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น                 
ขาพระองครู ขาพระองคเหน็ ขอท่ีอินทรีย ๕ เหลานี้ ท่ีบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว               
ยอมหยัง่ลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบ้ืองหนา มีอมตะเปนท่ีสุด.            
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                           สูกรขาตาสูตร               
                     ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ           
        [๑๐๕๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ถํ้าสูกรขาตา เขาคิชฌกูฏ ใกล          
พระนครราชคฤห ณ ท่ีนั้น พระองคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรแลวตรัสถามวา ดูกรสารีบุตร    
ภิกษุผูขีณาสพเห็นอํานาจประโยชนอะไรหนอ จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในตถาคต หรือใน       
ศาสนาของตถาคต.    
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        [๑๐๕๓] ทานสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูขีณาสพ เหน็ธรรม      
เปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในพระตถาคต หรือในศาสนา       
ของพระตถาคต.      
        [๑๐๕๔] พ. ถูกละๆ สารีบุตร ภิกษุผูขีณาสพ เหน็ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ              
อันยอดเยี่ยม จงึประพฤตินอบนอม ในตถาคต หรือในศาสนาของตถาคต           
        [๑๐๕๕] ดูกรสารีบุตร ก็ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ อันยอดเยีย่ม ท่ีภิกษุขีณาสพ         
เห็นอยู จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่ง ในตถาคต หรือในศาสนาของตถาคตน้ัน เปนไฉน?          
        [๑๐๕๖] สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูขีณาสพในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธินทรีย                
อันใหถึงความสงบ ใหถึงความตรัสรู ยอมเจริญวิริยินทรีย ... สตินทรีย ... สมาธินทรีย ...             
ปญญินทรีย อันใหถึงความสงบ ใหถึงความตรัสรู ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมเปนแดนเกษม  
จากโยคะอันยอดเยีย่มนี้แล ท่ีภิกษุผูขีณาสพเห็นอยู จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในตถาคต  
หรือในศาสนาของพระตถาคต             
        [๑๐๕๗] พ. ถูกละๆ สารีบุตร ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ อันยอดเยีย่มนี้แล               
ท่ีภิกษุผูขีณาสพเห็นอยู จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในตถาคต หรือในศาสนาของตถาคต.      
        [๑๐๕๘] ดูกรสารีบุตร การนอบนอมอยางยิ่ง ท่ีภิกษุผูขีณาสพประพฤติในตถาคต          
หรือในศาสนาของตถาคต เปนไฉน?       
        [๑๐๕๙] สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูขีณาสพในธรรมวินัยนี้ มีความเคารพ        
ยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในการศึกษา ในสมาธิ ขาแตพระองคผูเจริญ         
การนอบนอมอยางยิ่งแล ท่ีภกิษุผูขีณาสพประพฤติ ในพระตถาคต หรือในศาสนาของตถาคต.        
        [๑๐๖๐] พ. ถูกละๆ สารีบุตร การนอบนอมอยางยิ่งนี้แล ท่ีภกิษุผูขีณาสพประพฤติ      
ในตถาคต หรือในศาสนาของตถาคต.       
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           อุปาทสูตรท่ี ๑             
                     อินทรีย ๕ ไมเกิดนอกพุทธกาล     
        [๑๐๖๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว     
กระทําใหมากแลว ท่ียังไมเกดิ จะเกิดข้ึน นอกจากความอุบัติแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัม-  
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พุทธเจาหาเกิดไม อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย               
อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ท่ียังไมเกดิ จะเกิดข้ึน นอก  
จากความอุบัตแิหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาหาเกิดไม.            
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                           อุปาทสูตรท่ี ๒             
                   อินทรีย ๕ ไมเกดินอกวินยัพระสุคต  
        [๑๐๖๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว     
กระทําใหมากแลว ท่ียังไมเกดิ จะเกิดข้ึน นอกจากวินยัของพระสุคตหาเกิดไม อินทรีย ๕    
เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล อัน  
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ท่ียังไมเกิด จะเกดิข้ึน นอกจากวินยัของพระสุคตหาเกิดไม.                
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ สูกรขาตวรรคท่ี ๖           
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
          ๑. โกสลสูตร  ๒. มัลลสูตร 
          ๓. เสขสูตร   ๔. ปทสูตร   
          ๕. สารสูตร   ๖. ปติฏฐิตสูตร               
          ๗. พรหมสูตร  ๘. สูกรขาตาสูตร              
          ๙. อุปาทสูตรท่ี ๑               ๑๐. อุปาทสูตรท่ี ๒.        
                          -----------          
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                         โพธิปกขิยวรรคที่ ๗          
                           สัญโญชนาสูตร               
                    เจริญอินทรีย ๕ เพื่อละสังโยชน   
        [๑๐๖๓] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕          
เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน อินทรีย ๕ เปนไฉน?               
คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อินทรีย ๕ เหลานีแ้ล อันบุคคลเจริญแลว              
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน.          
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            อนุสยสูตร                 
                     เจริญอินทรีย ๕ เพื่อถอนอนสัุย   
        [๑๐๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก       
แลว ยอมเปนไปเพื่อถอนอนุสัย อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป  
เพื่อถอนอนุสัย.   
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            ปริญญาสูตร                
                  เจริญอินทรีย ๕ เพ่ือกําหนดรูอัทธานะ                 
        [๑๐๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว   
ยอมเปนไปเพ่ือกําหนดรูอัทธานะ (ทางไกล) อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ฯลฯ       
ปญญินทรีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพ่ือกําหนดรูอัทธานะ.    
                           จบ สูตรท่ี ๓       
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                           อาสวักขยสูตร               
                   เจริญอินทรีย ๕ เพื่อความส้ินอาสวะ 
        [๑๐๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก      
แลว ยอมเปนไปเพื่อความส้ินอาสวะ อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย                 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป  
เพื่อความส้ินอาสวะ.                
        [๑๐๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว   
ยอมเปนไปเพ่ือละสังโยชน เพื่อถอนอนุสัย เพื่อกําหนดรูอัทธานะ เพื่อความส้ินอาสวะ อินทรีย ๕            
เปนไฉน? คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล      
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน เพื่อถอนอนุสัย เพื่อ      
กําหนดรูอัทธานะ เพื่อความสิ้นอาสวะ.                 
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                            ผลสูตรท่ี ๑               
                   เจริญอินทรีย ๕ หวังผลได ๒ อยาง  
        [๑๐๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ             
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ เหลานี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรีย ๕             
เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหน่ึง   
คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีความถือม่ันเหลืออยู เปนพระอนาคามี.              
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                            ผลสูตรท่ี ๒               
                 เจริญอินทรีย ๕ ไดอานิสงส ๗ ประการ 
        [๑๐๖๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อินทรีย ๕ เปนไฉน? คือ             
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ เหลานี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรีย ๕     
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เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว พึงหวังผลานิสงสได ๗ ประการ ผลานิสงส ๗ 
ประการเปนไฉน? คือ จะไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน ๑ ถาไมไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน    
จะไดชมเวลาใกลตาย ๑ ถาปจจุบันกไ็มไดชม ในเวลาใกลตายก็ไมไดชมไซร ทีนั้นจะไดเปน                 
พระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑ ผูอุปหจัจปรินิพพายี ๑ ผูอสังขารปรินิพพายี ๑ ผูสสังขาร              
ปรินิพพายี ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป ดูกรภกิษุ             
ท้ังหลาย เพราะความท่ีอินทรีย ๕ เหลานีแ้ล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว พึงหวัง  
ผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้.        
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           รุกขสูตรท่ี ๑              
                  ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม                 
        [๑๐๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมในชมพูทวีปชนดิใดชนิดหนึ่ง ตนหวาโลกกลาว         
วา เปนยอดของตนไมเหลานัน้ แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย บัณฑิต              
กลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกนั.              
        [๑๐๗๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน? คือ สัทธินทรียเปน            
โพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรีย เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไป                
เพื่อความตรัสรู. 
        [๑๐๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมในชมพูทวีปชนดิใดชนิดหนึ่ง ตนหวาโลกกลาว         
วา เปนยอดแหงตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย   
บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้น 
เหมือนกนั.        
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                           รุกขสูตรท่ี ๒              
                 ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม ๒                
        [๑๐๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมของเทวดาช้ันดาวดึงสชนิดใดชนิดหนึง่ ตน           
ปาริฉัตตกะ โลกกลาววา เปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง         
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ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู              
ฉันนั้นเหมือนกัน. 
        [๑๐๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย เปน           
โพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไป                 
เพื่อความตรัสรู. 
        [๑๐๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมของเทวดาช้ันดาวดึงสชนิดใดชนิดหนึง่ ตน           
ปาริฉัตตกะ โลกกลาววา เปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง              
ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู              
ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           รุกขสูตรท่ี ๓              
                 ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม ๓                
        [๑๐๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมของพวกอสูรชนดิใดชนดิหนึ่ง ตนจิตตปาฏลี            
โลกกลาววา เปนยอดของตนไมเหลานัน้ แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึง่ ปญญินทรีย             
บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้น 
เหมือนกนั.        
        [๑๐๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย เปน           
โพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไป                 
เพื่อความตรัสรู. 
        [๑๐๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมของพวกอสูรชนดิใดชนดิหนึ่ง ตนจิตตปาฏลี            
โลกกลาววา เปนยอดของตนไมเหลานี้ แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย              
บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้น 
เหมือนกนั.        
                           จบ สูตรท่ี ๙   
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                           รุกขสูตรท่ี ๔              
                  ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม                 
        [๑๐๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมของพวกครุฑชนดิใดชนดิหนึ่ง ตนโกฏสิมพลี            
(ไมงิ้วปา) โลกกลาววา เปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง            
ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู              
ฉันนั้นเหมือนกัน. 
        [๑๐๘๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน? คือ สัทธินทรีย เปน             
โพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรีย เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไป                
เพื่อความตรัสรู. 
        [๑๐๘๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมของพวกครุฑชนดิใดชนดิหนึ่ง ตนโกฏสิมพลี            
โลกกลาววา เปนยอดของตนไมเหลานัน้ แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึง่ ปญญินทรีย             
บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้น 
เหมือนกนั.        
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                       จบ โพธิปกขิยวรรคท่ี ๗         
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. สัญโญชนาสูตร   ๒. อนุสยสูตร                 
     ๓. ปริญญาสูตร     ๔. อาสวักขยสูตร              
     ๕. ผลสูตรท่ี ๑     ๖. ผลสูตรท่ี ๒              
     ๗. รุกขสูตรท่ี ๑    ๘. รุกขสูตรท่ี ๒           
     ๙. รุกขสูตรท่ี ๓   ๑๐. รุกขสูตรท่ี ๔.          
                          -----------      
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                         คังคาทิเปยยาลท่ี ๘           
                    อานิสงสแหงการเจริญอินทรีย ๕    
        [๑๐๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสูทิศปราจีน         
บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษเุจริญอินทรีย ๕ กระทําใหมาก ซ่ึงอินทรีย ๕ ยอมเปนผูนอม             
ไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันน้ันเหมือนกัน.         
        [๑๐๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําใหมากซ่ึงอินทรีย ๕        
อยางไรเลา ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิพาน? ดูกรภกิษุ      
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเจริญสัทธินทรีย อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ                 
นอมไปในการสละ ยอมเจริญวิริยินทรีย ... สตินทรีย ... สมาธินทรีย ... ปญญินทรีย อันอาศัยวเิวก       
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเจริญอินทรีย ๕ กระทํา    
ใหมากซ่ึงอินทรีย ๕ อยางนีแ้ล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.             
        [๑๐๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ นี้ สังโยชนอันเปน       
สวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวชิชา ดูกรภกิษุ           
ท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล.       
        [๑๐๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ อันภกิษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่ง เพ่ือกําหนดรู   
เพื่อความส้ินไป เพื่อละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล อินทรีย ๕ เปนไฉน? ดูกร               
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธินทรีย อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ           
นอมไปในการสละ ฯลฯ ยอมเจริญปญญินทรีย อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม     
ไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันภิกษพุึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู           
เพื่อความส้ินไป เพื่อละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล (อินทรียท่ีอาศัยวเิวกเปนตน           
พึงขยายความออกไปเหมือนมรรคสังยุต)  
        [๑๐๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังลงสูทิศปราจีน บา     
ไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําใหมากซ่ึงอินทรีย ๕ ยอมเปนผูนอม                 
ไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันน้ันเหมือนกัน.       
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        [๑๐๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําใหมากซ่ึงอินทรีย ๕        
อยางไรเลา ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิพาน? ภิกษใุนธรรม    
วินัยนี้ ยอมเจริญสัทธินทรีย มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัด             
โมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญปญญินทรีย มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด              
มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําใหมากซ่ึงอินทรีย ๕              
อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิพาน.                 
        [๑๐๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลานี้ สังโยชนอัน      
เปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ดูกร           
ภิกษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานีแ้ล.             
        [๑๐๘๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ อันภกิษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพ่ือกําหนดรู  
เพื่อความส้ินไป เพื่อละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล อินทรีย ๕ เปนไฉน?                
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธินทรีย มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด             
มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ฯลฯ ยอมเจริญปญญินทรีย มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะ              
เปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ดูกรภกิษุท้ังหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันภกิษุพึงเจริญ             
เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพือ่ละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล         
(อินทรียสังยุตมีสวนเหมือนในมรรคสังยุต)             
                          จบ อินทรียสังยุต            
                          ------------                
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. สัญโญชนาสูตร ๒. อนุสยสูตร ๓. อัทธานสูตร ๔. อาสวักขยสูตร      
๕. ผลสูตรท่ี ๑ ๖. ผลสูตรท่ี ๒ ๗. สัตตานสัิงสสูตร ๘. รุกขสูตรท่ี ๑ ๙. รุกขสูตรท่ี ๒    
๑๐. รุกขสูตรท่ี ๓ ๑๑. รุกขสูตรท่ี ๔.                
                          จบ อินทรียสังยุต            
                          ------------    
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                        ๕. สัมมัปปธานสังยุต           
                        วาดวยสัมมัปปธาน ๔           
        [๑๐๙๐] สาวัตถีนิทาน. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายแลวตรัส    
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้ สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตัง้จิตไว 
เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน ๑ เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ เพื่อให          
กุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน ๑ เพื่อความต้ังอยู เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความมียิ่งๆ ข้ึนไป        
เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีบังเกิดขึ้นแลว ๑ ดูกรภกิษุ          
ท้ังหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้แล. 
        [๑๐๙๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสูทิศปราจีน บา     
ไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมากซ่ึงสัมมัปปธาน ๔ ยอมเปน   
ผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกนั.  
        [๑๐๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมาก ซ่ึงสัม           
มัปปธาน ๔ อยางไรเลา ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน?     
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตัง้จิตไว 
เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน ๑ เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ เพื่อให          
กุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน ๑ เพื่อความไมเลือนหาย เพือ่ความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความ                
ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย               
ภิกษเุจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมากซ่ึงสัมมัปปธาน ๔ อยางนีแ้ล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน               
โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.    
     ปาจีนนินนสูตร ๖ สูตร สมุททนินนสูตร ๖ สูตร ๒ อยาง เหลานัน้     
     อยางละ ๖ สูตร รวมเปน ๑๒ สูตร เพราะฉะนัน้ จึงเรียกวาวรรค (พึง 
     ขยายความคังคาเปยยาลแหงสัมมัปปธานสังยุต ดวยสามารถสัมมัปปธาน)   
                           จบ วรรคท่ี ๑       
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     ๑. ตถาคตสูตร ๒. ปทสูตร ๓. กูฏสูตร ๔. มูลสูตร ๕. สารสูตร         
๖. วัสสิกสูตร ๗. ราชาสูตร ๘. จันทิมสูตร ๙. สุริยสูตร ๑๐. วัตถสูตร    
     (พึงขยายความอัปปมาทวรรคดวยสามารถสัมมัปปธาน)   
                           จบ วรรคท่ี ๒               
        [๑๐๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การงานท่ีจะพึงทําดวยกาํลังอยางใดอยางหนึ่ง อันบุคคล     
ทําอยู การงานท่ีจะพึงทําดวยกําลังท้ังหมดนั้น อันบุคคลอาศัยแผนดนิ ดํารงอยูบนแผนดิน จึง                 
ทําไดอยางนัน้ แมฉันใด ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมาก               
ซ่ึงสัมมัปปธาน ๔ ฉันนัน้เหมือนกัน. 
        [๑๐๙๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญสัมมัปปธาน ๔  
กระทําใหมากซ่ึงสัมมัปปธาน ๔ อยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม                
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน ๑ เพื่อ           
ละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ เพื่อใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน ๑ เพื่อความต้ังอยู             
เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความ                 
บริบูรณ แหงกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุอาศัยศลี ตั้งอยูในศีลแลว จึง           
เจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมากซ่ึงสัมมัปปธาน ๔ อยางนี้แล (พึงขยายความพลกรณียวรรค      
ดวยสามารถสัมมัปปธานอยางนี้).     
                           จบ วรรคท่ี ๓               
        [๑๐๙๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน? คือ                
การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย การแสวงหา         
๓ อยางนี้แล.     
        [๑๐๙๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัมมัปปธาน ๔ อันภิกษพุึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู                 
เพื่อความส้ินไป เพื่อความละซ่ึงการแสวงหา ๓ อยางนี้ สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน? ภิกษใุน     
ธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อ  
ไมใหบาปอกศุลท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน ฯลฯ เพื่อความต้ังอยู เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความมี            
ยิ่งๆ ข้ึนไป เพือ่ความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว             
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อ          
ความส้ินไป เพื่อละการแสวงหา ๓ อยางนีแ้ล.    
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        [๑๐๙๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ นี้ สังโยชนเปนสวน      
เบ้ืองบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ดกูรภิกษุท้ังหลาย       
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล.                
        [๑๐๙๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัมมัปปธาน ๔ อันภิกษพุึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนด   
รู เพื่อความส้ินไป เพื่อละซ่ึงสังโยชน อันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานีแ้ล สัมมัปปธาน ๔ 
เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว   
ตั้งจิตไว เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด เกิดข้ึน ฯลฯ เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลือน      
หาย เพื่อความมียิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศล                
ธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้ อันภิกษพุึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อ        
กําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลานี้แล.         
     (พึงขยายความออกไป เหมือนเอสนาวรรค)             
                        จบ สัมมัปปธานสังยุต           
                        ---------------    
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                           ๖. พลสังยุต                
                           วาดวยพละ ๕               
        [๑๐๙๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ   
สัทธาพละ ๑ วิริยพละ ๑ สติพละ ๑ สมาธิพละ ๑ ปญญาพละ ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย พละ            
๕ ประการ นีแ้ล.   
        [๑๑๐๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสูทิศปราจีน บา     
ไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซ่ึงพละ ๕ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน                
โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนัน้เหมือนกัน.    
        [๑๑๐๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซ่ึงพละ ๕ อยางไรเลา      
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอม   
เจริญสัทธาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ยอมเจริญ           
วิริยพละ ... สติพละ ... สมาธิพละ ... ปญญาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ    
นอมไปในการสละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซ่ึงพละ ๕ อยางนี้แล      
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.           
        [๑๑๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลานี้ สังโยชนอัน      
เปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ดูกรภกิษุ       
ท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.  
        [๑๑๐๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๕ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพือ่กําหนดรู เพือ่ 
ความส้ินไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล พละ ๕ เปนไฉน? ภิกษใุน     
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธาพละ ... วิริยพละ ... สติพละ ... สมาธิพละ ปญญาพละ อันอาศัย 
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๕ เหลานี้          
อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน          
๕ เหลานี้แล.     
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        [๑๑๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสูทิศปราจีน บา     
ไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภกิษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซ่ึงพละ ๕ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน                
โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนัน้เหมือนกัน.    
        [๑๑๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซ่ึงพละ ๕ อยางไรเลา        
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอม   
เจริญสัทธาพละ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ...           
ยอมเจริญปญญาพละ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกาํจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจดัโมหะเปน                 
ท่ีสุด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจริญพละ ๕ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไป 
สูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.          
        [๑๑๐๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลานี้ สังโยชนอันเปน  
สวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวชิชา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน เหลานีแ้ล.             
        [๑๑๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พละ ๕ อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อ  
ความส้ินไป เพื่อละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลานี้แล พละ ๕ เปนไฉน? ภิกษใุน 
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธาพละ มีอันกําจดัราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจดัโทสะเปนท่ีสุด      
มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ... ยอมเจริญปญญาพละ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะ                 
เปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด พละ ๕ เหลานี้แล อันภิกษพุึงเจริญเพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู        
เพื่อความส้ินไป เพื่อละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล. 
                           จบ พลสังยตุ                
                           ---------  
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                         ๗. อิทธิปาทสังยุต            
                          ปาวาลวรรคท่ี ๑              
                            อปารสูตร 
                            อิทธิบาท ๔                
        [๑๑๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว   
ยอมเปนไปเพ่ือถึงฝงจากท่ีมิใชฝง อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท        
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธาน      
สังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย   
วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล อันบุคคลเจริญแลว   
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากท่ีมิใชฝง.               
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            วิรัทธสูตร                
                  ผูปรารภอิทธิบาทช่ือวาปรารภอริยมรรค                 
        [๑๑๐๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบ่ือแลว ชนเหลา      
นั้นก็ช่ือวา เบ่ืออริยมรรคเคร่ืองใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ อิทธิบาท ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่ง          
ปรารภแลว ชนเหลานั้นช่ือวา ปรารภอริยมรรคเคร่ืองใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ อิทธิบาท ๔ 
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิ   
และปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร อิทธิบาท ๔ เหลานี้           
อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบ่ือแลว ชนเหลานั้นก็ช่ือวา เบ่ืออริยมรรคท่ีใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ         
อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว ชนเหลานั้นช่ือวา ปรารภอริยมรรคท่ีให             
ถึงความส้ินทุกขโดยชอบ.            
                           จบ สูตรท่ี ๒    
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                             อริยสูตร                 
                   เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อความส้ินทุกข 
        [๑๑๑๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก       
แลว เปนอริยะ นําออกจากทุกข ยอมนําผูบําเพ็ญอิทธิบาทนั้นไป เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ   
อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและ       
ปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุท้ังหลาย                
อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว เปนอริยะ นําออกจากทุกข       
ยอมนําผูบําเพญ็อิทธิบาทนั้นไป เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ.              
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                            นิพพุตสูตร                
                    เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อความหนาย    
        [๑๑๑๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําให          
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดยีว เพื่อคลายกําหนดั เพือ่ดับ เพื่อความสงบ    
เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมเจริญอิทธิบาท                 
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธาน                 
สังขาร ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว     
ยอมเปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดยีว ... เพื่อนิพพาน.                
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                            ปเทสสูตร 
                   ฤทธ์ิสําเร็จไดเพราะเจริญอิทธิบาท   
        [๑๑๑๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ยัง         
สวนแหงฤทธ์ิใหสําเร็จแลว สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น ยังสวนแหงฤทธ์ิใหสําเร็จได ก ็
เพราะเจริญ กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล      
จักยังสวนแหงฤทธ์ิใหสําเร็จ สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น จักยังสวนแหงฤทธ์ิใหสําเร็จได                
ก็เพราะเจริญ กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณ เหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน    
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ยังสวนแหงฤทธ์ิใหสําเร็จ สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น ยอมยังสวนแหงฤทธ์ิใหสําเร็จได 
ก็เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุใน 
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทประ   
กอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.       
        [๑๑๑๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล ยัง        
สวนแหงฤทธ์ิใหสําเร็จแลว สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น ยังสวนแหงฤทธ์ิใหสําเร็จได ก ็
เพราะเจริญ กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ใน   
อนาคตกาล จกัยังสวนแหงฤทธ์ิใหสําเร็จ สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น จักยังสวนแหงฤทธ์ิ  
ใหสําเร็จได ก็เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใด                 
เหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ยอมยงัสวนแหงฤทธ์ิใหสําเร็จ สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนัน้ ยอมยัง                 
สวนแหงฤทธ์ิใหสําเร็จได ก็เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.         
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                            สัมมัตตสูตร               
                   ฤทธ์ิบริบูรณไดเพราะเจริญอิทธิบาท 
        [๑๑๑๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล ยัง        
ฤทธ์ิใหสําเร็จบริบูรณแลว สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น ยังฤทธ์ิใหสําเร็จไดบริบูรณ ก ็
เพราะเจริญ กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล      
จักยังฤทธ์ิใหสําเร็จบริบูรณ สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น จกัยังฤทธิ์ใหสําเร็จไดบริบูรณ ก็             
เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ยอม                 
ยังฤทธ์ิใหสําเร็จบริบูรณ สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น ยอมยังฤทธ์ิใหสําเร็จไดบริบูรณ ก็               
เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุ     
ในธรรมวินยันี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาท    
ประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จติตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.    
        [๑๑๑๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล ยัง        
ฤทธ์ิใหสําเร็จบริบูรณแลว สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น ยังฤทธ์ิใหสําเร็จไดบริบูรณ ก็เพราะ    
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เจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ใน       
อนาคตกาล จกัยังฤทธ์ิใหสําเร็จบริบูรณ สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น จักยังฤทธ์ิใหสําเร็จ 
บริบูรณ ก็เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใด    
เหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ยอมยงัฤทธ์ิใหสําเร็จบริบูรณ สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนัน้ ยอมยังฤทธ์ิ            
ใหสําเร็จบริบูรณ ก็เพราะเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล 
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                             ภิกขุสูตร                
                ไดเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติเพราะเจริญอิทธิบาท            
        [๑๑๑๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเหลาใดเหลาหนึง่ ในอดีตกาล กระทําใหแจงซ่ึง     
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เอง   
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุท้ังหมดนัน้ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ              
ไมได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเจริญ 
กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักทําใหแจงซ่ึงเจโต     
วิมุติ ปญญาวมุิติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง       
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุท้ังหมดนัน้ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได         
เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเจริญ กระทํา  
ใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ    
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน  
เขาถึงอยู ภิกษท้ัุงหมดนัน้ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ              
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู เพราะเจริญ กระทําใหมาก  
ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิ               
บาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ ...        
จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.            
        [๑๑๑๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเหลาใดเหลาหนึง่ ในอดีตกาล กระทําใหแจงซ่ึง     
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เอง   
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุท้ังหมดนัน้ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ              
มิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเจริญ   
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กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล ภกิษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักทําใหแจง  
ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง                
ในปจจุบัน เขาอยูถึง ภิกษุท้ังหมดนัน้ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ              
มิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเจริญ  
กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล ภกิษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน กระทําใหแจงซ่ึง               
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เอง   
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุท้ังหมดนัน้ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ              
มิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเจริญ  
กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล.              
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                             พุทธสูตร                 
           เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเพราะเจริญอิทธิบาท           
        [๑๑๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุใน         
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทประ  
กอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔            
เหลานี้แล เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล เขาจึงเรียกตถาคตวา 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.         
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                             ญาณสูตร 
                     พระพุทธเจาเจริญอิทธิบาท ๔       
        [๑๑๑๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลว          
แกเรา ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน                 
สังขาร ... อิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ ...   
อิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารนั้นนี้แล อันเราเจริญแลว.    
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        [๑๑๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลว          
แกเรา ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธาน                
สังขาร ... อิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ ...  
อิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราเจริญแลว.                
        [๑๑๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลว          
แกเรา ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธาน                 
สังขาร ... อิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ ...   
อิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราเจริญแลว.                 
        [๑๑๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลว          
แกเรา ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธาน              
สังขาร ... อิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ ...                 
อิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราเจริญแลว.              
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            เจติยสูตร                 
                   การเจริญอิทธิบาท ๔ ทําใหอายยุืน    
        [๑๑๒๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:         
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี       
คร้ังนั้น เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจวีร เสด็จเขาไปบิณฑบาต 
ยังเมืองเวสาลี คร้ันเสด็จเท่ียวบิณฑบาตรแลว เวลาปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตรแลว     
ตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสวา ดูกรอานนท เธอจงถือเอาผานิสีทนะ เราจะเขาไปยังปาวาล 
เจดีย เพื่อพกัผอนในตอนกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว     
ถือผานิสีทนะ ตามพระผูมีพระภาคไปทางเบ้ืองพระปฤษฎางค.               
        [๑๑๒๔] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็เขาไปยังปาวาลเจดีย ประทับนั่งบนอาสนะท่ี    
ทานพระอานนทปูถวาย สวนทานพระอานนทถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน  
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ขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เมืองเวสาลีเปนท่ีนาร่ืนรมย                
อุเทนเจดยีกเ็ปนท่ีนาร่ืนรมย โคตมกเจดียก็เปนท่ีนาร่ืนรมย สัตตัมพเจดยีก็เปนท่ีนาร่ืนรมย      
พหุปุตตกเจดยีก็เปนท่ีนาร่ืนรมย สารันททเจดียก็เปนท่ีนาร่ืนรมย อิทธิบาท ๔ อันผูใดผูหนึ่ง       
เจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนท่ีตั้ง ใหคลองแคลวแลว    
ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว ผูนัน้ เม่ือจํานงอยูพึงดํารงอยูไดกัลปหนึ่ง หรือเกินกวากัลปหนึ่ง            
ดูกรอานนท อิทธิบาท ๔ อันตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน            
กระทําใหเปนท่ีตั้ง ใหคลองแคลวแลว ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตน้ัน เม่ือจํานงอยู  
พึงดํารงอยูไดกัลปหนึ่งหรือเกินกวากัลปหนึ่ง.     
        [๑๑๒๕] แมเม่ือพระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิตอันโอฬาร กระทําโอภาสอันโอฬาร            
อยางนี้ ทานพระอานนทก็มิอาจรูทัน จึงมิไดทูลวิงวอนพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ           
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดาํรงอยูตลอดกลัปหนึ่ง ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัลปหนึ่ง เพื่อ                 
ประโยชนสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เม่ือประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกเทวดา 
และมนุษยท้ังหลาย ดังนี้ เพราะถูกมารเขาดลใจ.       
        [๑๑๒๖] แมคร้ังท่ี ๒ แมคร้ังท่ี ๓ พระผูมีพระภาคกต็รัสกะทานพระอานนทวา ดูกร   
อานนท เมืองเวสาลีเปนท่ีนาร่ืนรมย ... ตถาคตนั้น เม่ือจํานงอยู พึงดํารงอยูไดกัลปหนึง่หรือเกิน      
กวากัลปหนึ่ง.   
        [๑๑๒๗] แมเม่ือพระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิตอันโอฬาร กระทําโอภาสอันโอฬาร            
อยางนี้ ทานพระอานนทก็มิอาจรูทัน จึงมิไดทูลวิงวอนพระผูมีพระภาค ... เพราะถูกมารเขาดลใจ.           
        [๑๑๒๘] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา เธอจงไปเกิด อานนท         
เธอรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจาก   
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิแลว ไปนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่ง ในท่ีไมไกล.                 
        [๑๑๒๙] คร้ังนั้น มารผูมีบาป เม่ือทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน เขาไปเฝา       
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวยนื ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ           
ขอพระผูมีพระภาคจงปรินพิพานในบัดนีเ้ถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปน  
เวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกรมารผูมีบาป  
ภิกษุสาวกของเราจักยังไมเฉียบแหลม ไมไดรับแนะนํา ไมแกลวกลา ไมเปนพหูสูต ไมทรง    
ธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมปฏิบัติชอบ ไมประพฤติตามธรรม เรียนกบัอาจารย       



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 275 
ตนแลว ยังบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก กระทําใหงายไมได ยังแสดง          
ธรรมมีปาฏิหาริย ขมข่ีปรับปวาทท่ีบังเกดิข้ึน ใหเรียบรอยโดยสหธรรมไมได เพยีงใด เราจักยัง            
ไมปรินิพพาน เพียงนัน้ ดังนี ้ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ ภิกษุสาวกของพระผูมีพระภาค                
เปนผูเฉียบแหลมแลว ไดรับแนะนําแลว แกลวกลา เปนพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควร    
แกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารยของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ           
แตงต้ัง เปดเผย จําแนก กระทําใหงายได แสดงธรรมมีปาฏิหาริย ขมข่ีปรับปวาทท่ีบังเกิดข้ึน               
ใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด                
ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค.           
        [๑๑๓๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดกูรมารผู 
มีบาป ภิกษณุสีาวิกาของเราจักยังไมเฉียบแหลม ... ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ ภกิษุณีผูเปน          
สาวิกาของพระผูมีพระภาค เปนผูเฉียบแหลมแลว ... แสดงธรรมมีปาฏิหาริย ขมข่ีปรับปวาทท่ีบัง            
เกิดข้ึนใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงปรินิพพานใน               
บัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี ้เปนเวลาปรินพิพานของพระผูมีพระภาค.              
        [๑๑๓๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดกูรมารผู 
มีบาป อุบาสก ฯลฯ อุบาสิกาสาวิกาของเราจักยังไมเฉียบแหลม ไมไดรับแนะนํา ไมแกลวกลา   
ไมเปนพหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมปฏิบัติชอบ ไมประพฤติ          
ธรรม เรียนกับอาจารยของตนแลว ยังบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก กระทําให     
งายไมได ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย ขมข่ีปรับปราทท่ีบังเกิดขึ้น ใหเรียบรอยโดยสหธรรมไมได            
เพียงใด เราจกัยังไมปรินิพพาน เพียงนั้น ดงันี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ อุบาสิกาสาวิกา           
ของพระผูมีพระภาค เปนผูเฉียบแหลมแลว ไดรับแนะนาํแลว แกลวกลา เปนพหุสูต ทรงธรรม   
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารยของตนแลว บอก        
แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก กระทําใหงายได แสดงธรรมมีปาฏิหาริย ขมข่ีปรับ   
ปวาทท่ีบังเกดิข้ึน ใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจง  
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดน้ีเถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของ    
พระผูมีพระภาค.   
        [๑๑๓๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดกูรมาร    
ผูมีบาป พรหมจรรยของเรานี้ จักยังไมสมบูรณ แพรหลาย กวางขวาง รูกันโดยมาก แนน    
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หนา (ม่ันคง) จนกระท่ังพวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว เพียงใด เราจักยังไมปรินิพพาน  
เพียงนัน้ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคสมบูรณแลว แพรหลาย                
กวางขวาง รูกนัโดยมาก แนนหนา (ม่ันคง) จนกระท่ังพวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว     
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานใน  
บัดนี้เถิด บัดนี ้เปนเวลาปรินพิพานของพระผูมีพระภาค.                
        [๑๑๓๓] เม่ือมารกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบวา ดูกรมารผูมี      
บาป ทานจงมีความขวนขวายนอยเถิด การปรินิพพานแหงตถาคตจักมีในไมชา แตนี้ลวงไปอีก    
๓ เดือน ตถาคตจักปรินิพพาน.         
        [๑๑๓๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงปลงอายุสังขาร ณ           
ปาวาลเจดยี และเม่ือพระผูมีพระภาคทรงปลงอายุสังขารแลว ไดเกิดแผนดินไหวใหญ และเกดิ  
ขนพองสยองเกลานาสพึงกลัว ท้ังกลองทิพยก็บันลือล่ัน.                 
        [๑๑๓๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว ทรงเปลงพระอุทาน         
นี้ในเวลานั้น ความวา              
          มุนี เม่ือเทียบเคียงนิพพานและภพ ไดปลงเสียแลวซ่ึง         
          ธรรมอันปรุงแตงภพ ยินดแีลวในภายใน มีจิตต้ังม่ันแลว       
          ไดทําลายแลวซ่ึงขาย คือกิเลสอันเกิดในตนเปรียบดงัเกาะ.     
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ ปาวาลวรรคท่ี ๑             
                          ------------                
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. อปารสูตร    ๒. วิรันทธสูตร      ๓. อริยสูตร     ๔. นิพพุตสูตร                 
     ๕. ปเทสสูตร    ๖. สัมมัตตสูตร      ๗. ภิกขุสูตร     ๘. พุทธสูตร 
     ๙. ญาณสูตร    ๑๐. เจติยสูตร   
                          -----------      



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 277 
                        ปาสาทกัมปนวรรคท่ี ๒           
                             ปุพพสูตร                 
                         วิธีเจริญอิทธิบาท ๔          
        [๑๑๓๖] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือกอนแต       
ตรัสรู คร้ังเราเปนพระโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู ไดมีความคิดอยางนีว้า อะไรหนอ เปนเหตุ              
เปนปจจยั ของการเจริญอิทธิบาท.    
        [๑๑๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไดมีความคิดอยางนีว้า ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ                 
อิทธิบาท อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้ วาฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกนิไป                 
ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบ้ือง   
หลังและเบ้ืองหนาอยูวา เบ้ืองหนาฉันใด เบ้ืองหลังก็ฉันนั้น เบ้ืองหลังฉันใด เบ้ืองหนาก็ฉัน           
นั้น เบ้ืองลางฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนั้น เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด 
กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรม   
จิตใจใหสวางอยู.                 
        [๑๑๓๘] ภิกษยุอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา      
วิริยะของเราจกัไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ... ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตให  
สวางอยู.        
        [๑๑๓๙] ภิกษยุอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา       
จิตของเราจักไมยอหยอนเกนิไป ไมตองประคองเกินไป ... ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู.            
        [๑๑๔๐] ภิกษยุอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้       
วา วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกนิไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไป                
ภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบ้ืองหนาอยูวา เบ้ืองหนาฉันใด เบ้ืองหลังก็ฉัน               
นั้น เบ้ืองหลังฉันใด เบ้ืองหนาก็ฉันนัน้ เบ้ืองลางฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนัน้ เบ้ืองบนฉันใด               
เบ้ืองลางก็ฉันนั้น กลางวนัฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมี 
ใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู.     
        [๑๑๔๑] ภิกษเุม่ือเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมแสดงฤทธ์ิได      
หลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําให      
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หายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่างก็ได ผุดข้ึนดําลงในแผนดิน                 
เหมือนในน้ํากไ็ด เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกกไ็ด   
ลูบคลําพระจันทร พระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางนี้ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไป              
ตลอดพรหมโลกกไ็ด. 
        [๑๑๔๒] ภิกษเุม่ือเจริญ กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด 
คือ เสียงทิพยและเสียงมนษุย ท้ังอยูไกลและใกล ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย.            
        [๑๑๔๓] ภิกษเุม่ือเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมกําหนดรูใจของสัตว                 
อ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวา จิต               
ปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวา จิตปราศจากโทสะ  
จิตมีโมหะ ก็รูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวา              
จิตหดหู หรือจติฟุงซาน ก็รูวา จิตฟุงซาน จติเปนมหรคต ก็รูวา จิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน        
มหรคต ก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวา จติมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมี         
จิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวา จิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา จติต้ังม่ัน ก็รูวา จิตต้ังม่ัน หรือจิตไมตั้งม่ัน กรู็วา           
จิตไมตั้งม่ัน จติหลุดพน ก็รูวา จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวา จิตไมหลุดพน.                
        [๑๑๔๔] ภิกษเุม่ือเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมระลึกชาติกอนได  
เปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง  
สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง  
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวัฏกัปเปนอันมากบาง          
ตลอดสังวัฏฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิว                 
พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น    
คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยาง               
นั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีง  
เทานั้น คร้ันจตุิจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอม             
ท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี.้           
        [๑๑๔๕] ภิกษเุม่ือเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมเห็นหมูสัตวท่ี  
กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี ผิวพรรณทราม ไดดีตกยาก ดวยทิพยจักษุ    
อันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบ    
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ดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยดึม่ันการกระทําดวย                
อํานาจมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบ  
ดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดม่ันการกระทํา                 
ดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมเหน็หมูสัตวท่ีกําลังจุติ              
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ                
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัด ซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้.          
        [๑๑๔๖] ภิกษเุม่ือเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมกระทําใหแจง      
ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง                
ในปจจุบัน เขาถึงอยู.            
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            มหัปผลสูตร                
                     อานิสงสของการเจริญอิทธิบาท      
        [๑๑๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันภิกษเุจริญ กระทําใหมากแลว       
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ก็อิทธิบาท อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว อยางไร จึงมี  
ผลมาก มีอานิสงสมาก? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและ   
ปธานสังขาร ดังนี้วา ฉันทะของเรา จักไมยอหยอนเกนิไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูใน  
ภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังเบ้ืองหนาอยูวา เบ้ืองหนา 
ฉันใด เบ้ืองหลังก็ฉันนั้น เบ้ืองหลังฉันใด เบ้ืองหนาก็ฉันนั้น เบ้ืองลางฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนั้น        
เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองลางก็ฉันนั้น กลางวนัฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวัน  
ก็ฉันนั้น เธอมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบ              
ดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา วมัิงสาของเรา จักไมยอ           
หยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมี        
ความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบ้ืองหนาอยูวา เบ้ืองหนาฉันใด เบ้ืองหลังก็ฉันนั้น เบ้ืองหลังฉันใด          
เบ้ืองหนาก็ฉันนั้น เบ้ืองลางฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนั้น เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองลางก็ฉันนั้น                
กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไร   
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หุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ อันภกิษุเจริญแลวอยางนี้ กระทํา               
ใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.       
        [๑๑๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางน้ี     
ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนกไ็ด ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอด         
พรหมโลกก็ได.     
        [๑๑๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนี ้    
ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวย               
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.             
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                             ฉันทสูตร                 
                     วาดวยอิทธิบาทกับปธานสังขาร     
        [๑๑๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาภิกษุอาศัยฉันทะแลว ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต          
นี้เรียกวา ฉันทสมาธิ เธอยังฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตัง้จิตไว                 
เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เพื่อใหกุศล          
ธรรมท่ียังไมเกิด เกดิข้ึน เพือ่ความต้ังอยู เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป เพื่อ         
ความไพบูลย เพื่อความเจริญบริบูรณ แหงกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เหลานี้เรียกวา ปธานสังขาร             
ฉันทะน้ีดวย ฉันทสมาธินี้ดวย และปธานสังขารเหลานี้ดวย ดังพรรณนามาน้ี นี้เรียกวา อิทธิบาท            
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร.  
        [๑๑๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาภิกษุอาศัยวิริยะแลว ไดสมาธิ ไดเอกคัคตาจิต นี้     
เรียกวา วิริยสมาธิ เธอยังฉันทะใหเกิด ฯลฯ เพื่อความเจริญบริบูรณ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว          
เหลานี้เรียกวา ปธานสังขาร วิริยะนี้ดวย วิริยสมาธินี้ดวย และปธานสังขารเหลานี้ดวย ดัง              
พรรณนามานี้ นี้เรียกวา อิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร.   
        [๑๑๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาภิกษุอาศัยจิตแลว ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต นี้เรียก   
วา จิตตสมาธิ เธอยังฉันทะใหเกิด ฯลฯ เพือ่ความเจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว                 
เหลานี้เรียกวา ปธานสังขาร จิตนี้ดวย จิตตสมาธินี้ดวย และปธานสังขารเหลานี้ดวย ดงัพรรณนา            
มานี้ นี้เรียกวา อิทธิบาทประกอบดวยจิตตสมาธิ และปธานสังขาร.   
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        [๑๑๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาภิกษุอาศัยวิมังสาแลว ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต        
นี้เรียกวา วิมังสาสมาธิ เธอยังฉันทะใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้ง   
จิตไว เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกิดข้ึน เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เพื่อ          
ใหกุศลธรรมท่ียังไมเกดิ เกดิข้ึน เพื่อความต้ังอยู เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความเจริญยิ่งๆ           
ข้ึนไป เพื่อความไพบูลย เพือ่ความเจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว เหลานี้เรียกวา             
ปธานสังขาร วิมังสานี้ดวย วิมังสาสมาธินี้ดวย และปธานสังขารเหลานี้ดวย ดังพรรณนามาน้ี                 
นี้เรียกวา อิทธิบาทประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.             
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          โมคคัลลานสูตร               
                       พระโมคคัลลานแสดงฤทธ์ิ          
        [๑๑๕๔] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:         
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของมิคารมารดา ในบุพพาราม ใกล         
พระนครสาวตัถี สมัยนั้น ภกิษุมากรูป ท่ีอยูภายใตปราสาทของมิคารมารดา เปนผูฟุงซาน อวดตัว             
มีจิตกวดัแกวง ปากกลา พูดจาอ้ือฉาว ลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ มีจิตไมตั้งม่ัน คิดจะสึก ไม                
สํารวมอินทรีย.    
        [๑๑๕๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสวา           
ดูกรโมคคัลลานะ สพรหมจารีเหลานี้ ท่ีอาศัยอยูภายใตปราสาทของมิคารมารดา เปนผูฟุงซาน                 
อวดตัว มีจิตกวัดแกวง ปากกลา พูดจาอ้ือฉาว ลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ มีจิตไมตั้งม่ัน คิด 
จะสึก ไมสํารวมอินทรีย ไปเถิด โมคคัลลานะ เธอจงยังภกิษุเหลานั้นใหสังเวช ทานพระมหา   
โมคคัลลานะทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว แสดงอิทธาภสัิงขาร ใหปราสาทของมิคาร    
มารดาสะเทือนสะทานหวั่นไหวดวยนิว้หวัแมเทา.      
        [๑๑๕๖] คร้ังนั้น ภิกษุเหลานั้นเกดิความสลดใจ ขนพองสยองเกลา ไดไปยนือยู         
ณ สวนขางหนึ่งแลว พดูกันวา นาอัศจรรยหนอทาน ไมเคยมีมาแลว ลมก็ไมมี ท้ังปราสาทของ                
มิคารมารดานี้ ก็มีรากลึก ฝงไวดแีลว จะโยกคลอนไมได ก็แหละเม่ือเปนเชนนี้ อะไรสักอยาง              
หนึ่งท่ีทําใหปราสาทนี้สะเทือนสะทานหวัน่ไหว.    
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        [๑๑๕๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังท่ีซ่ึงภิกษุเหลานัน้ยืนอยูแลวตรัสวา              
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอเกิดความสลดใจ ขนพองสยองเกลา ไปยืนอยู ณ สวนขางหน่ึง        
เพราะเหตุอะไร? ภิกษุเหลานัน้กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว               
ลมก็ไมมี ท้ังปราสาทของมิคารมารดานี้ ก็มีรากลึก ฝงไวดแีลว จะโยกคลอนไมได กแ็หละ   
เม่ือเปนเชนนัน้ อะไรสักอยางหนึ่งท่ีทําใหปราสาทนี้สะเทือนสะทานหวั่นไหว.            
        [๑๑๕๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุโมคคัลลานะ ประสงคจะ         
ใหเธอท้ังหลายสังเวช จึงทําปราสาทของมิคารมารดา ใหสะเทือนสะทานหวัน่ไหวดวยนิ้วหวัแม 
เทา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธ์ิมาก                
อยางนี้ มีอานภุาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญธรรมเหลาไหน เพราะไดกระทําใหมากซ่ึงธรรม   
เหลาไหน?         
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน   
มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่ง ขอประทานพระวโรกาส ขอเน้ือความแหง                
ภาษิตนี้ จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุท้ังหลายไดฟงแลว จักทรงจําไว.          
        [๑๑๕๙] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาอยางนั้น เธอท้ังหลายจงฟงเถิด ภิกษุโมคคัลลานะ    
มีฤทธ์ิมากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔         
เปนไฉน? ภิกษุโมคคัลลานะยอมเจริญอิทธิบาท ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริย 
สมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา วิมังสาของเรา จักไมยอหยอน              
เกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความ         
สําคัญในเบ้ืองหลังและเบ้ืองหนาอยูวา เบ้ืองหนาฉันใด เบ้ืองหลังก็ฉันนั้น เบ้ืองหลังฉันใด              
เบ้ืองหนาก็ฉันนั้น เบ้ืองลางฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนั้น เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองลางก็ฉันนั้น                
กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีจิตเปดเผย ไมมีอะไร 
หุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธ์ิมากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะ               
ไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.  
        [๑๑๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้    
ภิกษุโมคคัลลานะยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.       
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        [๑๑๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้    
ภิกษุโมคคัลลานะยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ  
ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.           
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                           พราหมณสูตร                 
                      วาดวยปฏิปทาเพ่ือละฉันทะ       
        [๑๑๖๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:         
     สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี คร้ังนั้น อุณณาภ       
พราหมณเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกบัทานพระอานนท คร้ันผานการปราศรัย                 
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระอานนทวา  
        [๑๑๖๓] ดูกรทานอานนท ทานประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม เพื่อประโยชน             
อะไร? ทานพระอานนทตอบวา ดูกรพราหมณ เราประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพื่อละ      
ฉันทะ.            
        [๑๑๖๔] อุณ. ดูกรทานอานนท ก็มรรคา ปฏิปทา เพื่อละฉันทะน้ัน มีอยูหรือ?           
     อา. มีอยู พราหมณ.           
        [๑๑๖๕] อุณ. ดูกรทานอานนท ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน?        
     อา. ดูกรพราหมณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยฉันท         
สมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จติตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิ               
และปธานสังขาร นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อละฉันทะน้ัน.            
        [๑๑๖๖] อุณ. ดูกรทานอานนท เม่ือเปนเชนนัน้ ฉันทะน้ันยังมีอยู ไมใชไมมี      
บุคคลจักละฉันทะดวยฉันทะน่ันเอง ขอนีมิ้ใชฐานะท่ีมีได.             
     อา. ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้น เราจะยอนถามทานในเร่ืองนี้ ทานเหน็ควรอยางไร       
พึงแกอยางนั้นเถิด.               
        [๑๑๖๗] ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? ในเบือ้งตนทานไดมี           
ความพอใจวา จักไปอาราม เม่ือทานไปถึงอารามแลว ความพอใจท่ีเกิดข้ึนนั้นก็ระงับไปมิใช  
หรือ?    
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     อุณ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.  
     อา. ในเบ้ืองตน ทานไดมีความเพยีรวา จักไปอาราม เม่ือทานไปถึงอารามแลว         
ความเพยีรท่ีเกดิข้ึนนั้นก็ระงับไปมิใชหรือ?         
     อุณ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.  
     อา. ในเบ้ืองตน ทานไดมีความคิดวา จักไปอาราม เม่ือทานไปถึงอารามแลว ความ      
คิดท่ีเกิดข้ึนนัน้ก็ระงับไปมิใชหรือ?               
     อุณ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.  
     อา. ในเบ้ืองตน ทานไดตริตรองพิจารณาวา จักไปอาราม เม่ือทานไปถึงอารามแลว      
ความตริตรองพิจารณาท่ีเกิดข้ึนนั้นก็ระงับไปมิใชหรือ?                 
     อุณ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.  
        [๑๑๖๘] อา. ดูกรพราหมณ อยางนัน้เหมือนกนั ภกิษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ             
อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว มีประโยชนของตนถึงแลวโดย     
ลําดับ ส้ินสังโยชนท่ีจะนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษนุั้น ในเบ้ืองตนก็มี               
ความพอใจเพ่ือบรรลุอรหัต เม่ือบรรลุแลว ความพอใจท่ีเกิดข้ึนนัน้ก็ระงับไป ในเบ้ืองตนก็มี                
ความเพยีรเพื่อบรรลุอรหัต เม่ือบรรลุแลว ความเพยีรท่ีเกดิข้ึนนั้นก็ระงับไป ในเบ้ืองตนก็มี              
ความคิดเพื่อบรรลุอรหัต เม่ือบรรลุแลว ความคิดท่ีเกิดข้ึนนั้นก็ระงับไป ในเบ้ืองตนก็มีความ              
ตริตรองพิจารณาเพื่อบรรลุอรหัต เม่ือบรรลุแลว ความตริตรองพิจารณาท่ีเกิดข้ึนนั้นก็ระงับไป.               
        [๑๑๖๙] ดูกรพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? เมื่อเปนเชนนัน้ ความ         
พอใจนัน้ยังมีอยูหรือวาไมมี?     
     อุณ. ขาแตทานอานนท เม่ือเปนเชนนัน้ ความพอใจก็มีอยูโดยแท ไมมีหามิได      
ขาแตทานพระอานนท ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทานพระอานนท ภาษิตของทานแจมแจง  
นัก ขาแตทานพระอานนท ทานประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา        
เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวังวาผูมีจกัษุจกัเห็นรูป ฉะนัน้            
ขาพเจานี้ขอถึงทานพระโคดมกับท้ังพระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระอานนทจงจํา    
ขาพเจาไววาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะจนตลอดชีวิตต้ังแตวนันี้เปนตนไป.                 
                           จบ สูตรท่ี ๕       
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                        สมณพราหมณสูตรท่ี ๑           
                   ผูมีฤทธ์ิมาก เพราะเจริญอิทธิบาท ๔ 
        [๑๑๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ในอดีตกาล              
เปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น เปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพ 
มาก เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ใน  
อนาคตกาล จกัมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น จักเปนผูมีฤทธ์ิมาก   
มีอานุภาพมาก เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา                 
หนึ่ง ในปจจุบัน เปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนัน้ เปนผูมี 
ฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน?                 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน  
สังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.           
        [๑๑๗๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ในอดีตกาล              
เปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น เปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก               
เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง               
ในอนาคตกาล จักเปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนัน้ จกัเปนผูมี  
ฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ก็เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล สมณะหรือ               
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ยอมเปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือ       
พราหมณท้ังหมด ยอมเปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึง  
อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.             
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                        สมณพราหมณสูตรท่ี ๒           
             แสดงฤทธ์ิไดหลายอยางเพราะเจริญอิทธิบาท ๔               
        [๑๑๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล            
แสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได ... ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก      
ก็ได สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนัน้ แสดงฤทธ์ิไดหลายอยางเชนนั้น เพราะเปนผูเจริญ กระทํา                 
ใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล ... สมณะหรือพราหมณ  
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เหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน แสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได ...     
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น แสดงฤทธ์ิไดหลาย          
อยางเชนนัน้ ก็เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ดูกรภกิษุ             
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอม                 
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.     
        [๑๑๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล            
แสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได ... ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก      
ก็ได สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนัน้ แสดงฤทธ์ิไดหลายอยางเชนนั้น ก็เพราะเปนผูเจริญ กระทํา               
ใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล ... สมณะ  
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน แสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคน   
ก็ได ... ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนั้น แสดงฤทธ์ิหลาย   
อยางเชนนัน้ ก็เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล.              
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            อภิญญาสูตร                
            ไดเจโตวิมุติและปญญาวิมุติเพราะเจริญอิทธิบาท ๔          
        [๑๑๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา       
อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่เอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเปน               
ผูเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรม 
วินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอัน    
ประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จติตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุ               
กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญา              
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล.             
                           จบ สูตรท่ี ๘   
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                            เทสนาสูตร                 
                   แสดงปฏิปทาเขาถึงอิทธิบาทภาวนา     
        [๑๑๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงอิทธิ อิทธิบาท อิทธิบาทภาวนา และปฏิปทา        
ท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนา แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ก็อิทธิเปนไฉน? ภิกษุในธรรม  
วินัยนี้ ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได  
ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได นี้เรียกวา อิทธิ.              
        [๑๑๗๖] ก็อิทธิบาทเปนไฉน? มรรคาอันใด ปฏิปทาอันใด ยอมเปนไปเพื่อไดฤทธ์ิ         
เพื่อไดเฉพาะซ่ึงฤทธ์ิ นี้เรียกวา อิทธิบาท.        
        [๑๑๗๗] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอัน          
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตต   
สมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวา อิทธิบาทภาวนา.      
        [๑๑๗๘] ก็ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? อริยมรรคประกอบดวยองค ๘         
นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.       
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            วิภังคสูตร                
                         วิธีเจริญอิทธิบาท ๔          
        [๑๑๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมาก       
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ก็อิทธิบาท ๔ อันภกิษเุจริญแลวอยางไร กระทําใหมาก      
แลวอยางไร จงึมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวย 
ฉันทสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกนิไป ไมตองประคองเกินไป  
ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบ้ืองหนาอยู  
วา เบ้ืองหนาฉันใด เบ้ืองหลังก็ฉันนั้น เบ้ืองหลังฉันใด เบ้ืองหนาก็ฉันนัน้ เบ้ืองลางฉันใด            
เบ้ืองบนก็ฉันนั้น เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนัน้ กลาง                 
คืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิต ใหสวางอยู ยอม  
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จติตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา วิมังสา        
ของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก   
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และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบ้ืองหนาอยูวา เบ้ืองหนาฉันใด เบ้ืองหลังกฉั็นนั้น เบ้ือง           
หลังฉันใด เบ้ืองหนาก็ฉันนัน้ เบ้ืองลางฉันใด เบ้ืองบนกฉั็นนั้น เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองลางก็             
ฉันนั้น กลางวนัฉันใด กลางคืนก็ฉันนัน้ กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีจิตเปดเผย   
ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู.               
        [๑๑๘๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ฉันทะท่ียอหยอนเกนิไปเปนไฉน? ฉันทะท่ีประกอบ         
ดวยความเกียจคราน สัมปยุตดวยความเกียจคราน นี้เรียกวา ฉันทะท่ียอหยอนเกนิไป.      
        [๑๑๘๑] ก็ฉันทะท่ีตองประคองเกินไปเปนไฉน? ฉันทะท่ีประกอบดวยอุทธัจจะ             
สัมปยุตดวยอุทธัจจะ นี้เรียกวา ฉันทะท่ีตองประคองเกินไป.            
        [๑๑๘๒] ก็ฉันทะท่ีหดหูในภายในเปนไฉน? ฉันทะท่ีประกอบดวยถีนมิทธะ                 
สัมปยุตดวยถีนมิทธะ นี้เรียกวา ฉันทะท่ีหดหูในภายใน.                
        [๑๑๘๓] ก็ฉันทะท่ีฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน? ฉันทะท่ีฟุงซานไป พลานไป           
ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก นี้เรียกวา ฉันทะท่ีฟุงซานไปในภายนอก.       
        [๑๑๘๔] ภิกษุมีความสาํคัญในเบ้ืองหลัง และเบ้ืองหนาอยูวา เบ้ืองหนาฉันใด         
เบ้ืองหลังก็ฉันนั้น เบ้ืองหลังฉันใด เบ้ืองหนาก็ฉันนัน้ อยางไร? ความสําคัญในเบ้ืองหลังและ              
เบ้ืองหนา อันภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยดึไวดแีลว กระทําไวในใจดีแลว ทรงไวดแีลว แทงตลอด                 
ดีแลว ดวยปญญา ภิกษุช่ือวา มีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบ้ืองหนาอยูวา เบ้ืองหนาฉันใด              
เบ้ืองหลังก็ฉันนั้น เบ้ืองหลังฉันใด เบ้ืองหนาก็ฉันนัน้ อยางนี้แล.  
        [๑๑๘๕] ก็ภิกษุมีความสําคัญอยูวา เบ้ืองลางฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนัน้ เบ้ืองบนฉันใด 
เบ้ืองลางก็ฉันนั้น อยางไร? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณากายนี้ เบ้ืองบนแตพื้นเทาข้ึนมา           
เบ้ืองลางแตปลายผมลงไป มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาด มีประการตางๆ วา    
ในกายนี้ มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ         
พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ           
มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ภิกษุช่ือวา มีความสําคัญอยูวา เบ้ือง  
ลางฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนัน้ เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองลางก็ฉันนั้น อยางนี้แล.             
        [๑๑๘๖] ก็ภิกษุมีความสําคัญอยูวา กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด      
กลางวันก็ฉันนั้น อยางไร? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ 
และปธานสังขารในกลางวนั ดวยอาการเหลาใด ดวยเพศเหลาใด ดวยนิมิตเหลาใด เธอยอม     
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เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารในกลางคืน ดวยอาการเหลานั้น ดวย     
เพศเหลานัน้ ดวยนิมิตเหลานัน้ อีกอยางหน่ึง ภิกษยุอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันท                 
สมาธิและปธานสังขารในกลางคืน ดวยอาการเหลาใด ดวยเพศเหลาใด ดวยนิมิตเหลาใด เธอ     
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารในกลางวัน ดวยอาการเหลานั้น      
ดวยเพศเหลานั้น ดวยนิมิตเหลานั้น ภกิษมีุความสําคัญอยูวา กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนัน้              
กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น อยางนี้แล.           
        [๑๑๘๗] ก็ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู อยางไร?         
อาโลกสัญญา (ความสําคัญวาแสงสวาง) อันภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยดึไวดีแลว ความสําคัญวา    
กลางวัน ตั้งม่ันดีแลว ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยูอยางนีแ้ล.               
        [๑๑๘๘] ก็วิริยะท่ียอหยอนเกินไปเปนไฉน? วิริยะท่ีประกอบดวยความเกยีจคราน       
สัมปยุตดวยความเกียจคราน นี้เรียกวาวิริยะท่ียอหยอนเกินไป.        
        [๑๑๘๙] ก็วิริยะท่ีตองประคองเกินไปเปนไฉน? วิริยะท่ีประกอบดวยอุทธัจจะ สัมป     
ยุตดวยอุทธัจจะ นี้เรียกวา วิริยะท่ีตองประคองเกินไป.              
        [๑๑๙๐] ก็วิริยะท่ีหดหูในภายในเปนไฉน? วิริยะท่ีประกอบดวยถีนมิทธะ สัมปยุต       
ดวยถีนมิทธะ นี้เรียกวา วิริยะหดหูในภายใน.        
        [๑๑๙๑] ก็วิริยะท่ีฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน? วิริยะท่ีฟุงซานไป พลานไป         
ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก นี้เรียกวาวริิยะท่ีฟุงซานไปในภายนอก ฯลฯ    
        [๑๑๙๒] ก็ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู อยางไร          
อาโลกสัญญา อันภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยดึไวดีแลว ความสําคัญวา กลางวัน ตั้งม่ันดีแลว    
ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู อยางนี้แล.   
        [๑๑๙๓] ก็จิตท่ียอหยอนเกินไปเปนไฉน? จิตท่ีประกอบดวยความเกียจคราน สัมป       
ยุตดวยความเกียจคราน นี้เรียกวา จิตท่ียอหยอนเกินไป.             
        [๑๑๙๔] ก็จิตท่ีตองประคองเกินไปเปนไฉน? จิตท่ีประกอบดวยอุทธัจจะ สัมปยุต         
ดวยอุทธัจจะ นี้เรียกวา จิตท่ีตองประคองเกินไป.    
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        [๑๑๙๕] ก็จิตท่ีหดหูในภายในเปนไฉน? จิตท่ีประกอบดวยถีนมิทธะ สัมปยุตดวย         
ถีนมิทธะ นี้เรียกวา จิตท่ีหดหูในภายใน.            
        [๑๑๙๖] ก็จิตท่ีฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน? จติท่ีฟุงซานไป พลานไป ปรารภ         
กามคุณ ๕ ในภายนอก นี้เรียกวา จิตท่ีฟุงซานไปในภายนอก ฯลฯ           
        [๑๑๙๗] ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู อยางนี้แล.        
        [๑๑๙๘] ก็วิมังสาท่ียอหยอนเกินไปเปนไฉน? วิมังสาท่ีประกอบดวยความเกียจคราน     
สัมปยุตดวยความเกียจคราน นี้เรียกวา วิมังสาท่ียอหยอนเกินไป.      
        [๑๑๙๙] ก็วิมังสาท่ีตองประคองเกินไปเปนไฉน? วมัิงสาท่ีประกอบดวยอุทธัจจะ         
สัมปยุตดวยอุทธัจจะ นี้เรียกวา วิมังสาท่ีตองประคองเกินไป.          
        [๑๒๐๐] ก็วิมังสาท่ีหดหูในภายในเปนไฉน? วิมังสาท่ีประกอบดวยถีนมิทธะ สัมป       
ยุตดวยถีนมิทธะ นี้เรียกวา วมัิงสาท่ีหดหูในภายใน.                 
        [๑๒๐๑] ก็วิมังสาท่ีฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน? วิมังสาท่ีฟุงซานไป พลานไป       
ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก นี้เรียกวา วมัิงสาท่ีฟุงซานไปในภายนอก ฯลฯ  
        [๑๒๐๒] ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู อยางนี้แล         
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ อันภกิษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผล                
มาก มีอานิสงสมาก.                 
        [๑๒๐๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนีแ้ล   
ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนกไ็ด หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ฯลฯ ใช   
อํานาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได.  
        [๑๒๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนีแ้ล   
ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู.         
                   (พงึขยายอภิญญาแมท้ังหกใหพสิดาร)  
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                      จบ ปาสาทกัมปนวรรคท่ี ๒          
                          -----------   
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                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. ปุพพสูตร       ๒. มหัปผลสูตร                
     ๓. ฉันทสูตร       ๔. โมคคัลลานสูตร             
     ๕. พราหมณสูตร    ๖. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑         
     ๗. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒               ๘. อภิญญาสูตร               
     ๙. เทสนาสูตร    ๑๐. วิภังคสูตร.                
                          ------------   
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                          อโยคุฬวรรคที่ ๓             
                            มรรคสูตร 
                   วาดวยปฏิปทาแหงการเจริญอิทธิบาท  
        [๑๒๐๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอนแตตรัสรู คร้ังเราเปนพระโพธิสัตว   
ยังมิไดตรัสรู ไดมีความคิดอยางนีว้า อะไรหนอ เปนมรรคา เปนปฏิปทาแหงการเจริญอิทธิบาท               
เราน้ันไดมีความคิดอยางนีว้า ภิกษนุั้นยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน                 
สังขารดังนี้วา ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน   
ไมฟุงซานไปภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบ้ืองหนาอยูวา เบ้ืองหนาฉันใด 
เบ้ืองหลังก็ฉันนั้น เบ้ืองหลังฉันใด เบ้ืองหนาก็ฉันนัน้ เบ้ืองลางฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนัน้              
เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองลางก็ฉันนั้น กลางวนัฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวัน  
ก็ฉันนั้น เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ดวยประการฉะน้ี ภกิษุยอม                
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา             
วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปใน 
ภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบ้ืองหนาอยูวา เบ้ืองหนาฉันใด เบ้ืองหลังก็ 
ฉันนั้น เบ้ืองหลังฉันใด เบ้ืองหนาก็ฉันนั้น เบ้ืองลางฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนั้น เบ้ืองบนฉันใด            
เบ้ืองลางก็ฉันนั้น กลางวนัฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจ                
เปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ดวยประการฉะน้ี.        
        [๑๒๐๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญอิทธิบาท ๔ แลวอยางนี้ กระทําใหมาก      
แลวอยางนี้แล ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนกไ็ด หลายคนเปน        
คนเดียวกไ็ด ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.  
        [๑๒๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือเจริญอิทธิบาท ๔ แลวอยางนี้ กระทําใหมาก      
แลวอยางนี้แล ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวมุิติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ  
ท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.            
                 (แมอภิญญาท้ังหกก็พึงขยายความออกไป)  
                           จบ สูตรท่ี ๑    
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                            อโยคุฬสูตร                
                        วาดวยการแสดงฤทธ์ิ           
        [๑๒๐๘] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี       
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมี                
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงทราบอยูหรือวา พระองคทรงเขาถึงพรหม                
โลกดวยพระฤทธ์ิ พรอมท้ังพระกายอันสําเร็จแตใจ?     
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา เราทราบอยู อานนท วาเราเขาถึงพรหมโลกดวยฤทธ์ิ        
พรอมท้ังกายอันสําเร็จแตใจ.        
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคทรงทราบอยูหรือวา พระองคทรงเขาถึง   
พรหมโลกดวยพระฤทธ์ิ พรอมท้ังพระกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี?้     
     พ. เราทราบอยู อานนท วาเราเขาถึงพรหมโลกดวยฤทธ์ิ พรอมท้ังกายอันประกอบ        
ดวยมหาภูตรูป ๔ นี้.               
        [๑๒๐๙] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีพระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระองคทรง       
เขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธ์ิ พรอมท้ังพระกายอันสําเร็จดวยใจ และทรงทราบวา พระองคทรง    
เขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธ์ิ พรอมท้ังพระกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้ เปนส่ิงนา    
อัศจรรย ท้ังไมเคยมีมาแลว.       
     พ. ดูกรอานนท พระตถาคตท้ังหลายเปนผูอัศจรรย และประกอบดวยธรรมอันนา           
อัศจรรย เปนผูไมเคยมีมา และประกอบดวยธรรมอันไมเคยมีมา.          
        [๑๒๑๐] ดูกรอานนท สมัยใด ตถาคตตั้งกายไวในจติ หรือต้ังจิตลงไวท่ีกาย กาว        
ลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู สมัยนั้น กายของตถาคตยอมเบากวาปกติ ออนกวา        
ปกติ ควรแกการงานกวาปกติ และผุดผองกวาปกติ.       
        [๑๒๑๑] ดูกรอานนท เปรียบเหมือนกอนเหล็กท่ีเผาไฟอยูวันยังคํ่า ยอมเบากวา         
ปกติ ออนกวาปกติ ควรแกการงานกวาปกติ และผุดผองกวาปกติ ฉันใด สมัยใด ตถาคต          
ตั้งกายลงไวในจิต หรือต้ังจติลงไวท่ีกาย กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู สมัยนั้น                
กายของตถาคตยอมเบากวาปกติ ออนกวาปกติ ควรแกการงานกวาปกติ และผุดผองกวาปกติ       
ฉันนั้นเหมือนกัน.  
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        [๑๒๑๒] ดูกรอานนท สมัยใด ตถาคตต้ังกายลงไวในจิต หรือต้ังจิตลงไวท่ีกาย           
กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู สมัยนั้น กายของตถาคต ยอมลอยจากแผนดินข้ึนสู   
อากาศไดโดยไมยากเลย ตถาคตนั้นยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายคน คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได       
หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.         
        [๑๒๑๓] ดูกรอานนท เปรียบเหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย ซ่ึงเปนเช้ือธาตุท่ีเบา ยอม    
ลอยจากแผนดนิข้ึนสูอากาศไดโดยไมยากเลย ฉันใด สมัยใด ตถาคตต้ังกายลงไวในจติ หรือ     
ตั้งจิตลงไวท่ีกาย กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาอยู สมัยนั้น กายของตถาคตยอมลอยจาก    
แผนดินข้ึนสูอากาศไดโดยไมยากเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ              
        [๑๒๑๔] ดูกรอานนท สมัยนั้น กายของตถาคตยอมลอยจากแผนดนิข้ึนสูอากาศได           
โดยไมยากเลย ตถาคตนั้นยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลาย       
คนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.             
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                           ภิกขุสุทธกสูตร             
                       วาดวยการเจริญอิทธิบาท        
        [๑๒๑๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุใน         
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตต             
สมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล.         
        [๑๒๑๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะไดเจริญ กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล      
ภิกษจุึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป                
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู.         
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                            ผลสูตรท่ี ๑               
                    เจริญอิทธิบาทหวังผลได ๒ อยาง    
        [๑๒๑๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุใน         
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตต             
สมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล.      
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        [๑๒๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้     
แล ภิกษุพึงหวงัผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีความ               
ถือม่ันเหลืออยู เปนพระอนาคามี.   
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                            ผลสูตรท่ี ๒               
                         วาดวยผลานสิงส ๗           
        [๑๒๑๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุใน         
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... วิริยสมาธิ ... จิตต             
สมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกรภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล.         
        [๑๒๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้     
แล ภิกษุพึงหวงัไดผลานิสงส ๗ ประการ ผลานิสงส ๗ ประการ เปนไฉน? คือ จะไดชม          
อรหัตผลในปจจุบันกอน ๑ ถาไมไดชมอรหัตผลในปจจบัุนกอน จะไดชมเวลาใกลตาย ๑ ถาใน   
ปจจุบันไมไดชม ในเวลาใกลตายก็ไมไดชมไซร เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ ส้ินไป                
จะไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพาย ี๑ ผูอุปหัจจปรินิพพายี ๑ ผูอสังขารปรินิพพายี ๑ ผู             
สสังขารปรินิพพายี ๑ ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทํา                 
ใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล ภกิษุพึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้.            
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                          อานันทสูตรท่ี ๑             
                     วาดวยปฏิปทาท่ีจะถึงอิทธิบาท    
        [๑๒๒๑] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี       
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผู                 
มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อิทธิเปนไฉน อิทธิบาทเปนไฉน อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน   
ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน?    
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        [๑๒๒๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมแสดง          
ฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจ      
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได นีเ้รียกวาอิทธิ.          
        [๑๒๒๓] ก็อิทธิบาทเปนไฉน? มรรคอันใด ปฏิปทาอันใด ยอมเปนไปเพื่อได               
ฤทธ์ิ เพื่อไดเฉพาะซ่ึงฤทธ์ิ นี้เรียกวา อิทธิบาท.  
        [๑๒๒๔] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อัน         
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ... ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตต                
สมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวาอิทธิบาทภาวนา.       
        [๑๒๒๕] ปฏิปทาท่ีจะถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้          
แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.        
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                          อานันทสูตรท่ี ๒             
                          วาดวยอิทธิฤทธ์ิ           
        [๑๒๒๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระอานนทผูนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงวา 
ดูกรอานนท อิทธิเปนไฉน อิทธิบาทเปนไฉน อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ปฏิปทาท่ีจะใหถึง        
อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขา        
พระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ       
        [๑๒๒๗] พ. ดูกรอานนท ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ           
คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก         
ก็ได นีเ้รียกวา อิทธิ.           
        [๑๒๒๘] ก็อิทธิบาทเปนไฉน? มรรคาอันใด ปฏิปทาอันใด ยอมเปนไปเพื่อไดฤทธ์ิ         
เพื่อไดเฉพาะซ่ึงฤทธ์ิ นี้เรียกวา อิทธิบาท.        
        [๑๒๒๙] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอัน          
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตต   
สมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวาอิทธิบาทภาวนา.       
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        [๑๒๓๐] ก็ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? อริยมรรคประกอบดวยองค ๘         
นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.     
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                           ภิกขุสูตรท่ี ๑             
                          วาดวยอิทธิฤทธ์ิ           
        [๑๒๓๑] คร้ังนั้น ภิกษหุลายรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมพระผู 
มีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค               
ผูเจริญ อิทธิเปนไฉน อิทธิบาทเปนไฉน อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาท  
ภาวนาเปนไฉน?     
        [๑๒๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม       
แสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใช       
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได นีเ้รียกวาอิทธิ.     
        [๑๒๓๓] ก็อิทธิบาทเปนไฉน? มรรคาอันใด ปฏิปทาอันใด ยอมเปนไปเพื่อไดฤทธ์ิ         
เพื่อไดเฉพาะซ่ึงฤทธ์ิ นี้เรียกวา อิทธิบาท.        
        [๑๒๓๔] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอัน          
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ...         
จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวาอิทธิบาทภาวนา.    
        [๑๒๓๕] ก็ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? อริยมรรคประกอบดวยองค ๘         
นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.     
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           ภิกขุสูตรท่ี ๒             
                          วาดวยอิทธิฤทธ์ิ           
        [๑๒๓๖] คร้ังนั้น ภิกษหุลายรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ พระผูมี   
พระภาคไดตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อิทธิเปนไฉน อิทธิบาทเปนไฉน     
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อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา   
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ 
        [๑๒๓๗] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อิทธิเปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมแสดง         
ฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจ      
ทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได นีเ้รียกวา อิทธิ.      
        [๑๒๓๘] ก็อิทธิบาทเปนไฉน? มรรคาอันใด ปฏิปทาอันใด ยอมเปนไปเพื่อไดฤทธ์ิ         
เพื่อไดเฉพาะซ่ึงฤทธ์ิ นี้เรียกวา อิทธิบาท.        
        [๑๒๓๙] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท             
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ...      
จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวา อิทธิบาทภาวนา.   
        [๑๒๔๐] ก็ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน? อริยมรรคประกอบดวยองค ๘         
นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.     
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                          โมคคัลลานสูตร               
                  สรรเสริญพระโมคคัลลานวามีฤทธ์ิมาก   
        [๑๒๔๑] ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา ดูกร        
ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธ์ิมากอยางนี้  
มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงธรรมเหลาไหน? ภิกษุท้ังหลายกราบทูล                
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ              
        [๑๒๔๒] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุโมคคัลลานะมีฤทธ์ิมากอยางนี้ มีอานุภาพมาก       
อยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ภิกษุโมค     
คัลลานะยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารดังนี้วา ฉันทะของเราจัก  
ไมยอหยอนเกนิไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และ       
เธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบ้ืองหนาอยูวา เบ้ืองหนาฉันใด เบ้ืองหลังก็ฉันนัน้ เบ้ืองหลัง          
ฉันใด เบ้ืองหนาก็ฉันนัน้ เบ้ืองลางฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนัน้ เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองลางกฉั็นนั้น     
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กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไร  
หุมหอ อบรมจิตใจใหสวางอยู ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ...               
วิมังสาสมาธิและปธานสังขารดังนี้วา วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกนิไป ไมตองประคองเกิน                 
ไป ฯลฯ เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุ    
โมคคัลลานะมีฤทธ์ิมากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔           
เหลานี้แล.       
        [๑๒๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษโุมคคัลลานะแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คน       
เดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได      
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้.                 
        [๑๒๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษโุมคคัลลานะ ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวมุิติ    
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขา                
ถึงอยู เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้.         
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                            ตถาคตสูตร                 
                        พระตถาคตมีฤทธ์ิมาก            
        [๑๒๔๕] ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกร     
ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ตถาคตมีฤทธ์ิมากอยางนี้ มีอานุภาพ  
มากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงธรรมเหลาไหน? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา     
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ 
        [๑๒๔๖] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตมีฤทธ์ิมากอยางนี้ มีอานภุาพมากอยางนี้         
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน? ตถาคตยอมเจริญอิทธิบาท 
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารดังนี้วา ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไม      
ตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานในภายนอก และตถาคตมีความสําคัญใน            
เบ้ืองหนาและเบื้องหลังอยูวา เบ้ืองหนาฉันใด เบ้ืองหลังกฉั็นนั้น เบ้ืองหลังฉันใด เบ้ืองหนาก็        
ฉันนั้น เบ้ืองลางฉันใด เบ้ืองบนก็ฉันนัน้ เบ้ืองบนฉันใด เบ้ืองลางก็ฉันนั้น กลางวนัฉันใด               
กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น ตถาคตมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ       
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อบรมจิตใหสวางอยู ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสา                 
สมาธิและปธานสังขารดังนี้วา วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ฯลฯ 
ตถาคตมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ตถาคตมีฤทธ์ิมากอยางนี้ มีอานุภาพ                
มากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล.   
        [๑๒๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ตถาคตยอมแสดงอิทธิฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คน        
เดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได      
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้.                 
        [๑๒๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ตถาคตยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ   
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เพราะ         
ไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้.     
                     (พึงใหอภิญญาท้ัง ๖ พิสดาร)      
                           จบ สูตรท่ี ๑๑              
                        จบ อโยคุฬวรรคท่ี ๒            
                           ----------                 
                       รวมสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ      
     ๑. มรรคสูตร         ๒. อโยคุฬสูตร       ๓. ภิกขุสุทธกสูตร       
     ๔. ผลสูตรท่ี ๑        ๕. ผลสูตรท่ี ๒       ๖. อานันทสูตรท่ี ๑   
     ๗. อานันทสูตรท่ี ๒     ๘. ภิกขุสูตรท่ี ๑      ๙. ภิกขุสูตรท่ี ๒ 
    ๑๐. โมคคัลลานสูตร    ๑๑. ตถาคตสูตร.             
                          -----------    
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                  คังคาทิเปยยาลแหงอิทธิบาทสังยุตท่ี ๔                 
                        วาดวยผลแหงอิทธิบาท ๔       
        [๑๒๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสูทิศปราจีน         
บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษเุจริญอิทธิบาท ๔ กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ ยอมเปนผู 
นอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกนั.     
        [๑๒๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเจริญอิทธิบาท ๔ กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔        
อยางไรเลา จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ภกิษุในธรรมวินัยนี้              
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย   
วิริยสมาธิ ... จติตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ภิกษเุจริญอิทธิบาท ๔ กระทําให  
มากซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนีแ้ล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิพาน.               
             (พึงขยายความบาลีในอิทธิบาท จนกระท่ังถึงความแสวงหา)      
        [๑๒๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลานี้ สังโยชนอัน      
เปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชน        
อันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลานี้แล.  
        [๑๒๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพึงเจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อรูยิ่ง เพ่ือกําหนดรู เพือ่                 
ความส้ินไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล อิทธิบาท ๔ เปนไฉน?        
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย ฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอม        
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ภิกษุ                 
พึงเจริญอิทธิบาท ๔ เหลานีเ้พื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความส้ินไป เพือ่ละสังโยชน อันเปน          
สวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.         
        (คังคาเปยยาลเหมือนกบัมรรคสังยุต ท่ีขาพเจาใหพสิดารแลว พึงขยายความบาลี      
ในอิทธิบาท จนกระท่ังถึงความแสวงหา) 
                         จบ อิทธิบาทสังยุต            
                          ------------   
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                          ๘. อนุรุทธสังยุต            
                          รโหคตวรรคท่ี ๑              
                          รโหคตสูตรท่ี ๑              
                          วาดวยสติปฏฐาน ๔          
        [๑๒๕๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้           
     สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยู ณ พระวหิารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก-           
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระอนุรุทธะหลีกเรนอยูในท่ีลับ ไดเกดิความ  
ปริวิตกข้ึนในใจอยางนี้วา สติปฏฐาน ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบ่ือแลว ชนเหลานัน้ ช่ือวา             
เบ่ืออริยมรรคท่ีจะใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ สติปฏฐาน ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึง่ปรารภแลว                
ชนเหลานั้น ช่ือวาปรารภอริยมรรคท่ีจะใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ.      
        [๑๒๕๔] ลําดับนั้น ทานมหาโมคคัลลานะรูความปริวิตกในใจของทานพระอนรุุทธะ           
ดวยใจ จึงไปปรากฏในท่ีเฉพาะหนาทานอนุรุทธะ เหมือนบุรุษมีกําลัง เหยยีดแขนท่ีคู หรือคู                 
แขนท่ีเหยียด ฉะนั้น คร้ังนัน้ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดถามทานอนุรุทธะดวยเหตุเพียงเทาไร                
หนอ ภกิษจุึงจะช่ือวา ปรารภสติปฏฐาน ๔?             
        [๑๒๕๕] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดกูรผูมีอายุ ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณา       
เห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนในกายในภายในอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเส่ือมไปในกาย       
ในภายในอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในกายในภายในอยู มี        
ความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพจิารณาเหน็       
ธรรม คือ ความเกิดข้ึนในกายในภายนอกอยู พิจารณาเหน็ธรรม คือ ความเส่ือมไปในกายในภาย     
นอกอยู พจิารณาเหน็ธรรม คือ ความเกดิข้ึนและความเส่ือมไปในกายในภายนอกอยูมีความ        
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็นธรรม       
คือความเกิดข้ึนในกายท้ัง ภายในและภายนอกอยูพจิารณาเหน็ธรรม คือ ความเส่ือมไปในกายท้ัง  
ภายในและภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในกายทั้งภายใน      
และภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.     
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        [๑๒๕๖] ภิกษนุั้นถาหวงัอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวา ปฏิกูลในส่ิงท่ีไม  
ปฏิกูลอยูเถิด ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญกวาปฏิกูลในส่ิงท่ีไมปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา ขอเรา       
พึงเปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลอยูเถิด ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิง       
ปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลอยู      
เถิด ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวา ปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา ขอ          
เราพึงเปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลและส่ิงไมปฏิกูลอยูเถิด ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญ      
วาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลและส่ิงไมปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูเวนขาดส่ิงไมปฏิกูล    
และส่ิงปฏิกูลท้ังสองนั้น แลวมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยูเถิด ก็ยอมเปนผูมีอุเบกขา มีสติ             
สัมปชัญญะในส่ิงท้ังสองน้ันอยู.    
        [๑๒๕๗] ภิกษยุอมพจิารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนในเวทนาในภายในอยู พจิารณา       
เห็นธรรม คือ ความเส่ือมไปในเวทนาในภายในอยู พิจารณาเหน็ธรรม คือ ความเกิดข้ึนและ       
ความเส่ือมไปในเวทนาในภายในอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ        
โทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนในเวทนาในภายนอกอยู พิจารณา    
เห็นธรรม คือ ความเส่ือมไปในเวทนาในภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกดิข้ึนแล       
ความเส่ือมไปในเวทนาในภายนอกอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ       
โทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนในเวทนาท้ังภายในและภายนอก      
อยู พิจารณาเหน็ธรรม คือ ความเส่ือมไปในเวทนาท้ังภายในและภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรม    
คือความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในเวทนาท้ังภายในภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ      
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.          
        [๑๒๕๘] ภิกษนุั้นถาหวงัอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูล                 
อยูเถิด กย็อมเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลนั้นอยู ฯลฯ ถาหวังอยูวา ขอเราเปนผู      
เวนขาดส่ิงไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลท้ังสองนั้นแลวมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยูเถิด ก็ยอมเปน            
ผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะในส่ิงท้ังสองนั้นอยู.   
        [๑๒๕๙] ภิกษยุอมพจิารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนในจิตในภายใน ฯลฯ พิจารณา         
เห็นธรรมคือ ความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในจิตท้ังภายในและภายนอกอยู มีความเพียร มี     
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.        
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        [๑๒๖๐] ภิกษนุั้นถาหวงัอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงท่ีไมปฏิกูล              
อยูเถิด ฯลฯ กย็อมเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะในส่ิงท้ังสองนั้นอยู.              
        [๑๒๖๑] ภิกษยุอมพจิารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนในธรรมท้ังหลายในภายใน ฯลฯ        
พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในธรรมท้ังหลาย ท้ังภายในและภายนอก      
อยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.               
        [๑๒๖๒] ภิกษนุั้นถาหวงัอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูล                 
อยูเถิด ฯลฯ กย็อมเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะในส่ิงท้ังสองนั้นอยู ดูกรทานผูมีอายุ              
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภกิษุจงึจะช่ือวาปรารภสติปฏฐาน ๔.            
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                          รโหคตวรรคท่ี ๒              
                         วาดวยสติปฏฐาน ๔           
        [๑๒๖๓] สาวัตถีนิทาน คร้ังนั้น ทานพระอนุรุทธะหลีกเรนอยูในท่ีลับ ไดเกิดความ    
ปริวิตกข้ึนในใจอยางนี้วา สติปฏฐาน ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบ่ือแลว ชนเหลานัน้ช่ือวา              
เบ่ืออริยมรรคท่ีจะใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ สติปฏฐาน ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึง่ปรารภแลว                
ชนเหลานั้น ช่ือวาปรารภอริยมรรคท่ีจะใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ.      
        [๑๒๖๔] ลําดับนั้น ทานมหาโมคคัลลานะ รูความปริวิตกในใจของทานอนุรุทธะดวย         
ใจ จึงไปปรากฏในท่ีเฉพาะหนาทานพระอนุรุทธะ เหมือนบุรุษมีกําลัง เหยยีดแขนท่ีคู หรือคูแขน               
ท่ีเหยยีด ฉะนัน้. 
        [๑๒๖๕] คร้ังนั้น ทานมหาโมคคัลลานะไดถามทานพระอนุรุทธะวา ดกูรทานพระ           
อนุรุทธะ ดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอ ภกิษจุึงจะช่ือวาปรารภสติปฏฐาน ๔?   
        [๑๒๖๖] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดกูรผูมีอายุ ภิกษุในธรรมวินยันี้ยอมพิจารณา        
เห็นกายในกายในภายในอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน       
โลกเสียได พจิารณาเห็นกายในกายในภายนอกอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในและ        
ภายนอกอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียได.       
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        [๑๒๖๗] ภิกษยุอมพจิารณาเห็นเวทนาในภายในอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มี           
สติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาในภายในอยู        
ฯลฯ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังภายในและภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ       
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได.                
        [๑๒๖๘] ภิกษยุอมพจิารณาเห็นจิตในจิตในภายในอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจิตใน         
ภายนอกอยู ... พิจารณาเห็นจิตในจติท้ังภายในและภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ                 
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได.                
        [๑๒๖๙] ภิกษยุอมพจิารณาเห็นธรรมในธรรมในภายในอยู ... พิจารณาเห็นธรรมใน           
ธรรมท้ังภายในและภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกาํจัดอภิชฌาและโทมนัส      
ในโลกเสียได ดูกรทานผูมีอายุ ดวยเหตุเพยีงเทานี้แล ภกิษุจึงจะช่ือวาปรารภสติปฏฐาน ๔.               
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                             สุตนุสูตร                
                     การบรรลุภาวะแหงมหาอภญิญา        
        [๑๒๗๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยูท่ีฝงแมน้ําสุตนุ ใกลพระนครสาวัตถี         
คร้ังนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปหาทานพระอนรุุทธะถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ คร้ัน              
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงไปนั่ง ณ ท่ีควร สวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดถามวา                
ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงธรรมเหลาไหน?      
        [๑๒๗๑] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย เราบรรลุภาวะแหงมหา          
อภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? เรา         
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร  มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจดัอภิชฌาและโทมนัส       
ในโลกเสียได เราพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ... เราพิจารณาเห็นจติในจิตอยู ... เราพิจารณาเหน็          
ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได         
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราบรรลุภาวะแหงมหาอภิชฌา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติ   
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ปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อนึ่ง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ เรา   
จึงไดรูธรรมอันเลว โดยความเปนธรรมเลว รูธรรมปานกลาง โดยความเปนธรรมปานกลาง          
รูธรรมอันประณีต โดยความเปนธรรมอันประณีต.          
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                           กัณฏกีสูตรท่ี ๑            
                      ธรรมท่ีพระเสขะพึงเขาถึง        
        [๑๒๗๒] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะ ทานพระสารีบุตร และทานพระมหาโมค               
คัลลานะอยู ณ กันฏกีวนั (ปาไมมีหนาม) ใกลเมืองสาเกต คร้ังนั้น เปนเวลาเย็น ทาน    
พระสารีบุตรและทานพระมหาโมคคัลลานะออกจากท่ีพักผอน เขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงท่ีอยู  
ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึงนัง่ ณ ท่ีควร                
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวทานพระสารีบุตรไดถามทานพระอนุรุทธะวา ดูกรทานอนุรุทธะ ธรรม  
เหลาไหน อันภิกษุผูเปนเสขะพึงเขาถึงอยู?         
        [๑๒๗๓] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ขาแตทานพระสารีบุตร สติปฏฐาน ๔ อันภกิษุ          
ผูเปนเสขะพึงเขาถึงอยู สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกาย 
ในกาย ... ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ... ยอมพิจารณาเหน็จิตในจิต ... ยอมพิจารณาเหน็ 
ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได      
ดูกรทานพระสารีบุตร สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันภกิษุผูเปนเสขะพึงเขาถึงอยู.           
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                           กัณฏกีสูตรท่ี ๒            
                      ธรรมท่ีพระอเสขะพึงเขาถึง       
        [๑๒๗๔] สาเกตนิทาน ... คร้ันแลว ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระอนุรุทธะวา          
ดูกรทานอนุรุทธะ ธรรมเหลาไหน อันภิกษุผูเปนอเสขะพึงเขาถึงอยู?    
        [๑๒๗๕] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดกูรทานพระสารีบุตร สติปฏฐาน ๔ อันภิกษผูุ         
เปนอเสขะพึงเขาถึงอยู สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกาย    
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ในกายอยู ... ยอมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจติอยู ... ยอม                 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส       
ในโลกเสียได ดูกรทานพระสารีบุตร สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันภกิษุผูเปนอเสขะพึงเขาถึงอยู.              
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                           กัณฏกีสูตรท่ี ๓            
                     การบรรลุภาวะแหงมหาอภญิญา        
        [๑๒๗๖] สาเกตนิทาน. ... คร้ันแลว ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระอนุรุทธะวา         
ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงธรรมเหลาไหน?      
        [๑๒๗๗] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดกูรทานผูมีอาย ุผมบรรลุภาวะแหงมหาอภญิญา          
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ผมยอมพิจารณา       
เห็นกายในกายอยู ... ยอมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพจิารณาเห็นจิตในจิตอยู  ...              
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ         
โทมนัสในโลกเสียได ดูกรทานผูมีอายุ ผมบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทํา  
ใหมาก ซ่ึงสตปิฏฐาน ๔ เหลานี้แล อนึ่ง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔   
เหลานี้ ผมจึงรูโลกพันหนึ่ง.      
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           ตัณหกัขยสูตร               
                    เจริญสติปฏฐานเพื่อความส้ินตัณหา  
        [๑๒๗๘] สาวัตถีนิทาน. ณ ท่ีนั้นแล ทานพระอนุรุทธะเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวได      
กลาววา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินตัณหา สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา     
เห็นกายในกายอยู ... ยอมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพจิารณาเห็นจิตในจิตอยู  ...              
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ         
โทมนัสในโลกเสียได ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความส้ินตัณหา.       
                           จบ สูตรท่ี ๗     
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                           สลฬาคารสูตร                
                    ภกิษุผูเจริญสติปฏฐานไมลาสิกขา  
        [๑๒๗๙] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยู ณ สลฬาคาร ใกลพระนครสาวัตถี ณ               
ท่ีนั้นแล ทานพระอนุรุทธะเรียกภกิษุท้ังหลายมาแลวไดกลาววา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เปรียบ              
เหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน เม่ือเปนเชนนัน้              
หมูมหาชนถือเอาจอบและตะกรามา ดวยประสงควา จักทดแมน้ําคงคาใหไหลกลับ หล่ังกลับ      
บากลับ ดังนี้ ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน หมูมหาชนนั้นจะพึงทดน้าํคงคาให   
ไหลกลับ หล่ังกลับ บากลับ ไดบางหรือ?              
     ภิกษเุหลานั้นตอบวา ไมได ขอรับ.             
     อ. เพราะเหตุไร?               
     ภิ. เพราะการท่ีจะทดแมน้ําคงคาอันไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสูทิศปราจีน บาไปสู   
ทิศปราจีน ใหไหลกลับ หล่ังกลับ บากลับ มิใชกระทําใหงาย หมูมหาชนนั้นจะพึงเปนผูมีสวน               
แหงความเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลาแนนอน.               
     อ. ฉันนั้นเหมือนกนั ผูมีอายุท้ังหลาย พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา มิตร          
อมาตย ญาติหรือสาโลหิต จะพึงเช้ือเชิญภกิษุผูเจริญ กระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ ใหยนิดี                 
ดวยโภคะวา ดกูรบุรุษผูเจริญ จงมาเถิด ทานจะครองผากาสาวะเหลานีอ้ยูทําไม ทานจะเปนผูมี             
ศีรษะโลนมือถือกระเบ้ืองเท่ียวบิณฑบาตอยูทําไม นิมนตทานสึกมาบริโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญ 
เถิด ขอท่ีภิกษผูุเจริญ ผูกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ จักลาสิกขาออกมานั้น มิใชฐานะท่ีจะ             
มีได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตท่ีนอมไปในวเิวก โนมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก         
ตลอดกาลนาน จักหวนสึก มิใชฐานะท่ีจะมีได.           
        [๑๒๘๐] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย กภ็ิกษุยอมเจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔        
อยางไร? ภิกษใุนธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ... ยอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนา  
อยู ... ยอมพจิารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี 
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุยอม   
เจริญ กระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ อยางนี้แล.       
                           จบ สูตรท่ี ๘    
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                           อัมพปาลิสูตร               
                         วาดวยวิหารธรรม             
        [๑๒๘๑] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะและทานพระสารีบุตร อยูในอัมพปาลีวัน             
ใกลเมืองเวสาลี คร้ังนั้นเปนเวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีพกัเขาไปหาทานพระอนุรุทธะ               
คร้ันแลวไดถามทานพระอนรุุทธะวา ดูกรทานอนุรุทธะ อินทรียของทานผองใส ผิวหนาของทาน                
บริสุทธ์ิผองแผว ในเวลานี้ ทานอนุรุทธะอยูดวยวิหารธรรมขอไหนมาก?  
        [๑๒๘๒] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดกูรทานผูมีอาย ุเวลานี้ผมมีจิตตั้งม่ันอยูในสติ   
ปฏฐาน ๔ มาก สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? ผมยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ยอมพจิารณา       
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู                 
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ดูกรทานผูมีอายุ      
เวลานี้ ผมมีจิตตั้งม่ันอยูในวหิารธรรมเหลานี้ เปนอันมากอยู ภกิษใุดเปนอรหันตขีณาสพอยูจบ            
พรหมจรรย มีกิจที่ควรทําทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุถึงประโยชนของตนแลว ส้ิน       
สังโยชนท่ีจะนําไปสูภพแลว เพราะรูโดยชอบ ภิกษนุั้นมีจิตต้ังม่ันในสติปฏฐาน ๔ เหลานี้อยูมาก.         
     สา. เปนลาภของเราแลว เราไดดีแลว ท่ีไดฟงอาสภวิาจาในท่ีเฉพาะหนาทาน          
พระอนุรุทธะผูกลาว.               
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            คิลลานสูตร                
                จิตต้ังม่ันในสติปฏฐานทุกขเวทนาไมครอบงํา               
        [๑๒๘๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยูในปาอันธวัน ใกลพระนครสาวัตถี อาพาธ         
ไดรับทุกข เปนไขหนกั คร้ังนั้น ภกิษุมากรูปเขาไปหาทาน พระอนุรุทธะถึงท่ีอยู คร้ันแลวได           
ถามทานพระอนุรุทธะวา ทานอนุรุทธะอยูดวยวิหารธรรมขอไหน ทุกขเวทนาในสรีรกายท่ีบังเกดิ                 
ข้ึน จึงไมครอบงําจิต?              
        [๑๒๘๔] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย เรามีจิตต้ังม่ันอยูใน        
สติปฏฐาน ๔ ทุกขเวทนาในสรีรกายท่ีบังเกิดข้ึน จึงไมครอบงํา สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? เรา    
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ยอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต     
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อยู ... ยอมพจิารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ   
โทมนัสในโลกเสียได ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เรามีจิตต้ังม่ันอยูในสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล              
ทุกขเวทนาในสรีรกายท่ีบังเกิดข้ึน จึงไมครอบงําจิต.   
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ รโหคตวรรคท่ี ๑             
                        ---------------               
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. รโหคตสูตรท่ี ๑       ๒. รโหคตสูตรท่ี ๒  
         ๓. สุตนุสูตร            ๔. กัณฏกีสูตรท่ี ๑ 
         ๕. กัณฏกีสูตรท่ี ๒        ๖. กัณฏกีสูตรท่ี ๓                
         ๗. ตัณหกัขยสูตร         ๘. สลฬาคารสูตร     
         ๙. อัมพปาลิสูตร         ๑๐. คิลานสูตร.     
                       -----------------   
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                           ทุติยวรรคท่ี ๒             
                            สหัสสสูตร                 
                     การบรรลุภาวะแหงมหาอภญิญา        
        [๑๒๘๕] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยู ณ พระวหิารเชตวนั อารามของทานอนาถ           
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงท่ีอยู ได              
ปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ ฯลฯ คร้ันแลวไดถามทานพระอนุรุทธะวา ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะ 
แหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลาไหน?         
        [๑๒๘๖] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย เราบรรลุภาวะแหงมหา          
อภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน? เรา         
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ยอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต            
อยู ... ยอมพจิารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ   
โทมนัสในโลกเสียได ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย เราบรรลุภาวะแหงมหาอภญิญา เพราะไดเจริญ ได  
กระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานีแ้ล อนึ่ง เรายอมระลึกไดตลอดพันกัลป เพราะไดเจริญ                 
ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.            
                           จบ สูตรท่ี ๑  
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                             อิทธิสูตร                
                      เจริญสติปฏฐานแผลงฤทธ์ิได      
        [๑๒๘๗] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง เรายอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ คนเดียว      
เปนหลายคนกไ็ด ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก     
ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.          
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            ทิพโสตสูตร                
                        วาดวยเสียง ๒ ชนิด           
        [๑๒๘๘] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง เรายอมไดยินเสียง ๒ ชนดิ คือ เสียงทิพย      
และมนุษย ท้ังที่อยูไกลและใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย เพราะไดเจริญ  
ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.            
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          เจโตปริจจสูตร               
                      วาดวยการกําหนดรูใจผูอ่ืน     
        [๑๒๘๙] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืน    
ดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวา จติมีราคะ ฯลฯ จิตหลุดพนก็รูวา จิตหลุดพน เพราะไดเจริญ                 
ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.            
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                           ฐานาฐานสูตร                
                       วาดวยการรูฐานะอฐานะ         
        [๑๒๙๐] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง เรายอมรูฐานะโดยความเปนฐานะ และอฐานะ        
โดยความเปนอฐานะ ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔         
เหลานี้.         
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                            วิปากสูตร                 
                      วาดวยการรูวบิากของกรรม       
        [๑๒๙๑] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง เรายอมรูวิบากของการกระทํากรรมท้ังท่ีเปนอดีต 
อนาคต และปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก        
ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.          
                           จบ สูตรท่ี ๖               



                       สัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตร        
                    ปฏิปทาอันใหถึงประโยชนท้ังปวง    
        [๑๒๙๒] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง เรายอมรูจักปฏิปทาอันใหถึงประโยชนท้ังปวง   
ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.                
                           จบ สูตรท่ี ๗   
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                           นานาธาตุสูตร               
                        วาดวยการรูธาตุตางๆ        
        [๑๒๙๓] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง เรายอมรูธาตุเปนอเนกและโลกธาตุตางๆ ตาม     
ความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี.้  
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                            อธิมุตติสูตร              
                       วาดวยการรูอธิมุติตางๆ      
        [๑๒๙๔] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง เรายอมรูอธิมุติอันเปนตางๆ กนั ของสัตว    
ท้ังหลาย ตามความเปนจริง  เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.      
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            อินทริยสูตร               
                  วาดวยการรูความยิ่งหยอนแหงอินทรีย               
        [๑๒๙๕] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง เรายอมรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตว                 
อ่ืน ของบุคคลอ่ืน ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.                
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                           สังกิเลสสูตร               
                  วาดวยรูความเศราหมองความผองแผว 
        [๑๒๙๖] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง เรายอมรูความเศราหมอง ความผองแผว ความ     
ออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก      
ซ่ึงสติปฏฐาน  ๔ เหลานี้.         
                           จบ สูตรท่ี ๑๑     
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                           วิชชาสูตรท่ี ๑             
                       วาดวยการระลึกชาติได         
        [๑๒๙๗] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึก                 
ไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ  
พรอมท้ังอุทเทศ ดวยประการฉะน้ี เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้. 
                           จบ สูตรท่ี ๑๒              
                           วิชชาสูตรท่ี ๒             
                      วาดวยการเหน็จุติและอุปบัติ    
        [๑๒๙๘] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง เรายอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุตกิาํลังอุปบัติ ฯลฯ               
ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ เพราะ          
ไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.   
                           จบ สูตรท่ี ๑๓              
                           วิชชาสูตรท่ี ๓             
                     วาดวยการทําอาสวะใหส้ินไป       
        [๑๒๙๙] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อนึ่ง เรายอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ 
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะ              
ไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.   
                           จบ สูตรท่ี ๑๔              
                         จบ ทุติยวรรคท่ี ๒            
                         --------------       
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                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. สหัสสสูตร            ๒. อิทธิสูตร       
         ๓. ทิพโสตสูตร           ๔. เจโตปริจจสูตร   
         ๕. ฐานาฐานสูตร         ๖. วิปากสูตร        
         ๗. สัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตร  ๘. นานาธาตุสูตร                 
         ๙. อธิมุตติสูตร           ๑๐. อินทริยสูตร  
         ๑๑. สังกเิลสสูตร         ๑๒. วิชชาสูตรท่ี ๑                 
         ๑๓. วิชชาสูตรท่ี ๒        ๑๔. วิชชาสูตรท่ี ๓.               
                      -------------------   
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                           ๙. ฌานสังยตุ               
                           วาดวยฌาน ๔               
        [๑๓๐๐] สาวัตถีนิทาน. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย         
ฌาน ๔ เหลานี้ ฌาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม         
บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต 
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบลงไป มีปติและสุข    
เกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุ     
ตติยฌาน ท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข               
บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มี     
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ดูกรภกิษท้ัุงหลายฌาน ๔ เหลานีแ้ล.                 
        [๑๓๐๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําคงคา ไหลไปสูทิศปราจีน หล่ังไปสู     
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน ฉันใด ภิกษุเจริญ กระทําใหมากซ่ึงฌาน ๔ ยอมเปนผูนอมไปสู                 
นิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.              
        [๑๓๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเจริญ กระทําใหมากซ่ึงฌาน ๔ อยางไร ยอม          
เปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน? ภกิษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจาก    
กาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุ       
ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตตุถฌาน ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเจริญ กระทําใหมากซ่ึงฌาน ๔                
อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนพิพาน.                 
                (พึงขยายความบาลีออกไปอยางนี้ จนถึงความแสวงหา)         
        [๑๓๐๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลานี้ สังโยชนอัน      
เปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน? คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชน        
อันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลานี้แล.  
        [๑๓๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฌาน ๔ อันภิกษุพึงเจริญเพื่อความรูยิง่เพื่อกําหนดรู     
เพื่อความส้ินไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลานี้ ฌาน ๔ เปนไฉน? ภิกษุใน   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 317 
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิด     
แตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฌาน ๔ อันภิกษุ               
พึงเจริญเพื่อความรูยิ่ง เพื่อกาํหนดรู เพื่อละความส้ินไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน            
๕ เหลานี้แล      
         (คังคาเปยยาล พึงขยายเนื้อความฌานสังยุต ตลอดถึงบาลีไปจนถึงความแสวง            
หา เหมือนมรรคสังยุต).              
                           จบ ฌานสังยุต               
                           ---------  
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                          อานาปานสังยุต               
                         เอกธรรมวรรคท่ี ๑             
                           เอกธรรมสูตร                
                         วาดวยอานาปานสติ            
        [๑๓๐๕] พระนครสาวตัถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรม            
อันหนึ่ง อันภกิษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน? คือ       
อานาปานสติ.       
        [๑๓๐๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว            
อยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ภิกษุในธรรมวินยันี้ อยูในปากด็ี นั่งคูบัลลังก ตั้ง              
กายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา เม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัด  
วาหายใจออกยาว เม่ือหายใจเขายาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว เม่ือหายใจออกส้ัน ก็รูชัดวา หาย             
ใจออกส้ัน เม่ือหายใจเขาส้ัน ก็รูชัดวา หายใจเขาส้ัน ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูรูแจงกาย         
ท้ังปวงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจกัเปนผูรูแจงกายท้ังปวงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา                
เราจักเปนผูระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก เปนผูระงับกายสังขารหายใจ 
เขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงปติหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจกัรูแจงปตหิายใจเขา              
ยอมสําเหนยีกวา เราจักรูแจงสุขหายใจออก ยอมสําเหนยีกวา เราจักรูแจงสุขหายใจเขา ยอม                
สําเหนียกวา เราจักรูแจงจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจกัรูแจงจิตสังขารหายใจเขา             
ยอมสําเหนยีกวา เราจักเปนผูระงับจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจติ    
สังขารหายใจเขา ยอมสําเหนยีกวา เราจักเปนผูรูแจงจิตหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก                 
เปนผูรูแจงจิตหายใจ เขา ยอมสําเหนียกวา เราจักทําจิตใหบันเทิงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา              
เราจักทําจิตใจใหบันเทิงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจกัตั้งจิตม่ันหายใจออก ยอมสําเหนียกวา             
เราจักเปล้ืองจติ หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเหน็โดยความเปนของไมเท่ียง   
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเหน็โดยความเปนของไมเท่ียงหายใจเขา ยอม     
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สําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนดัหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก         
พิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนดัหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความ        
ดับหายใจออก ยอมสําเหนยีกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา      
เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวาเราจกัพิจารณาเห็นโดยความสละ     
คืนหายใจเขาดูกรภกิษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล  
ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก.          
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                           โพชฌงคสูตร                 
                          วาดวยโพชฌงค              
        [๑๓๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว            
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.         
        [๑๓๐๘] ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผล            
มาก มีอานิสงสมาก? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันสหรคตดวย            
อานาปานสติ อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ยอมเจริญธรรมวิจยสัม     
โพชฌงค ... วริิยสัมโพชฌงค ... ปติสัมโพชฌงค ... ปสสัทธิสัมโพชฌงค ... สมาธิสัมโพชฌงค  ...        
อุเบกขาสัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอานาปานสติ อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม       
ไปในการสละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล   
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.         
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            สุทธิกสูตร                
                        วิธีเจริญอานาปานสติ           
        [๑๓๐๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว            
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.     
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        [๑๓๑๐] ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผล            
มาก มีอานิสงสมาก? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมกด็ี อยูท่ีเรือนวางก็ดี            
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา (พึง   
ขยายเนื้อความใหพิสดารตลอดถึง ยอมสําเหนยีกวา เราจักเปนผูพจิารณาเหน็โดยความสละคืน   
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา) ดูกรภกิษุ    
ท้ังหลาย อานาปานสติ อันภกิษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงส                 
มาก.              
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                            ผลสูตรท่ี ๑               
                 ผลานิสงสเจริญอานาปานสติ ๒ ประการ    
        [๑๓๑๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว            
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.         
        [๑๓๑๒] ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผล            
มาก มีอานิสงสมาก? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมกด็ี อยูท่ีเรือนวางก็ดี            
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา (พึง   
ขยายเนื้อความใหพิสดารตลอดถึง ยอมสําเหนยีกวา เราจักเปนผูพจิารณาเหน็โดยความสละคืนหาย                 
ใจออก ยอมสําเหนยีกวา เราจักเปนผูพจิารณาเหน็โดยความสละคืนหายใจเขา) ดูกรภกิษุท้ัง  
หลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงส   
มาก.              
        [๑๓๑๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว            
อยางนี้ พึงหวงัไดผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คืออรหัตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีความ                
ถือม่ันอยู เปนพระอนาคามี.        
                           จบ สูตรท่ี ๔        
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                            ผลสูตรท่ี ๒               
                ผลานิสงสการเจริญอานาปานสติ ๗ ประการ  
        [๑๓๑๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว            
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.         
        [๑๓๑๕] ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผล            
มาก มีอานิสงสมาก? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมกด็ี นั่งคูบัลลังก ตั้ง            
กายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา (พึงขยายเนื้อความให       
พิสดารตลอดถึง ยอมศึกษาวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอม         
สําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา) ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานาปาน                 
สติ อันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.           
        [๑๓๑๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออานาปานสติ อันภกิษุเจริญแลว กระทําใหมาก           
แลวอยางนี้ พงึหวังไดผลานิสงส ๗ ประการ ผลานิสงส ๗ ประการเปนไฉน? คือ จะไดชม      
อรหัตผลในปจจุบันกอน ๑ ถาไมไดชมอรหัตผลในปจจบัุนกอน จะไดชมในเวลาใกลตาย ๑       
ถาในปจจุบันก็ไมไดชม ในเวลาใกลตายกไ็มไดชมไซร เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองตํ่า ๕                
ส้ินไป จะไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑ ผูอุปหัจจปรินพิพายี ๑ ผูอสังขารปรินิพพายี ๑          
ผูสสังขารปรินิพพายี ๑ ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ืออานาปานสติ    
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล พึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้.     
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                            อริฏฐสูตร                 
                        การเจริญอานาปานสติ            
        [๑๓๑๗] พระนครสาวตัถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ฯลฯ ไดตรัสถามวา ดูกร          
ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายยอมเจริญอานาปานสติหรือหนอ?                 
        [๑๓๑๘] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลว ทานพระอริฏฐะไดกราบทูลพระผูมี   
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญอานาปานสติอยู.    
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     พ. ดูกรอริฏฐะ ก็เธอเจริญอานาปานสติอยางไรเลา? 
        [๑๓๑๙] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ กามฉันทในกามทีล่วงไป ขาพระองคละไดแลว       
กามฉันทในกามท่ียังไมมาถึงของขาพระองคไปปราศแลว ปฏิฆสัญญาในธรรมท้ังหลาย ท้ังท่ีเปน                 
ภายในและภายนอก ขาพระองคกําจัดเสียแลว ขาพระองคมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา         
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญอานาปานสติอยางนี้แล.           
        [๑๓๒๐] พ. ดูกรอริฏฐะ อานาปานสตินั้นมีอยู เราไมไดกลาววาไมมี ก็แตวา        
อานาปานสติยอมบริบูรณโดยกวางขวางดวยวิธีใด เธอจงฟงวิธีนั้น จงใสใจใหดี เราจกักลาว                 
ทานพระอริฏฐะทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรอริฏฐะ ก็  
อานาปานสติยอมบริบูรณโดยกวางขวางอยางไรเลา? ภิกษุในธรรมวินยันี้ อยูในปากด็ี อยูท่ีโคน            
ไมก็ดี อยูท่ีเรือนวางกด็ี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก           
มีสติหายใจเขา ฯลฯ ยอมสําเหนยีกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอม        
สําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา ดูกรอริฏฐะ อานาปานสติยอม         
บริบูรณโดยกวางขวางอยางนี้แล.    
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                            กัปปนสูตร                
                       วาดวยอานาปานสติสมาธิ         
        [๑๓๒๑] พระนครสาวตัถี. ก็สมัยนั้น ทานพระมหากัปปนะ นั่งคูบัลลังก ตั้งกาย       
ตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค.  
        [๑๓๒๒] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานมหากัปปนะนัง่คูบัลลังก ตั้งกาย      
ตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา คร้ันแลวไดตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย              
เห็นความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายของภิกษนุั้นหรือหนอ?               
        [๑๓๒๓] ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เวลาใดขาพระองคท้ังหลาย    
เห็นทานผูมีอายุนั้นนั่งอยูในทามกลางสงฆ หรือนั่งในท่ีลับรูปเดียว ในเวลานั้น ขาพระองคท้ัง         
หลายมิไดเห็นความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายของทานผูมีอายุนั้นเลย.   
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        [๑๓๒๔] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดี ความ              
หวั่นไหวหรือความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี ยอมไมมี เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงสมาธิใด                 
ภิกษนุั้นไดสมาธินั้นตามความปรารถนาได โดยไมยากไมลําบาก.            
        [๑๓๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดี ความ               
หวั่นไหวหรือความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี ยอมไมมี เพราะไดเจริญ กระทําใหมากซ่ึงสมาธิ เปน                 
ไฉน? เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงอานาปานสติสมาธิ.                
        [๑๓๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทําให         
มากแลวอยางไร ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายกด็ี ความหวั่นไหวหรือความกวัดแกวงแหง   
จิตก็ดี ยอมไมมี? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูท่ีเรือนวางกด็ี นัง่คู    
บัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา (พึงขยายเนื้อ 
ความใหพิสดารตลอดถึง ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพจิารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก    
ยอมสําเหนยีกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา) ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือ                
อานาปานสติสมาธิ อันภิกษเุจริญ กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ความไหวหรือความเอนเอียง       
แหงกายกด็ี ความหวั่นไหวหรือความกวัดแกวงแหงจิตกด็ี ยอมไมมี.      
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                             ทีปสูตร 
                 อานิสงสแหงการเจริญอานาปานสติสมาธิ  
        [๑๓๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก           
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.    
        [๑๓๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก         
แลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี             
อยูท่ีเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติม่ันไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก               
มีสติหายใจเขา (พึงขยายเน้ือความใหพิสดารตลอดถึง ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณา 
โดยความเห็นสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจกัเปนผูพิจารณาเหน็โดยความสละคืน       
หายใจเขา) ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยาง   
นี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.    
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        [๑๓๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไดยนิวา เม่ือกอนแตตรัสรู คร้ังเราเปนโพธิสัตวยัง  
มิไดตรัสรู ก็ยอมอยูดวยวิหารธรรมนี้โดยมาก เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมนี้โดยมาก กายไมลําบาก           
จักษุไมลําบาก และจิตของเรายอมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน.                
        [๑๓๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล ถาแมภิกษพุึงหวังวา แมกายของเรา      
ไมพึงลําบาก จักษุของเราไมพึงลําบาก และจิตของเราพึงหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือ 
ม่ัน ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.       
        [๑๓๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ ถาแมภิกษุพึงหวงัวา เราพึงสละ       
ความระลึกและความดําริของเราท่ีอาศัยเรือนนั้นเสีย ก็พงึมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละ    
ใหดี.            
        [๑๓๓๒] ... ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงเปนผูมีความสําคัญในส่ิงไมปฏิกูลวาปฏิกูล                 
อยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.       
        [๑๓๓๓] ... ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงเปนผูมีความสําคัญในส่ิงปฏิกูลวาไมปฏิกูล                 
อยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.       
        [๑๓๓๔] ... ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงเปนผูมีความสําคัญท้ังในส่ิงไมปฏิกูลและใน                 
ส่ิงปฏิกูลวาปฏิกูลอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.     
        [๑๓๓๕] ... ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงเปนผูมีความสําคัญท้ังในส่ิงปฏิกูลและในส่ิง                
ไมปฏิกูลวาไมปฏิกูลอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.   
        [๑๓๓๖] ... ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงเวนส่ิงไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลท้ังสองนั้นเสีย              
แลววางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู กพ็ึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.                
        [๑๓๓๗] ... ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงสงัดจากกาม สงัดจากกุศลธรรม บรรลุ          
ปฐมฌาน มีวติกวิจาร มีปตแิละสุขเกิดแตวิเวกอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละ    
ใหดี.            
        [๑๓๓๘] ... ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตใน       
ภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแก 
สมาธิอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.   
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        [๑๓๓๙] ... ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข       
ดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้                 
เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.            
        [๑๓๔๐] ... ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงบรรลุจตุถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ    
ละสุขละทุกขและดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ก็พึง    
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.                 
        [๑๓๔๑] ... ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา      
อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม       
มนสิการถึงนานัตตสัญญา ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.       
        [๑๓๔๒] ... ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา       
วิญญาณหาท่ีสุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง ก็พึงมนสิการอานาปาน   
สติสมาธินี้แหละใหดี.             
        [๑๓๔๓] ... ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา       
ไมมีอะไรนอยหนึ่ง เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง ก็พึงมนสิการอานาปาน     
สติสมาธินี้แหละใหดี.             
        [๑๓๔๔] ... ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะ          
ลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.         
        [๑๓๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนี้แหละ ถาแมภิกษพุึงหวังวา เราพึงบรรลุ      
สัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง กพ็ึงมนสิการ          
อานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.       
        [๑๓๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแลว กระทําให         
มากแลวอยางนี้แล ถาเธอเสวยสุขเวทนา กย็อมจะรูชัดวา สุขเวทนานั้นไมเท่ียง ไมนายนิดี               
ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยทุกขเวทนา ก็ยอมจะรูชัดวา ทุกขเวทนานั้นไมเท่ียง ไมนายินดี              
ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ยอมจะรูชัดวา อทุกขมสุขเวทนานัน้ไมเท่ียง                
ไมนายนิดี ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยสุขเวทนา เธอกไ็มพัวพนัเสวยสุขเวทนานั้น ถาเธอ 
เสวยทุกขเวทนา เธอก็ไมพวัพันเสวยทุกขเวทนานัน้ ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา เธอก็ไม       
พัวพันเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น เม่ือเธอเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด กรู็ชัดวา เสวยเวทนามี  
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กายเปนท่ีสุด เม่ือเสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด ก็รูชัดวา เสวยเวทนามีชีวติเปนท่ีสุด ยอมรูชัด        
วา เวทนาท้ังหมดในโลกน้ีแหละ อันไมนาเพลิดเพลิน จกัเปนของเย็น เพราะส้ินชีวิต        
เบ้ืองหนาแตกายแตก.               
        [๑๓๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้าํมันจะพึงลุกโพลงได ก็เพราะ         
อาศัยน้ํามันและไส เพราะหมดนํ้ามันและไส ประทีปน้ํามันไมมีเช้ือ พึงดับไป ฉันใด ภิกษกุ็  
ฉันนั้นเหมือนกัน เม่ือเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด ก็รูชัดวา เสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด เม่ือ              
เสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด ก็รูชัดวา เสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด ยอมรูชัดวา เวทนาท้ังหมด           
ในโลกน้ีแหละ อันไมนาเพลิดเพลิน จักเปนของเย็น เพราะส้ินชีวิตเบ้ืองหนาแตกายแตก.    
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                            เวสาลีสูตร                
                     วาดวยการเจริญอสุภกรรมฐาน       
        [๑๓๔๘] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:         
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี       
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคตรัสอสุภกถา ตรัสสรรเสริญคุณแหงอสุภแกภิกษุท้ังหลาย โดย      
อเนกปริยาย คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา               
ปรารถนาจะหลีกเรนอยูสักกึง่เดือน ใครๆ ไมพึงเขามาหาเรา เวนแตภกิษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว              
ภิกษเุหลา นั้นรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว ใครๆ ไมเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค เวนแตภกิษุ             
ผูนําบิณฑบาตรูปเดียว.              
        [๑๓๔๙] คร้ังนั้น ภิกษุเหลานั้นคิดกนัวา พระผูมีพระภาคตรัสอสุภกถา ตรัส         
สรรเสริญคุณแหงอสุภ ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภ โดยอเนกปริยาย จึงขวนขวาย         
ประกอบการเจริญอสุภ อันเกล่ือนกลนดวยอาการเปนอเนกอยู ภิกษุเหลานั้นอึดอัดระอา เกลียด                
กายนี้ ยอมแสวงหาศาตราสําหรับปลงชีวติ สิบรูปบาง ยี่สิบรูปบาง สามสิบรูปบาง ยอมนํา   
ศาตรามาโดยวันเดยีวกัน.             
        [๑๓๕๐] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากท่ีเรน โดยลวงกึ่งเดือนนั้นแลว ตรัส  
เรียกทานพระอานนทมาตรัสถามวา ดูกรอานนท เพราะเหตุไรหนอ ภกิษุสงฆจึงดูเหมือนเบาบาง    
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ไป? ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เปนเชนนัน้ พระผูมีพระภาคตรัส     
อสุภกถา ตรัสสรรเสริญคุณแหงอสุภ ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภ แกภิกษท้ัุงหลาย      
โดยอเนกปริยาย ภกิษุเหลานัน้คิดกันวา พระผูมีพระภาคตรัสอสุภกถา ตรัสสรรเสริญคุณแหง   
อสุภ ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภ โดยอเนกปริยาย จึงขวนขวายประกอบการเจริญ           
อสุภอันเกล่ือนกลนดวยอาการเปนอเนกอยู อึดอัดระอา เกลียดกายน้ี ยอมแสวงหาศาตรา       
สําหรับปลงชีวิต สิบรูปบาง ยี่สิบรูปบาง สามสิบรูปบาง ยอมนําศาตรามาโดยวันเดยีวกัน     
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสบอกปริยาย โดยวิธีท่ีภิกษุสงฆจะพึงดํารงอยู    
ในอรหัตผลเถิด.    
        [๑๓๕๑] พ. ดูกรอานนท ถาอยางนั้น ภิกษุมีประมาณเทาใด ท่ีอาศัยเมืองเวสาลี        
อยู เธอจงใหภกิษุเหลานั้นท้ังหมดประชุมกนัในอุปฏฐานศาลา ทานพระอานนททูลรับพระดํารัส 
พระผูมีพระภาคแลว ยังภิกษท้ัุงหมดท่ีอาศัยเมืองเวสาลีอยู ใหมาประชุมกันในปฏฐานศาลา  
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุสงฆประชุม              
กันแลว ขอพระผูมีพระภาคจงทราบกาลอันควรในบัดน้ีเถิด.                 
        [๑๓๕๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา แลวประทับนัง่บน       
อาสนะท่ีเขาปูลาดไว คร้ันแลว ตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายแลวตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมาธิ                
อันสัมปยุตดวยอานาปานสตินี้แล อันภกิษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว เปนสภาพสงบ ประณีต    
ช่ืนใจ เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุข และยังอกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกิดขึ้นแลวๆ ใหอันตรธาน                
สงบไปโดยพลัน.     
        [๑๓๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนธุลีและละอองท่ีฟุงข้ึนในเดือนทายฤดูรอน   
ฝนใหญในสมัยมิใชกาล ยอมยังธุลีและละอองนั้นใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน ฉันใด สมาธิ       
อันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว เปนสภาพสงบ ประณีต         
ช่ืนใจ เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุข และยังอกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกิดขึ้นแลวๆ ใหอันตรธาน                
สงบไปโดยพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน.     
        [๑๓๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว       
อยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร เปนสภาพสงบ ... ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน? ภิกษใุน       
ธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูท่ีเรือนวางกด็ี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติ   
ไวเฉพาะหนา เธอมีสติ หายใจออก มีสติหายใจเขา ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณา     



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 328 
เห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจกัพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจ         
เขา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําให                
มากแลวอยางนี้ เปนสภาพสงบ ... ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน.             
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                             กิมิลสูตร                
                      การเจริญอานาปานสติสมาธิ         
        [๑๓๕๕] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:         
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั ใกลเมืองกิมิลา ณ ท่ีนั้นแล 
พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระกิมิละวา ดูกรกิมิละ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อัน    
ภิกษเุจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? เมื่อพระผูมี 
พระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระกิมิละนิง่อยู.       
        [๑๓๕๖] แมคร้ังท่ีสอง แมคร้ังท่ีสาม พระผูมีพระภาคก็ตรัสถามทานกิมิละวา ดูกร   
กิมิละ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร  
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ทานพระกมิิละก็นิ่งอยู. 
        [๑๓๕๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค เปนกาลสมควรที่พระองคจะพึงตรัสสมาธิอันสัมปยุตดวย     
อานาปานสติ ขาแตพระสุคต เปนกาลสมควรท่ีพระองคจะพึงตรัสสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปาน    
สติ ภิกษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท               
ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว   
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดกูรอานนท สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว   
อยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก? ภิกษใุนธรรมวินยันี้ อยู    
ในปาก็ด ีอยูท่ีโคนไมก็ดี อยูท่ีเรือนวางกด็ี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา        
เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเหน็โดยความสละ       
คืนหายใจออก เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา ดกูรอานนท สมาธิอันสัมปยุต        
ดวยอานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลวอยางนี ้กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผลมาก มีอานิสงส                
มาก.      
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        [๑๓๕๘] ดูกรอานนท สมัยใด ภิกษเุม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัดวา หายใจออกยาว           
หรือเม่ือหายใจเขายาว ก็รูชัดวา หายใจเขายาว เม่ือหายใจออกส้ัน ก็รูชัดวา หายใจออกส้ัน              
หรือเม่ือหายใจเขาส้ัน ก็รูชัดวา หายใจเขาส้ัน ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลม            
หายใจท้ังปวงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมหายใจท้ังปวงหายใจเขา  
ยอมสําเหนยีกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร     
หายใจเขา สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ     
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเรากลาวกายอันหนึ่ง      
ในบรรดากายท้ังหลาย ซ่ึงไดแกลมหายใจออกและลมหายใจเขา เพราะฉะนัน้แหละอานนท           
สมัยนั้น ภิกษยุอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจดั      
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.       
        [๑๓๕๙] ดูกรอานนท สมัยใด ภิกษุยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูปติ          
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูปติหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักเปน                 
ผูกําหนดรูสุขหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูสุขหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา               
เราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนยีกวา เราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขาร 
หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจติสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจกัระงับ    
จิตสังขารหายใจเขา สมัยนัน้ ภิกษยุอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพยีร มี       
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ขอนัน้เพราะเหตุไร? เพราะเรา      
กลาวเวทนาอันหนึ่งในบรรดาเวทนาท้ังหลาย ซ่ึงไดแกการกระทําไวในใจใหดีซ่ึงลมหายใจออก   
และลมหายใจเขา เพราะฉะนั้นแหละอานนท สมัยนั้น ภกิษุยอมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู    
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.   
        [๑๓๖๐] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษยุอมสําเหนยีกวา เราจักกําหนดรูจิตหายใจ           
ออก ยอมสําเหนียกวา เราจกักําหนดรูจิตหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักทําจิตใหบันเทิง  
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจกัตั้งจิต  
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ม่ันหายใจออก ยอมสําเหนยีกวา เราจักตั้งจติม่ันหายใจเขา ยอมสําเหนยีกวา เราจักเปล้ืองจิต               
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปล้ืองจิตหายใจเขา สมัยนั้น ภิกษยุอมพิจารณาเห็นจิต   
ในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ขอ       
นั้นเพราะเหตุไร? เพราะเราไมกลาวซ่ึงการเจริญสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ สําหรับผูมี                 
สติหลง ไมมีสัมปชัญญะ เพราะฉะน้ันแหละ อานนท สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจติใน       
จิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.            
        [๑๓๖๑] ดูกรอานนท สมัยใด ภิกษุยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความ           
เปนของไมเท่ียงหายใจออก ยอมสําเหนยีกวา เราจักพิจารณาเหน็โดยความเปนของไมเท่ียง     
หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนดัหายใจออก ยอมสําเหนียก     
วา เราจักพิจารณาเหน็โดยความคลายกําหนดัหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเหน็โดย  
ความดับหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจกัพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเขา ยอมสําเหนียก     
วา เราจักพิจารณาเหน็โดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดย       
ความสละคืนหายใจเขา สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี        
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัส       
นั้นดวยปญญา จึงวางเฉยเสียได เปนอยางด ีเพราะฉะนั้นแหละอานนท สมัยนั้น ภิกษยุอม   
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส       
ในโลกเสียได.     
        [๑๓๖๒] ดูกรอานนท เปรียบเหมือนมีกองดินใหญอยูท่ีหนทางใหญ ๔ แพรง ถา           
เกวยีนหรือรถผานมาในทิศบูรพา ก็ยอมกระทบกองดินนั้น ถาผานมาในทิศปจฉิม ทิศอุดร ทิศ   
ทักษิณ ก็ยอมกระทบกองดนินั้นเหมือนกนั ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นเหมือนกัน เม่ือพิจารณาเห็น  
กายในกายอยู พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู พิจารณาเหน็ธรรมใน    
ธรรมอยู ยอมจะกําจัดอกุศลธรรมอันลามกนั้นเสียได.    
                       จบ เอกธรรมวรรคท่ี ๑.           
                       -----------------     
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                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. เอกธรรมสูตร๒. โพชฌงคสูตร                
         ๓. สุทธิกสูตร   ๔. ผลสูตรท่ี ๑             
         ๕. ผลสูตรท่ี ๒  ๖. อริฏฐสูตร               
         ๗. กัปปนสูตร   ๘. ทีปสูตร                 
         ๙. เวสาลีสูตร  ๑๐. กิมิลสูตร.              
                       -----------------     
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                           ทุติยวรรคท่ี ๒             
                          อิจฉานังคลสูตร              
                    ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระอริยะ    
        [๑๓๖๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑช่ืออิจฉานังคละ ใกล          
อิจฉานังคลนคร ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา ดกูรภิกษุท้ัง              
หลาย เราปรารถนาจะหลีกเรนอยูสักสามเดือน ใครๆ ไมพึงเขามาหาเรา เวนแตภกิษผูุนําบิณฑ                 
บาตรูปเดียว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว ใครๆ ไมเขาไปเฝาพระผูมี                 
พระภาค เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว             
        [๑๓๖๔] คร้ังนั้นพระผูมีพระภาคเสดจ็ออกจากท่ีเรน โดยลวงสามเดือนนัน้แลว ตรัส    
เรียกภิกษุท้ังหลายมา แลวตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาพวกอัญญเดยีรถียปริพาชกจะพึงถามเธอ               
ท้ังหลายอยางนี้วา ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย พระสมณโคดมอยูจําพรรษาดวยวิหารธรรมขอไหนมาก 
เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงตอบพวกอัญญเดียรถียปริพาชกนั้นอยางนีว้า ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย       
พระผูมีพระภาคอยูจําพรรษาดวยสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติมาก.       
        [๑๓๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรามีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา เม่ือหายใจออก           
ยาวก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเม่ือหายใจเขายาว ก็รูชัดวา หายใจเขายาว เม่ือหายใจออก                
ส้ัน ก็รูชัดวา หายใจออกส้ัน หรือเม่ือหายใจเขาส้ันก็รูชัดวา หายใจเขาส้ัน ยอมรูชัดวา เรา        
จักกําหนดรูกองลมหายใจท้ังปวงหายใจออก ... ยอมรูชัดวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืน 
หายใจออก ยอมรูชัดวาเราจกัพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา.       
        [๑๓๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเม่ือจะกลาวถึงส่ิงใดโดยชอบพึงกลาวถึงส่ิงนั้นวา                 
ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระอริยะบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของ               
พระตถาคตบาง ดังน้ี พึงกลาวถึงสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเคร่ืองอยูของ                 
พระอริยะบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระตถาคตบาง ภิกษุ  
เหลาใดเปนเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มอยู สมาธิอัน 
สัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษเุหลานั้นเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความ  
ส้ินอาสวะ.    
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        [๑๓๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย       
มีกิจที่ควรทําทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับ ส้ินสังโยชน       
เคร่ืองนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อัน      
ภิกษเุหลานั้นเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนสุขในปจจุบัน และ  
เพื่อสติสัมปชัญญะ.                 
        [๑๓๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเม่ือจะกลาวถึงส่ิงใดโดยชอบ พงึกลาวถึงส่ิงนั้นวา                
ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระอริยะบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของ               
พระตถาคตบาง ดังน้ี พึงกลาวถึงสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเคร่ืองอยู   
ของพระอริยะบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระตถาคตบาง.    
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                          โลมสกังภิยสูตร              
            วิหารธรรมของพระเสขะ ตางกับของพระพุทธองค                
        [๑๓๖๙] สมัยหนึ่ง ทานพระโลมสกังภิยะอยู ณ นิโครธาราม ใกลเมืองกบิลพัสดุ         
แควนสักกะ คร้ังนั้น เจาศากยะพระนามวามหานาม เสดจ็เขาไปหาทานพระโลมสกงัภิยะถึงท่ีอยู                
ถวายนมัสการแลว ประทับนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดตรัสถามวา ขาแตทานผูเจริญ             
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสตินั้น เปนวิหารธรรมของพระเสขะ เปนวิหารธรรมของพระ        
ตถาคต หรือวาวิหารธรรมของพระเสขะอยางหนึ่ง ของพระตถาคตอยางหนึ่ง ทานพระโลมสกัง      
ภิยะถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสตินั้นแล เปนวิหารธรรม       
ของพระเสขะ เปนวหิารธรรมของพระตถาคต หามิได วหิารธรรมของพระเสขะอยางหนึ่ง ของ         
พระตถาคตอยางหนึ่ง.                
        [๑๓๗๐] ดูกรมหาบพิตร ภิกษุเหลาใดเปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผล ยอม                 
ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มอยู ภกิษุเหลานั้นยอมละนวิรณ ๕ นิวรณ ๕ เปนไฉน? 
คือ กามฉันทนิวรณ พยาบาทนิวรณ ถ่ินมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจกิิจฉานวิรณ    
ภิกษเุหลาใดเปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผล ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู    
ภิกษเุหลานั้นยอมละนิวรณ ๕ เหลานี้.      
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        [๑๓๗๑] ดูกรมหาบพิตร ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหนัตขีณาสพอยูจบพรหมจรรย มี            
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชนตนแลว ส้ินสังโยชนเคร่ืองนําไปสู    
ภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ นิวรณ ๕ อันภิกษุเหลานั้นละไดแลว ถอนรากเสียแลว   
กระทําไมใหมีท่ีตั้งดุจตาลยอดดวน กระทําไมใหมี มีอันเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา นิวรณ ๕               
เปนไฉน? คือกามฉันทนวิรณ พยาบาทนิวรณ ถ่ินมิทธนิวรณ อุทธัจจกกุกุจจนิวรณ วจิิกิจฉา 
นิวรณ ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ ... หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ นิวรณ ๕ เหลานี้                
อันภิกษุเหลานั้นละไดแลว ถอนรากเสียแลว กระทําไมใหมีท่ีตั้งดุจตาลยอดดวน กระทําไมให                
มี มีอันไมเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา.              
        [๑๓๗๒] ดูกรมหาบพิตร พระองคพึงทราบขอนี้ โดยปริยายท่ีวหิารธรรมของพระเสขะ         
อยางหนึ่ง ของพระตถาคตอยางหนึ่ง.  
        [๑๓๗๓] ดูกรมหาบพิตร สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑ ช่ือ            
อิจฉานังคละ ใกลอิจฉานังคลนคร ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลว  
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราปรารถนาจะหลีกเรนอยูสักสามเดือน ใครๆ ไมพึงเขามาหาเรา  
เวนแตภกิษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว ใครๆ ไม               
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค เวนแตภกิษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว.           
        [๑๓๗๔] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีเรนโดยลวงสามเดือนนัน้แลว ตรัส    
เรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาพวกอัญญเดยีรถียปริพาชกจะพึงถามเธอ                
ท้ังหลายอยางนี้วา ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย พระสมณโคดมอยูจําพรรษาดวยวิหารธรรมขอไหนมาก?                 
เธอท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงตอบพวกอัญญเดียรถียปริพาชกนั้นอยางนีว้า ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย       
พระผูมีพระภาคอยูจําพรรษาอยูดวยสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติมาก.   
        [๑๓๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรามีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา เม่ือหายใจออก           
ยาวก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเม่ือหายใจเขายาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว ฯลฯ ยอมรูชัดวา             
เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมรูชัดวา เราจักพิจารณาเหน็โดยความสละคืน   
หายใจเขา.        
        [๑๓๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเม่ือกลาวถึงส่ิงใดโดยชอบ พึงกลาวถึงส่ิงนั้นวา 
ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระอริยะบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของ               
พระตถาคตบาง ดังน้ี พึงกลาวถึงสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเคร่ืองอยูของ       
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พระอริยะบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระตถาคตบาง ภิกษุ  
เหลาใดเปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผล ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มอยู สมาธิ   
อันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเหลานั้นเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อ   
ความส้ินอาสวะ?    
        [๑๓๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรย        
มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระแลว บรรลุประโยชนตนโดยลําดบัแลว ส้ินสังโยชน        
เคร่ืองนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อัน      
ภิกษเุหลานั้นเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนสุขในปจจุบัน และ  
เพื่อสติสัมปชัญญะ.                 
        [๑๓๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุเม่ือจะกลาวถึงส่ิงใดโดยชอบ พงึกลาวถึงส่ิงนั้น  
วา ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระอริยะบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยู              
ของพระตถาคตบาง ดังน้ี พึงกลาวถึงสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเคร่ืองอยู                 
ของพระอริยะบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระตถาคตบาง.    
        [๑๓๗๙] ดูกรมหาบพิตร พระองคพึงทราบขอนี้ โดยปริยายท่ีวหิารธรรมของพระ             
เสขะอยางหนึง่ ของพระตถาคตอยางหนึ่ง.               
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                          อานันทสูตรท่ี ๑             
                      วาดวยปญหาของพระอานนท        
        [๑๓๘๐] พระนครสาวตัถี. คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง       
ท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวา                 
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมอยางหนึ่งอันภกิษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอ                
ใหบริบูรณ ธรรม ๔ ขออันภกิษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๗ ขอใหบริบูรณ  
ธรรม ๗ ขอ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ มีอยูหรือ  
หนอ? พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอยู อานนท.     
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        [๑๓๘๑] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรมอยางหนึ่งอันภิกษุเจริญแลว กระทําให      
มากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ธรรม ๔ ขอ ... ธรรม ๗ ขอ  
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณเปนไฉน?                
     พ. ดูกรอานนท ธรรมอยางหนึ่ง คือ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติอันภิกษุ           
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ อันภิกษเุจริญ    
แลว กระทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ อันภิกษเุจริญแลว กระทํา   
ใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุตใิหบริบูรณ.        
        [๑๓๘๒] ดูกรอานนท ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภกิษุเจริญแลวอยาง         
ไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมยังสตปิฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ? ภิกษใุนธรรมวินยันี้ อยูใน  
ปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูท่ีเรือนวางก็ดี นัง่คูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมี    
สติหายใจออก มีสติหายใจเขา เม่ือหายใจออกยาวก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเม่ือหายใจ     
เขายาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว ฯลฯ ยอมรูชัดวา จกัพิจารณาเหน็โดยความสละคืนหายใจออก 
ยอมรูชัดวา จกัพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา ในสมัยใด ภกิษุเม่ือหายใจออกยาวก็รู                 
ชัดวาหายใจออกยาว หรือเม่ือหายใจเขายาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว เม่ือหายใจออกส้ันก็รูชัดวา           
หายใจออกส้ัน หรือเม่ือหายใจเขาส้ัน ก็รูชัดวาหายใจเขาส้ัน ยอมสําเหนียกวา จักระงับกาย               
สังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา ในสมัยนั้น ภิกษุยอม        
พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัส         
ในโลกเสียได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเรากลาวกายอันหนึ่ง ในบรรดากายท้ังหลาย ซ่ึง     
ไดแกลมหายใจออกและลมหายใจเขา เพราะฉะน้ันแหละ อานนท ในสมัยนั้น ภิกษยุอมพิจารณา     
เห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.   
        [๑๓๘๓] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษยุอมสําเหนยีกวา จักเปนผูกําหนดรูปติ           
หายใจออก หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จกัเปนผูกําหนดรูสุขหายใจออก ... หายใจเขา ยอม   
สําเหนียกวา จกัเปนผูกําหนดรูจิตสังขารหายใจออก ... หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จกัระงับ                 
จิตสังขารหายใจออก ... หายใจเขา ในสมัยนั้น ภกิษยุอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความ                 
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ขอนั้น เพราะเหตุไร?      
เพราะเรากลาวเวทนาอันหนึ่งในบรรดาเวทนาท้ังหลาย ซ่ึงไดแกการกระทําไวในใจใหดีซ่ึงลมหายใจ               
ออกและลมหายใจเขา เพราะฉะนัน้แหละ อานนท ในสมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาอยู     
มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.    
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        [๑๓๘๔] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษยุอมสําเหนยีกวา จักเปนผูกําหนดรูจิต            
หายใจออก ... หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักทําจิตใหบันเทิงหายใจออก ... หายใจเขา ยอม  
สําเหนียกวา จกัตั้งจิตม่ันหายใจออก ... หายใจเขา ยอมสําเหนยีกวา จักเปล้ืองจิตหายใจออก  ...            
หายใจเขา ในสมัยนั้น ภิกษยุอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ   
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเราไมกลาวซ่ึงการเจริญ  
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ สําหรับผูมีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ เพราะฉะนั้นแหละ     
อานนท ในสมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจติอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ      
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได.                
        [๑๓๘๕] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษยุอมสําเหนยีกวา จักพิจารณาเห็นโดยความ            
เปนของไมเท่ียงหายใจออก ... หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาเห็นโดยความคลาย      
กําหนดัหายใจออก ... หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จกัพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจออก  ...    
หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาเหน็โดยความสละคืนหายใจออก ... หายใจเขา ในสมัย    
นั้น ภกิษยุอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด        
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได เธอเหน็การละอภิชฌาและโทมนัสนัน้ดวยปญญา จึงวางเฉย        
เสียไดเปนอยางดี เพราะฉะน้ันแหละ อานนท ในสมัยนัน้ ภิกษยุอมพจิารณาเห็นธรรมใน       
ธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได.           
        [๑๓๘๖] ดูกรอานนท สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้        
กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ.              
        [๑๓๘๗] ดูกรอานนท ก็สติปฏฐาน ๔ อันภกิษุเจริญแลวอยางไร กระทําใหมาก             
แลวอยางไร ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ? ในสมัยใด ภิกษยุอมพจิารณาเห็นกายในกายอยู   
ในสมัยนัน้ สติของเธอยอมต้ังม่ัน ไมหลงลืม ในสมัยใด สติของภิกษุตัง้ม่ัน ไมหลงลืม     
ในสมัยนัน้ สติสัมโพชฌงคช่ือวา เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ใน  
สมัยนั้น สติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภกิษุ ในสมัยนัน้ เธอมีสติอยูอยางนั้น                
ยอมคนควาพจิารณาสอดสองธรรมนั้นดวยปญญา.        
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        [๑๓๘๘] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษมีุสติอยูอยางนัน้ ยอมคนควาพิจารณาสอด         
สองธรรมนั้นดวยปญญา ในสมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคช่ือวา เปนอันภิกษุปรารภแลว      
ภิกษยุอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ในสมัยนั้น ธรรมวจิยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณ                 
แกภกิษุ เม่ือเธอคนควาพิจารณาสอดสองธรรมนั้นดวยปญญา เปนอันช่ือวา ปรารภความเพียร 
ไมยอหยอน       
        [๑๓๘๙] ดูกรอานนท ในสมัยใด เม่ือภิกษุคนควาพจิารณาสอดสองธรรมนั้นดวย           
ปญญา เปนอันช่ือวา ปรารภความเพียรไมยอหยอน ในสมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงคช่ือวา เปน 
อันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณ                
แกภกิษุ ปติอันหาอามิสมิได ยอมเกดิแกภิกษุผูปรารภความเพยีร.      
        [๑๓๙๐] ดูกรอานนท ในสมัยใด ปติอันหาอามิสมิได ยอมเกดิแกภิกษุผูปรารภ          
ความเพยีร ในสมัยนั้น ปติสัมโพชฌงคช่ือวา เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษยุอมเจริญปติ   
สัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภกิษุ แมกายของภิกษุผูมีใจเอิบอ่ิม                
ดวยปติกย็อมสงบ แมจิตกย็อมสงบ. 
        [๑๓๙๑] ดูกรอานนท ในสมัยใด แมกายของภิกษุผูมีใจเอิบอ่ิมดวยปติก็ยอมสงบ        
แมจิตกย็อมสงบ ในสมัยนัน้ ปสสัทธิสัมโพชฌงคช่ือวา เปนอันภกิษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญ              
ปสสัทธิสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค ยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ จิตของภิกษุผูมี                
กายสงบ มีความสุข ยอมต้ังม่ัน.     
        [๑๓๙๒] ดูกรอานนท ในสมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายสงบ มีความสุข ยอมต้ังม่ัน         
ในสมัยนัน้ สมาธิสัมโพชฌงคช่ือวา เปนอันภิกษุปรารภแลว ภกิษยุอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค 
สมาธิสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ เธอยอมเพงดจูิตซ่ึงต้ังม่ันอยางนัน้อยูดวยดี.       
        [๑๓๙๓] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษยุอมเพงดจูิตซ่ึงต้ังม่ันอยางนัน้อยูดวยดี ใน  
สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคช่ือวา เปนอันภิกษุปรารภแลว ภกิษยุอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค                
อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ.  
        [๑๓๙๔] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษยุอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ... เห็นจติ          
ในจิต ... เห็นธรรมในธรรม ในสมัยนั้น สติของเธอยอมต้ังม่ัน ไมหลงลืม. 
        [๑๓๙๕] ดูกรอานนท ในสมัยใด สติของภิกษยุอมต้ังม่ัน ไมหลงลืม ในสมัยนัน้          
สติสัมโพชฌงคช่ือวา เปนอันภิกษุปรารภแลว ภกิษยุอมเจริญสติสัมโพชฌงค สติสัมโพชฌงค   
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ยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ (พึงขยายเนื้อความใหพิสดารเหมือนสติปฏฐานขอตน) เธอ 
ยอมเพงดจูิตซ่ึงต้ังม่ันอยางนัน้อยูดวยดี.       
        [๑๓๙๖] ดูกรอานนท ในสมัยใด ภิกษยุอมเพงดจูิตซ่ึงต้ังม่ันอยางนัน้อยูดวยดี ใน  
สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคช่ือวา เปนอันภิกษุปรารภแลว ภกิษยุอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค                
อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ.  
        [๑๓๙๗] ดูกรอานนท สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลว          
อยางนี้ ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ.              
        [๑๓๙๘] ดูกรอานนท กโ็พชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลว           
อยางไร ยอมยงัวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ? ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  
อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค  ...  
วิริยสัมโพชฌงค ... ปติสัมโพชฌงค ... ปสสัทธิสัมโพชฌงค ... อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัย               
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกรอานนท โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญ        
แลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมยงัวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ.                
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          อานันทสูตรท่ี ๒             
                      วาดวยปญหาของพระอานนท        
        [๑๓๙๙] คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม     
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทาน  
พระอานนทวา ดูกรอานนท ธรรมอยางหนึง่อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม   
๔ ขอใหบริบูรณ ธรรม ๔ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๗ ขอให     
บริบูรณ ธรรม ๗ ขออันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ มี  
อยูหรือหนอ? ทานพระอานนทไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค       
ท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ             
     พ. ดูกรอานนท ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม       
๔ ขอใหบริบูรณ ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอ    
ใหบริบูรณ มีอยู.    
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        [๑๔๐๐] ดูกรอานนท กธ็รรมอยางหนึง่ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว             
ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ธรรม ๔ ขอ ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมาก   
แลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณเปนไฉน? ดูกรอานนท ธรรมอยางหนึ่ง คือ สมาธิอัน      
สัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ                 
สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗  
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุตใิหบริบูรณ.  
        [๑๔๐๑] ดูกรอานนท กส็มาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร       
กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ด ี              
ฯลฯ ดูกรอานนท โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมยัง    
วิชชาและวิมุตใิหบริบูรณ.         
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                           ภิกขุสูตรท่ี ๑             
                     วาดวยปญหาของภิกษหุลายรูป      
        [๑๔๐๒] คร้ังนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผู 
มีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค             
ผูเจริญ ธรรมอยางหนึ่ง อันภกิษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ  ...            
ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ มีอยูหรือ   
หนอ? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา มีอยู ภกิษุท้ังหลาย. 
        [๑๔๐๓] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทําให     
มากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว  
ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ เปนไฉน?           
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมอยางหนึ่ง คือ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อัน        
ภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุ    
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลว    
กระทําใหมากแลว ยอมยังวชิชาและวิมุตใิหบริบูรณ.   
     (พึงขยายเน้ือความใหพิสดารเหมือนไวยากรณภาษิตขางตน)            
                           จบ สูตรท่ี ๕    
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                           ภิกขุสูตรท่ี ๒             
                     วาดวยปญหาของภิกษหุลายรูป      
        [๑๔๐๔] คร้ังนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผู 
มีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษเุหลานัน้วา 
ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอให                
บริบูรณ ... ธรรม ๗ ขออันภกิษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ 
มีอยูหรือหนอ? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย                 
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ ภกิษท้ัุงหลายไดสดับแลว จกัทรงจําไว. 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม       
ยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒                 
ขอใหบริบูรณ มีอยู.             
        [๑๔๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว      
ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง  
ธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ เปนไฉน? ธรรมอยางหนึ่ง คือ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ       
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ อัน      
ภิกษเุจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ อันภกิษุ        
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ.          
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           สังโยชนสูตร                
                  เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อละสังโยชน 
        [๑๔๐๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว         
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน.          
        [๑๔๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว       
อยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใน  
ปาก็ดี ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาเหน็โดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนยีกวา    
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จักพิจารณาเหน็โดยความสละคืนหายใจเขา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  
อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน ฯลฯ       
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            อนุสยสูตร                 
                  เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อถอนอนุสัย  
        [๑๔๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว         
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถอนอนุสัย ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวย    
อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพ่ือถอนอนสัุย.        
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                            อัทธานสูตร                
                  เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อรูอัทธานะ 
        [๑๔๐๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว         
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกําหนดรูอัทธานะ ฯลฯ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ      
อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อกําหนดรูอัทธานะ ฯลฯ  
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                           อาสวักขยสูตร               
                  เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อส้ินอาสวะ  
        [๑๔๑๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลว         
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความส้ินอาสวะ ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมาธิอันสัมปยุต    
ดวยอานาปานสติ อันภิกษเุจริญแลวอยางนี ้กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความส้ิน               
อาสวะ.            
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                           จบ วรรคท่ี ๒               
                           ----------         
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                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. อิจฉานังคลสูตร       ๒. สกังภยิสูตร     
         ๓. อานันทสูตรท่ี ๑       ๔. อานันทสูตรท่ี ๒                 
         ๕. ภิกขุสูตรท่ี ๑         ๖. ภิกขุสูตรท่ี ๒                 
         ๗. สังโยชนสูตร         ๘. อนุสยสูตร        
         ๙. อัทธานสูตร          ๑๐. อาสวักขยสูตร    
                         จบ อานาปานสังยุต             
                         -------------  
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                        ๑๐. โสตาปตติสังยุต           
                         เวฬุทวารวรรคท่ี ๑            
                            ราชาสูตร 
                      คุณธรรมของพระอริยสาวก           
        [๑๔๑๑] พระนครสาวตัถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา         
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระเจาจกัรพรรดิเสวยราชสมบัติเปนอิสราธิบดีในทวีปท้ัง ๔ สวรรคตแลว  
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค คือ ไดเปนสหายของพวกเทพช้ันดาวดึงส ทาวเธอแวดลอมไปดวย   
หมูนางอัปสร เอิบอ่ิม พร่ังพรอมบําเรออยูดวยกามคุณ ๕ อันเปนทิพย ณ สวนนันทวนั  ใน   
ดาวดึงสพภิพนั้น ทาวเธอประกอบดวยธรรม ๔ ประการก็จริง ถึงอยางนั้น ทาวเธอกย็ังไมพนจาก               
นรก จากกําเนดิสัตวดิรัจฉาน จากปตติวิสัย และจากอบาย ทุคติ วินิบาต.   
        [๑๔๑๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกเยียวยาอัตภาพอยูดวยคําขาวท่ีแสวงหามาดวย      
ปลีแขง นุงหมแมผาท่ีเศราหมอง เธอประกอบดวยธรรม ๔ ประการกจ็ริง ถึงอยางนั้น เธอก็ 
พนจากนรก จากกําเนดิสัตวดิรัจฉาน จากปตติวิสัย และจากอบาย ทุคติ วินิบาต ธรรม ๔        
ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวใน          
พระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ               
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมี 
ผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม                 
ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว   
อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชน  
พึงรูเฉพาะตน  ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของ        
พระผูมีพระภาค ปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติสมควร คือ คูแหงบุรุษ ๔                
บุรุษบุคคล ๘ นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค ผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของ      
ทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิง่กวา ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจา  
ใครแลว ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท วิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิ      
ไมลูบคลําแลว เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้.       
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        [๑๔๑๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การไดทวปีท้ัง ๔ กับการไดธรรม ๔ ประการ การได          
ทวีปท้ัง ๔ ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ ซ่ึงจําแนกออกไปแลว ๑๖ หน ของการไดธรรม ๔ ประการ.    
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            โอคธสูตร 
                       องคคุณของพระโสดาบัน           
        [๑๔๑๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปน             
พระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ธรรม ๔ ประการ                
เปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา     
ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ฯลฯ อริย         
สาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้แล เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา     
เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา คร้ันพระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้           
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา          
        [๑๔๑๕] ศรัทธา ศีล ความเล่ือมใสและการเหน็ธรรมมีอยูแกผูใด ผูนั้นแล             
            ยอมบรรลุความสุข อันหยั่งลงในพรหมจรรยตามกาล.            
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            ฑีฆาวุสูตร                
                      องคธรรมเคร่ืองบรรลุโสดา        
        [๑๔๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปน        
สถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนัน้ ฑีฆาวุอุบาสกปวย ไดรับทุกข เปนไขหนกั ไดเชิญ   
คฤหบดีช่ือโชติยะ ผูเปนบิดามาส่ังวา ขาแตคฤหบดี ขอทานจงไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวถวาย               
บังคมพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แลวกราบทลูตามคําของผมวา ขาแต     
พระองคผูเจริญ ฑีฆาวุอุบาสกปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาททั้งสองของ 
พระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และจงกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค   
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จงทรงพระกรุณาเสด็จไปยังนิเวศนของฑฆีาวุอุบาสก โชติยคฤหบดีรับคําฑีฆาวุอุบาสกแลว เขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.               
        [๑๔๑๗] คร้ันแลว โชติยคฤหบดีไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ    
ฑีฆาวุอุบาสกปวย ไดรับทุกข เปนไขหนกั เขาถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาค   
ดวยเศียรเกลา และเขากราบทูลมาอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอ  
พระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปยงันิเวศนของฑีฆาวุอุบาสก พระผูมีพระภาคทรงรับดวย  
ดุษณภีาพ.         
        [๑๔๑๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยัง      
นิเวศนของฑฆีาวุอุบาสก ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว แลวไดตรัสถามฑีฆาวุอุบาสกวา  
ดูกรฑีฆาวุอุบาสก ทานพอจะอดทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดละหรือ ทุกขเวทนาทุเลา     
ลง ไมกําเริบข้ึนแลหรือ ความทุเลา ยอมปรากฏ ความกําเริบไมปรากฏแลหรือ ฑีฆาวุอุบาสก      
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได เยยีวยาอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกข               
เวทนาของพระองคกําเริบหนัก ไมทุเลาลงเลย ความกําเริบยอมปรากฏ ความทุเลายอมไมปรากฏ.   
        [๑๔๑๙] พ. ดูกรฑีฆาวุ เพราะเหตุนั้นแหละ ทานพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผู     
ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ     
จักเปนผูประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกรฑีฆาวุ ทานพึงศึกษา             
อยางนี้แหละ.     
        [๑๔๒๐] ที. ขาแตพระองคผูเจริญ องคแหงธรรมเปนเคร่ืองบรรลุโสดา ๔ เหลาใด      
ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว ธรรมเหลานั้นมีอยูในขาพระองค และขาพระองคก็เห็นชัดใน 
ธรรมเหลานั้น ขาพระองคประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ใน      
พระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ.   
     พ. ดูกรทีฆาวุ เพราะฉะน้ันแหละ ทานต้ังอยูในองคแหงธรรมเปนเคร่ืองบรรลุโสดา     
๔ เหลานีแ้ลว พึงเจริญธรรมอันเปนไปในสวนแหงวิชชา ๖ ประการ ใหยิ่งข้ึนไป.           
        [๑๔๒๑] ดูกรทีฆาวุ ทานจงพิจารณาเห็นในสังขารท้ังปวงวาเปนของไมเท่ียง มีความ     
สําคัญในส่ิงท่ีไมเท่ียงวา เปนทุกข มีความสําคัญในส่ิงท่ีเปนทุกขวา เปนอนัตตา มีความสําคัญ           
ในการละ มีความสําคัญในความคลายกําหนัด มีความสําคัญในการดบั ดูกรฑีฆาวุ ทานพึงศึกษา       
อยางนี้แล.      
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        [๑๔๒๒] ที. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมอันเปนไปในสวนแหงวิชชา ๖ ประการ           
เหลาใด ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว ธรรมเหลานั้นมีอยูในขาพระองค และขาพระองคก็  
เห็นชัดในธรรมเหลานั้น ขาพระองคพิจารณาเหน็ในสังขารท้ังปวงวา เปนของไมเท่ียง มีความ                 
สําคัญในส่ิงท่ีไมเท่ียงวา เปนทุกข ... มีความสําคัญในความดับ อีกอยางหนึ่ง ขาพระองคมีความคิด        
อยางนี้วา โชติยคฤหบดีนี้ อยาไดถึงความทุกขโดยลวงไปแหงขาพระองคเลย โชติยคฤหบดีได                
กลาววา พอทีฆาวุ พออยาไดใสใจถึงเร่ืองนี้เลย พอทีฆาวุ จงใสใจพระพุทธพจนท่ีพระผูมี              
พระภาคตรัสแกทานใหดีเถิด.        
        [๑๔๒๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสสอนทีฆาวุอุบาสกดวยพระโอวาทน้ีแลว            
เสด็จลุกจากอาสนะแลวหลีกไป เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไมนาน ทีฆาวุอุบาสกกระทํา     
กาละแลว.         
        [๑๔๒๔] คร้ังนั้น ภิกษมุากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผู 
มีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค              
ผูเจริญ ทีฆาวุอุบาสกท่ีพระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระโอวาทโดยยอ กระทํากาละแลว คติ     
ของเขาเปนอยางไร อภิสัมปรายภพของเขาเปนอยางไร? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย ทีฆาวุอุบาสกเปนบัณฑิต มีปกติพูดจริง ปฏิบัตธิรรมสมควรแกธรรม และไมยังตน     
ใหลําบาก เพราะมีธรรมเปนเหตุ ทีฆาวุอุบาสกเปนอุปปาติกะ จกัปรินิพพานในภพท่ีเกิดนั้น    
มีอันไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป.  
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          สาริปุตตสูตรท่ี ๑           
                เปนพระโสดาบันเพราะมีธรรม ๔ ประการ    
        [๑๔๒๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรกับทานพระอานนทอยู ณ พระวหิารเชตวัน            
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวตัถี คร้ังนั้น เวลาเย็น ทานพระอานนท       
ออกจากท่ีเรนเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยูแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถาม          
ทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานสารีบุตร เพราะเหตุท่ีประกอบดวยธรรมเทาไร หมูสัตวนี้พระผูมี              
พระภาคจึงจะทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรู              
ในเบ้ืองหนา?   
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        [๑๔๒๖] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดกูรผูมีอายุ เพราะเหตุท่ีประกอบดวยธรรม ๔          
ประการ หมูสัตวนี้พระผูมีพระภาคจึงจะทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปน  
ธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัย                 
นี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระ         
สงฆ ฯลฯ ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ เพราะเหตุท่ีประกอบ  
ดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้แล หมูสัตวนี้พระผูมีพระภาคจึงจะทรงพยากรณวา เปนโสดาบัน  
มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา.       
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                          สาริปุตตสูตรท่ี ๒           
                   วาดวยองคธรรมเคร่ืองบรรลุโสดา    
        [๑๔๒๗] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม   
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระ                
สารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร ท่ีเรียกวา โสตาปตติยังคะ ๆ ดังนี้ โสตาปตติยงัคะเปนไฉน?                 
        [๑๔๒๘] ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ โสตาปตติยังคะ คือ        
สัปปุริสสังเสวะ การคบสัตบุรุษ ๑ สัทธรรมสวนะ ฟงคําส่ังสอนของทาน ๑ โยนิโสมนสิการ       
กระทําไวในใจโดยอุบายท่ีชอบ ๑ ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑.           
        [๑๔๒๙] พ. ถูกละๆ สารีบุตร โสตาปตติยังคะ คือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรม          
สวนะ ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ๑.      
        [๑๔๓๐] ดูกรสารีบุตร ก็ท่ีเรียกวา ธรรมเพียงดังกระแสๆ ดังนี้ กธ็รรมเพียงดัง       
กระแสเปนไฉน? ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ อริยมรรคประกอบดวย      
องค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ช่ือวา ธรรมเพียงดังกระแส.                 
        [๑๔๓๑] พ. ถูกละๆ สารีบุตร อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นีแ้ล คือ สัมมา              
ทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ช่ือวา ธรรมเพียงดังกระแส.    
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        [๑๔๓๒] ดูกรสารีบุตร ท่ีเรียกวา โสดาบันๆ ดังนี้ โสดาบันเปนไฉน? 
     สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ผูใดประกอบดวยอรยิมรรคมีองค ๘ นี้ ผูนี้เรียกวา     
พระโสดาบัน ทานผูนี้นั้น มีนามอยางนี้ มีโคตรอยางนี้.              
        [๑๔๓๓] พ. ถูกละๆ สารีบุตร ผูซ่ึงประกอบดวยอรยิมรรค ๘ นี้ เรียกวา โสดาบัน       
ทานผูนี้นั้น มีนามอยางนี้.      
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                             ถปติสูตร                 
                     วาดวยชางไมนามวาอิสิทัตตะ    
        [๑๔๓๔] สาวัตถีนิทาน. ก็สมัยนั้น ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาค        
ดวยคิดวา พระผูมีพระภาคมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกไปโดยลวงสามเดือน.             
        [๑๔๓๕] ก็สมัยนั้น พวกชางไมผูเคยเปนพระสกทาคามีนามวา อิสิทัตตะ อยูอาศัย      
ในหมูบานสวยดวยกรณียกิจบางอยาง พวกเขาไดฟงขาววา ภิกษุมากรูปกระทําจวีรกรรมของพระ 
ผูมีพระภาคดวยคิดวา พระผูมีพระภาคมีจวีรสําเร็จแลว จะเสด็จจาริกไปโดยลวงสามเดือน จึงวาง              
บุรุษไวในหนทางโดยส่ังวา ดูกรผูบุรุษผูเจริญ ทานเห็นพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา            
เสด็จมาในเวลาใด พึงบอกพวกเราในเวลานั้น บุรุษนัน้อยูมาได ๒-๓ วนั ไดเห็นพระผูมีพระภาค                
เสด็จมาแตไกล จึงเขาไปหาพวกชางไมแลวไดบอกวา ทานผูเจริญท้ังหลาย พระผูมีพระภาค  
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจากําลังเสด็จมา ขอทานท้ังหลายจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด.         
        [๑๔๓๖] คร้ังนั้น พวกชางไมผูเคยเปนพระสกทาคามีนามวา อิสิทัตตะเขาไปเฝาพระผู 
มีพระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวเดินตามพระผูมีพระภาคไปขางพระปฤษฎางค พระผูมี   
พระภาคทรงแวะจากหนทางเสด็จเขาไปยังโคนไมแหงหนึ่ง แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาด    
ถวาย พวกชางไมถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบ                 
ทูลวา            
        [๑๔๓๗] ขาแตพระองคผูเจริญ เวลาใด ขาพระองคท้ังหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาค   
วา จักเสด็จจาริกจากพระนครสาวัตถีไปในโกศลชนบท เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลายมีความ       
เสียใจนอยใจวา พระผูมีพระภาคจักเสดจ็หางเราท้ังหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา       



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 350 
เสด็จจาริกจากนครสาวัตถีไปในโกศลชนบทแลว เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลายมีความเสียใจ       
นอยใจวา พระผูมีพระภาคเสด็จหางจากเราไปแลว.      
        [๑๔๓๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคท้ังหลายไดฟงขาวพระผูมีพระ   
ภาควา จกัเสดจ็จาริกจากโกศลชนบทไปยงัแควนมัลละ เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลายมีความเสียใจ                
นอยใจวา พระผูมีพระภาคจกัเสด็จหางเราท้ังหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  
เสด็จจากโกศลชนบทไปแควนมัลละแลว เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลายมีความเสียใจ นอยใจ       
วา พระผูมีพระภาคเสดจ็หางเราท้ังหลายไปแลว.       
        [๑๔๓๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคท้ังหลายไดฟงขาวพระผูมีพระ   
ภาควา จกัเสดจ็จากแควนมัลละไปยังแควนวัชชี เวลานัน้ ขาพระองคท้ังหลายมีความเสียใจ  
นอยใจวา พระผูมีพระภาคจกัเสด็จหางเราท้ังหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  
เสด็จจาริกจากแควนมัลละไปยังแควนวัชชีแลว เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลายมีความเสียใจ    
นอยใจวา พระผูมีพระภาคเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว. 
        [๑๔๔๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคท้ังหลายไดฟงขาวพระผูมีพระ   
ภาควา จกัเสดจ็จาริกจากแควนวัชชีไปยังแควนกาสี เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลายมีความเสียใจ               
นอยใจวา พระผูมีพระภาคจกัเสด็จหางเราท้ังหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  
เสด็จจาริกจากแควนวัชชีไปยังแควนกาสีแลว เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลายมีความเสียใจ นอย                 
ใจวา พระผูมีพระภาคเสดจ็หางเราท้ังหลายไปแลว.     
        [๑๔๔๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคท้ังหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาค 
วา จักเสด็จจาริกจากแควนกาสีไปในแควนมคธ เวลานัน้ ขาพระองคท้ังหลายมีความเสียใจ     
นอยใจวา พระผูมีพระภาคจกัเสด็จหางเราท้ังหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  
เสด็จจาริกจากแควนกาสีไปในแควนมคธแลว เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลายมีความเสียใจ นอยใจ 
เปนอันมากวา พระผูมีพระภาคเสด็จหางเราท้ังหลายไปแลว.              
        [๑๔๔๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคท้ังหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาค 
วา จักเสด็จจาริกจากแควนมคธมายังแควนกาสี เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลายมีความดใีจ ปล้ืม                 
ใจวา พระผูมีพระภาคจกัใกลเราท้ังหลายเขามา เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา เสด็จ 
จาริกจากแควนมคธมายังแควนกาสีแลว เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลายมีความดีใจ ปล้ืมใจวา   
พระผูมีพระภาคใกลเราท้ังหลายเขามาแลว.      
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        [๑๔๔๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคท้ังหลายไดฟงขาวพระผูมี       
พระภาควา จักเสด็จจากแควนกาสีมายังแควนวัชชี เวลานัน้ ขาพระองคท้ังหลายมีความดีใจ   
ปล้ืมใจวา พระผูมีพระภาคจกัใกลเราท้ังหลายเขามา เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา เสด็จ             
จาริกจากแควนกาสีมายังแควนวัชชีแลว เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลายมีความดีใจ ปล้ืมใจวา 
พระผูมีพระภาคใกลเราท้ังหลายเขามาแลว.            
        [๑๔๔๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคท้ังหลายไดฟงขาวพระผูมี       
พระภาควา จักเสด็จจาริกจากแควนวัชชีมายงัแควนมัลละ เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลายมีความ 
ดีใจ ปล้ืมใจวา พระผูมีพระภาคจักใกลเราท้ังหลายเขามา เวลาใด ขาพระองคท้ังหลายไดฟงขาว             
พระผูมีพระภาควา เสด็จจาริกจากแควนวัชชีมายังแควนมัลละแลว เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลาย               
มีความดีใจ ปล้ืมใจวา พระผูมีพระภาคใกลเราท้ังหลายเขามาแลว.       
        [๑๔๔๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคท้ังหลายไดฟงขาวพระผูมี       
พระภาควา จักเสด็จจากแควนมัลละมายังแควนโกศล เวลานั้น ขาพระองคท้ังหลายมีความดีใจ   
ปล้ืมใจวา พระผูมีพระภาคจกัใกลเราท้ังหลายเขามา เวลาใด ขาพระองคท้ังหลายไดฟงขาวพระผู            
มีพระภาควา เสด็จจาริกจากแควนมัลละมายังแควนโกศลแลว เวลานัน้ ขาพระองคท้ังหลายมี   
ความดีใจ ปล้ืมใจวา พระผูมีพระภาคใกลเราท้ังหลายเขามาแลว.         
        [๑๔๔๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคท้ังหลายไดฟงขาวพระผูมี       
พระภาควา จักเสด็จจาริกจากแควนโกศลมายังพระนครสาวัตถี เวลานัน้ ขาพระองคท้ังหลายมี   
ความดีใจ ปล้ืมใจวา พระผูมีพระภาคจกัใกลเราท้ังหลายเขามา เวลาใด ขาพระองคท้ังหลาย  
ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา ประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
ใกลพระนครสาวัตถี เวลานัน้ ขาพระองคท้ังหลายมีความดีใจ ปล้ืมใจเปนอันมากวา พระผูมี 
พระภาคใกลเราแลว.                 
        [๑๔๔๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรชางไมท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ ฆราวาส          
คับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาปลอดโปรง ทานท้ังหลายควรไมประมาท.   
        [๑๔๔๘] ถ. ขาแตพระองคผูเจริญ ความคับแคบอยางอ่ืนท่ีเปนความคับแคบกวา         
และท่ีนับวาเปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบนี้มีอยูหรือหนอ?        
     พ. ดูกรชางไมท้ังหลาย กค็วามคับแคบอยางอ่ืนท่ีเปนความคับแคบกวา และท่ีนับวา   
เปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบนี้เปนไฉน?      
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        [๑๔๔๙] ถ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เม่ือใดพระเจาปเสนทิ          
โกศลมีพระราชประสงคจะเสด็จออกไปยังพระราชอุทยาน เม่ือนั้น ขาพระองคท้ังหลายตองกําหนด 
ชางท่ีข้ึนทรงของพระเจาปเสนทิโกศล แลวใหพระชายาซ่ึงเปนท่ีโปรดปราน เปนท่ีพอพระราช 
หฤทัยของพระเจาปเสนทิโกศลประทับขางหนาพระองคหนึ่ง ขางหลังพระองคหนึ่ง กล่ินของ    
พระชายาเหลานั้นเปนอยางนี ้คือ เหมือนกล่ินของนางราชกัญญาผูปะพรมดวยของหอมดังขวด    
น้ําหอมท่ีเขาเปดในขณะนัน้ กายสัมผัสของพระชายาเหลานั้นเปนอยางนี้ คือ เหมือนกายสัมผัส                 
ของนางราชกัญญาผูดํารงอยูดวยความสุข ดังปุยนุนหรือปุยฝาย กใ็นสมัยนั้น แมชางขาพระองค              
ท้ังหลายก็ตองระวัง แมพระชายาท้ังหลายขาพระองคท้ังหลายก็ตองระวัง แมพระเจาปเสนทิโกศล               
เลา ขาพระองคท้ังหลายก็ตองระวัง.                 
        [๑๔๕๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายไมรูสึกวา จิตอันลามกบังเกิดขึ้น                 
ในพระชายาเหลานั้นเลย ขอนี้แล คือความคับแคบอยางอ่ืนท่ีเปนความคับแคบกวา และท่ีนับ  
วา เปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบนี้.            
        [๑๔๕๑] พ. ดูกรชางไมท้ังหลาย เพราะฉะนัน้แหละ ฆราวาสจึงคับแคบ เปนทาง            
มาแหงธุลี บรรพชาปลอดโปรง ก็ทานท้ังหลายควรไมประมาท.               
        [๑๔๕๒] ดูกรชางไมท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปน           
พระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ธรรม ๔ ประการ  
เปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ มีใจ       
ปราศจากความตระหน่ีอันเปนมลทิน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควร   
แกการขอ ยนิดีในการจําแนกทาน อยูครองเรือน ดูกรชางไมท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวย   
ธรรม ๔ ประการเหลานี้แล ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะ                 
ตรัสรูในเบื้องหนา.               
        [๑๔๕๓] ดูกรชางไมท้ังหลาย ทานท้ังหลายประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหว      
ในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ ก็ไทยธรรมส่ิงหนึ่งส่ิงใดมีอยูใน        
ตระกูล ทานท้ังหลายเฉล่ียไทยธรรมนั้นท้ังหมด กับผูมีศีลมีกัลยาณธรรม ทานท้ังหลายจะสําคัญ                
ความขอนั้นเปนไฉน? เหมือนวา พวกมนุษยในแควนโกศลมีเทาไร ทานท้ังหลายก็เฉล่ียแบงปน                 
ใหเทาๆ กนั.    
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     ถ. ขาแตพระองคผูเจริญ เปนลาภของขาพระองคท้ังหลาย ขาพระองคท้ังหลายไดด ี   
แลว ท่ีพระผูมีพระภาคทรงทราบพฤติการณอยางนี้ของขาพระองคท้ังหลาย. 
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           เวฬทุวารสูตร               
                วาดวยธรรมปริยายอันควรนอมเขามาในตน 
        [๑๔๕๔] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:         
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค เสด็จเท่ียวจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภกิษุ             
สงฆเปนอันมาก เสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลช่ือเวฬุทวาระ              
        [๑๔๕๕] พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวาระไดสดบัขาววา พระสมณโคดมผูเปน              
โอรสของเจาศากยะ เสด็จออกผนวชจากศากยสกุลเสด็จเท่ียวจาริกไปในโกศลชนบท พรอม            
ดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก เสด็จถึงเวฬุทวารคามแลว ก็กติติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองค                
นั้นขจรไปอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดย            
ชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก   
ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํแนกธรรม            
พระสมณโคดมพระองคนั้น ทรงกระทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัด         
ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดา         
และมนุษยใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งานในท่ีสุด      
ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ ท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ก็การไดเห็นพระอรหนัต              
เห็นปานนั้นเปนความดี.             
        [๑๔๕๖] คร้ังนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวารคามไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค       
ถึงท่ีประทับ บางพวกถวายบงัคมพระผูมีพระภาค บางพวกไดปราศรัยกบัพระผูมีพระภาค บาง      
พวกประนมอญัชลีไปทางพระผูมีพระภาค บางพวกประกาศช่ือและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาค        
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
        [๑๔๕๗] ขาแตพระโคดม ขาพระองคท้ังหลาย มีความปรารถนา มีความพอใจ มี              
ความประสงคอยางนี้ๆ วา ขอเราท้ังหลายพึงแออัดไปดวยบุตรอยูครองเรือน พึงลูบไลจันทนท่ี        
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เขานํามาแตแควนกาสี พึงทัดทรงมาลา ของหอม และเคร่ืองลูบไล พึงยินดีทองและเงิน เม่ือ    
แตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพระองคท้ังหลายจะพึงแออัดไปดวยบุตรอยูครอง   
เรือน ... เม่ือแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดวยประการใด ขอทานพระโคดม        
โปรดทรงแสดงธรรม ดวยประการน้ัน แกขาพระองคท้ังหลาย ผูมีความปรารถนา ผูมีความพอใจ   
ผูมีความประสงคอยางนั้นๆ เถิด.   
        [๑๔๕๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย เราจักแสดง             
ธรรมปริยายอันควรนอมเขามาในตนแกทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงฟงธรรมปริยายนั้น จงใสใจ 
ใหดี เราจักกลาว พราหมณและคฤบดีชาวเวฬุทวารคามทลูรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว       
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา           
        [๑๔๕๙] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ธรรมปริยายท่ีควรนอมเขามาในตนเปน           
ไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า เราอยากเปนอยู ไมอยากตาย รัก   
สุข เกลียดทุกข ผูใดจะปลงเราผูอยากเปนอยู ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข เสียจากชีวิต                
ขอนั้นไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงปลงคนอ่ืนผูอยากเปนอยู ไมอยากตาย รักสุข              
เกลียดทุกข เสียจากชีวิต ขอนั้นก็ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจแมของคนอ่ืน ธรรมขอใด ไมเปนท่ีรัก            
ท่ีชอบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจแมของผูอ่ืน ธรรมขอใด ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจ        
ของเรา เราจะพึงประกอบผูอ่ืนไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร? อริยสาวกนัน้พิจารณาเห็นดังนั้นแลว              
ตนเองยอมงดเวนจากปาณาติบาตดวย ชักชวนผูอ่ืนเพื่องดเวนจากปาณาติบาตดวย กลาวสรรเสริญ                 
คุณแหงการงดเวนปาณาติบาตดวย กายสมาจารของอริยสาวกน้ัน ยอมบริสุทธ์ิโดยสวนสามอยางนี้.                
        [๑๔๖๐] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณา           
เห็นดังนี้วา ผูใดพึงถือเอาส่ิงของท่ีเรามิไดใหดวยอาการขโมย ขอนั้นไมเปนท่ีรักท่ีชอบของเรา        
อนึ่ง เราพึงถือเอาส่ิงของท่ีผูอ่ืนมิไดใหดวยอาการขโมย ขอนั้นก็ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจแมของผูอ่ืน   
ธรรมขอใด ไมเปนท่ีรักที่รักท่ีชอบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจแมของผูอ่ืน ธรรม      
ขอใด ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ่ืนไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร? อริยสาวก             
นั้นพิจารณาเหน็ดังนี้แลว ตนเองยอมงดเวนจากอทินนาทานดวย ชักชวนผูอ่ืนเพื่อใหงดเวนจาก               
อทินนาทานดวย กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากอทินนาทานดวย กายสมาจารของอริยสาวก      
นั้น ยอมบริสุทธ์ิโดยสวนสามอยางนี้.        
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        [๑๔๖๑] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณา           
เห็นดังนี้วา ผูใดพึงถึงความประพฤติ (ผิด) ในภริยาของเรา ขอนั้นไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของ               
เรา อนึ่ง เราพึงถึงความประพฤติ (ผิด) ในภริยาของคนอ่ืน ขอนั้นกไ็มเปนท่ีรักท่ีชอบใจแม                
ของคนอ่ืน ธรรมขอใด ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจแมของ              
ผูอ่ืน ธรรมขอใด ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ่ืนไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร?          
อริยสาวกน้ันพิจารณาเห็นดงันี้แลว ตนเองยอมงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารดวย ชักชวนผูอ่ืน  
เพื่อใหงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารดวย กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารดวย                 
กายสมาจารของอริยสาวกนัน้ ยอมบริสุทธ์ิโดยสวนสามอยางนี้.            
        [๑๔๖๒] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอม 
พิจารณาเห็นดงันี้วา ผูใดพึงทําลายประโยชนของเราดวยการกลาวเท็จ ขอนั้นไมเปนท่ีรักใคร              
ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงทําลายประโยชนของคนอ่ืนดวยการกลาวเท็จ ขอนั้นก็ไมเปนท่ีรักท่ี               
ชอบใจแมของคนอ่ืน ธรรมขอใด ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจ            
แมของผูอ่ืน ธรรมขอใด ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ่ืนไวดวยธรรมขอนั้น            
อยางไร? อริยสาวกน้ันพิจารณาเห็นดังนีแ้ลว ตนเองยอมงดเวนจากมุสาวาทดวย ชักชวนผู    
อ่ืนเพื่อใหงดเวนจากมุสาวาทดวย กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากมุสาวาทดวย วจีสมาจาร                 
ของอริยสาวกนั้น ยอมบริสุทธ์ิโดยสวนสามอยางนี้.    
        [๑๔๖๓] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณา           
เห็นดังนี้วา ผูใดพึงยยุงใหเราแตกจากมิตรดวยคําสอเสียด ขอนั้นไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา            
อนึ่ง เราพึงยยุงคนอ่ืนใหแตกจากมิตรดวยคําสอเสียด ขอนั้นก็ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจแมของคนอ่ืน           
ธรรมขอใด ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจแมของคนอ่ืน 
ธรรมขอใด ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ่ืนไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร? 
อริยสาวกน้ันพิจารณาเห็นดงันี้แลว ตนเองยอมงดเวนจากปสุณาวาจาดวย ชักชวนผูอ่ืนเพื่อ 
ใหเวนจากปสุณาวาจาดวย กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากปสุณาวาจาดวย วจีสมาจาร     
ของอริยสาวกนั้น ยอมบริสุทธ์ิโดยสวนสามอยางนี้.    
        [๑๔๖๔] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณา           
เห็นดังนี้วา ผูใดพึงพูดกะเราดวยคําหยาบ ขอนั้นไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงพูด            
กะคนอ่ืนดวยคําหยาบ ขอนัน้ก็ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจแมของคนอ่ืน ธรรมขอใด ไมเปนท่ีรักท่ี      
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ชอบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจแมของผูอ่ืน ธรรมขอใด ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจ           
ของเรา เราจะพึงประกอบผูอ่ืนไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร? อริยสาวกนัน้พิจารณาเห็นดังนี้แลว               
ตนเองยอมงดเวนจากผรุสวาจาดวย ชักชวนผูอ่ืนเพื่อใหงดเวนจากผรุสวาจาดวย กลาวสรรเสริญ                
คุณแหงการงดเวนจากผรุสวาจาดวย วจีสมาจารของอริยสาวกน้ัน ยอมบริสุทธ์ิโดยสวนสาม      
อยางนี้.         
        [๑๔๖๕] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณา           
เห็นดังนี้วา ผูใดพึงพูดกะเราดวยถอยคําเพอเจอ ขอนั้นไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึง       
พูดกะคนอ่ืนดวยถอยคําเพอเจอ ขอนั้นก็ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจแมของคนอ่ืน ธรรมขอใด ไมเปนท่ี          
รักท่ีชอบใจของเรา ธรรมขอนั้น ก็ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจแมของผูอ่ืน ธรรมขอใด ไมเปนท่ีรักท่ี          
ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ่ืนไวดวยธรรมขอนัน้อยางไร? อริยสาวกนั้นพจิารณาเห็น   
ดังนี้แลว ตนเองยอมงดเวนจากสัมผัปปลาปะดวย ชักชวนผูอ่ืนเพื่อใหงดเวนจากสัมผัปปลาปะ                 
ดวยกลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากสัมผัปปลาปะดวย วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น ยอม     
บริสุทธ์ิโดยสวนสามอยางนี.้       
        [๑๔๖๖] อริยสาวกน้ันประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ใน      
พระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ... เปนไปเพื่อสมาธิ.   
        [๑๔๖๗] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย เม่ือใด อริยสาวกประกอบดวยสัทธธรรม           
๗ ประการน้ี เม่ือนั้น อริยสาวกนัน้หวังอยู ดวยฐานะเปนท่ีตั้งแหงความหวัง ๔ ประการนี้ พึง             
พยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วนิิบาต   
ส้ินแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.             
        [๑๔๖๘] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวารคาม        
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ขาแต                
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนกั ฯลฯ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองค   
เหลานี้ ขอถึงทานพระโคดมกับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆวา เปนสรณะ ขอทานพระโคดม      
โปรดทรงจําขาพระองคท้ังหลายวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวติ ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๗       
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                         คิญชกาวสถสูตรท่ี ๑           
                    วาดวยธรรมปริยายช่ือธรรมาทาส     
        [๑๔๖๙] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:         
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ท่ีพักซ่ึงกอดวยอิฐ ในหมูบานแหงหนึ่ง    
คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว                
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุช่ือสาฬหะมรณภาพ            
แลว คติของเธอเปนอยางไร สัมปรายภพของเธอเปนอยางไร? ภิกษณุีช่ือนันทามรณภาพแลว ...  
อุบาสกช่ือสุทัตตะกระทํากาละแลว ... อุบาสิกาชื่อสุชาดากระทํากาละแลว คติของเขาเปนอยางไร                
สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร?        
        [๑๔๗๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภกิษช่ืุอสาฬหะมรณภาพแลว กระทํา           
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญา  
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภกิษณุีช่ือนนัทามรณภาพแลว เปนอุปปาติกะ จกัปรินพิพาน                
ในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ ส้ินไป  
อุบาสกช่ือวาสุทัตตะกระทํากาละแลว เปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป และเพราะ     
ราคะ โทสะ โมหะเบาบาง มาสูโลกน้ีอีกคราวหนึ่งแลว จักกระทําท่ีสุดทุกขได อุบาสิกา      
ช่ือวาสุชาดากระทํากาละแลว เปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป มีความไมตกตํ่าเปน   
ธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.       
        [๑๔๗๑] ดูกรอานนท ขอท่ีบุคคลเกิดมาเปนมนุษยแลวพึงกระทํากาละ มิใชเปนของ       
นาอัศจรรย ถาเม่ือผูนั้นๆ กระทํากาละแลว เธอท้ังหลายพึงเขามาหาเราแลวสอบถามเนื้อความ                
นั้น ขอนี้เปนความลําบากของตถาคต เพราะฉะน้ันแหละ เราจักแสดงธรรมปริยายช่ือธรรมาทาส     
(แวนสองธรรม) ท่ีอริยสาวกประกอบแลว เม่ือหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามี  
นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต ส้ินแลว เราเปนพระโสดาบัน      
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา.      
        [๑๔๗๒] ดูกรอานนท ก็ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส ท่ีอริยสาวกประกอบแลว ... จะ          
ตรัสรูในเบื้องหนานัน้ เปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใส 
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจา       
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ใครแลว ... เปนไปเพื่อสมาธิ นี้แล คือ ธรรมปริยายช่ือธรรมาทาส ท่ีอริยสาวกประกอบแลว ...               
จะตรัสรูในเบือ้งหนา.             
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                         คิญชกาวสถสูตรท่ี ๒           
                    วาดวยธรรมปริยายช่ือธรรมาทาส     
        [๑๔๗๓] (ขอความเบ้ืองตนเหมือนคิญชกาวสถสูตรท่ี ๑) คร้ันแลว ทานพระอานนท        
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษช่ืุออโสกะมรณภาพแลว คติของเธอ   
เปนอยางไร สัมปรายภพของเธอเปนอยางไร? ภิกษณุีช่ืออโสกามรณภาพแลว ฯลฯ อุบาสก         
ช่ืออโสกะกระทํากาละแลว ฯลฯ อุบาสิกาช่ืออโสกากระทํากาละแลว คติของเขาเปนอยางไร        
สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร?        
        [๑๔๗๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภกิษช่ืุออโสกะมรณภาพแลว กระทํา           
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอัน                
ยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู ภิกษณุีช่ืออโสกา ... อุบาสกช่ืออโสกะ ... อุบาสิกาช่ืออโสกา              
กระทํากาละแลว เปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา          
เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.              
        [๑๔๗๕] ดูกรอานนท นี้แล คือ ธรรมปริยายช่ือธรรมาทาส ท่ีอริยสาวกประกอบแลว         
เม่ือหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย                 
ทุคติ วินิบาต ส้ินแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรู            
เปนเบ้ืองหนา.   
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                         คิญชกาวสถสูตรท่ี ๓           
                    วาดวยธรรมปริยายช่ือธรรมาทาส     
        [๑๔๗๖] (ขอความเบ้ืองตนเหมือนคิญชกาวสถสูตรท่ี ๑) คร้ันแลว ทานพระอานนท        
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อุบาสกช่ือกกุฏะในหมูบานแหงหนึ่ง กระทํา   
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กาละแลว คติของเขาเปนอยางไร สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร ... อุบาสกช่ือกฬภิะในหมูบาน                 
แหงหนึ่ง ... อุบาสกช่ือทนิกทัธะในหมูบานแหงหนึ่ง ... อุบาสกช่ือกฏิสสหะในหมูบานแหงหนึ่ง ...       
อุบาสกช่ือตุฏฐะในหมูบานแหงหนึ่ง ... อุบาสกช่ือสันตุฏฐะในหมูบานแหงหนึ่ง ... อุบาสกช่ือภัททะ       
ในหมูบานแหงหนึ่ง ... อุบาสกช่ือสุภัททะในหมูบานแหงหนึ่ง กระทํากาละแลว คติของเขาเปน               
อยางไร สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร?                 
        [๑๔๗๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท อุบาสกช่ือกกุฏะ กระทํากาละแลว            
เปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะสังโยชนอัน  
เปนสวนเบื้องตํ่า ๕ ส้ินไป อุบาสกช่ือกฬภิะ ... ช่ือทนิกัทธะ ... ช่ือกฏิสสหะ ... ช่ือตุฏฐะ ...          
ช่ือสันตุฏฐะ ... ช่ือภัททะ ... ช่ือสุภัททะ กระทํากาละแลว เปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพ                
นั้น มีอันไมกลับจากโลกนัน้เปนธรรมดา เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ ส้ินไป.     
        [๑๔๗๘] ดูกรอานนท อุบาสกท้ังหลายในหมูบานแหงหนึ่ง เกนิกวา ๕๐ คน กระทํา         
กาละแลว เปนอุปปาติกะ จกัปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะ    
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ ส้ินไป อุบาสกท้ังหลายในหมูบานแหงหนึ่งเกนิกวา ๙๐ คน 
กระทํากาละแลว เปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไปและเพราะราคะ โทสะ โมหะ            
เบาบาง มาสูโลกน้ีอีกคราวเดียว แลวจักทําท่ีสุดทุกขได อุบาสกท้ังหลายในหมูบานแหงหนึ่ง               
เกินกวา ๕๐๐ คน กระทํากาละแลว เปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป มีอันไมตกตํ่า     
เปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.   
        [๑๔๗๙] ดูกรอานนท ขอท่ีบุคคลเกิดมาเปนมนุษยแลว พึงกระทํากาละ มิใชเปน         
ของนาอัศจรรย ถาเม่ือผูนั้นๆ กระทํากาละแลว เธอท้ังหลายพึงเขามาหาเราแลวสอบถามเนื้อ                 
ความนั้น ขอนีเ้ปนความลําบากของตถาคต เพราะฉะนั้นแหละ เราจักแสดงธรรมปริยายช่ือ         
ธรรมาทาส ท่ีอริยสาวกประกอบแลว เม่ือหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก     
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต ส้ินแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความ   
ไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.            
        [๑๔๘๐] ดูกรอานนท กธ็รรมปริยายช่ือธรรมาทาส ท่ีอริยสาวกประกอบแลว เม่ือ           
หวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ                
วินิบาต ส้ินแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูใน                
เบ้ืองหนา เปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวใน     
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พระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ... เปน               
ไปเพื่อสมาธิ นี้แล คือ ธรรมปริยายช่ือธรรมาทาส ท่ีอริยสาวกประกอบแลว เม่ือหวงัอยู     
พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต                 
ส้ินแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.             
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                       จบ เวฬุทวารวรรคท่ี ๒           
                      -------------------             
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. ราชาสูตร       ๒. โอคธสูตร 
     ๓. ทีฆาวุสูตร       ๔. สาริปุตตสูตรท่ี ๑       
     ๕. สาริปุตตสูตรท่ี ๒  ๖. ถปติสูตร              
     ๗. เวฬุทวารสูตร    ๘. คิญชกาวสถสูตรท่ี ๑       
     ๙. คิญชกาวสถสูตรท่ี ๒                ๑๐. คิญชกาวสถสูตรท่ี ๓.    
                        ---------------    
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                        ราชการามวรรคท่ี ๒             
                            สหัสสสูตร                 
                       องคคุณของพระโสดาบัน           
        [๑๔๘๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ราชการาม ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น           
ภิกษณุีสงฆ ๑๐๐๐ รูป เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว 
ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะภกิษณุเีหลานั้นวา ดูกรภิกษุ            
ท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปน     
ธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้              
ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบ               
ดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ 
ประการนี้แล ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูใน   
เบ้ืองหนา.       
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                           พราหมณสูตร                 
                       วาดวยอุทยคามินีปฏิปทา        
        [๑๔๘๒] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย พราหมณท้ังหลาย     
ยอมบัญญัติปฏิปทา ช่ืออุทยคามินี พวกเขายอมชักชวนสาวกอยางนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ มาเถิด              
ทาน ทานจงลุกข้ึนแตเชาตรู แลวเดนิบายหนาไปทางทิศปราจีน ทานอยาเวนบอ เหว ตอ   
ท่ีมีหนาม หลุมเต็มดวยคูถ บอโสโครกใกลบาน ทานพึงตกไปในท่ีใด พึงรอความตายในท่ีนั้น  
ดวยวิธีอยางนี้ เม่ือแตกกายตายไป ทานจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค.      
        [๑๔๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอบัญญัติของพราหมณท้ังหลายนั้น เปนความดําเนิน         
ของคนพาล เปนความดําเนนิของคนหลง ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด       
เพื่อความดับ เพื่อความเขาไปสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน สวนในอริย    
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วินัย เราก็บัญญัติปฏิปทาช่ืออุทยคามินี ท่ีเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดยีว เพื่อความคลาย               
กําหนดั เพื่อความดับ เพื่อความเขาไปสงบ เพื่อความรูยิง่ เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน. 
        [๑๔๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อุทยคามินีปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความหนายโดยสวน        
เดียว ฯลฯ เพื่อนิพพาน เปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอัน       
ไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใคร               
แลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพือ่สมาธิ นี้แล คือ อุทยคามินปีฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อความหนาย    
โดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความเขาไปสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อ                
ความตรัสรู เพื่อนิพพาน.           
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            อานันทสูตร                
             ละธรรม ๔ ประกอบธรรม ๔ เปนพระโสดาบัน   
        [๑๔๘๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระอานนทอยู ณ พระวหิารเชตวัน            
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวตัถี คร้ังนั้น เวลาเย็น ทานพระสารีบุตร     
ออกจากท่ีเรนแลว เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท คร้ันผาน                 
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึงนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระอานนท            
วา ดูกรอานนท เพราะละธรรมเทาไร เพราะเหตุประกอบธรรมเทาไร หมูสัตวนี้ พระผูมีพระภาค                 
จึงทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูใน  
เบ้ืองหนา?       
        [๑๔๘๖] ทานพระอานนทกลาวตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ เพราะละธรรม ๔ 
ประการ เพราะเหตุประกอบธรรม ๔ ประการ หมูสัตวนี ้พระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณวา       
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ธรรม ๔  
ประการเปนไฉน? ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา  
เห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ความเลื่อมใสอันไม       
หวั่นไหวในพระพุทธเจาเหน็ปานนั้น ยอมไมมีแกปุถุชนนั้น สวนอริยสาวกผูไดสดบั ประกอบ 
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาเหน็ปานใด เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติ    
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โลกสวรรค ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาเห็นปานนั้น ยอมมีแกอริยสาวกน้ันวา 
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม.     
        [๑๔๘๗] ดูกรทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม        
หวั่นไหวในพระธรรมเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก         
ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกปุถุชนนั้น สวนอริยสาวกผู 
ไดสดับ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป       
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมเห็นปานนั้น ยอมมีแก    
อริยสาวกน้ันวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชน พึงรูเฉพาะตน.      
        [๑๔๘๘] ดูกรทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม        
หวั่นไหวในพระสงฆเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก         
ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกปุถุชนนั้น สวนอริยสาวกผูได               
สดับ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป          
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆเห็นปานนั้น ยอมมีแก    
อริยสาวกน้ันวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา.            
        [๑๔๘๙] ดูกรทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความทุศีลเห็นปานใด        
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความทุศีลเห็นปานนั้น ยอมไมมี     
แกปุถุชนนัน้ สวนอริยสาวกผูประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลวเหน็ปานใด เม่ือแตกกาย 
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว เปนศีลไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ           
เห็นปานนั้น ยอมมีแกอริยสาวกนัน้. 
        [๑๔๙๐] ดูกรทานผูมีอายุ เพราะละธรรม ๔ ประการนี้ เพราะเหตุประกอบธรรม ๔           
ประการนี้ หมูสัตวนี้ พระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปน                
ธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.       
                           จบ สูตรท่ี ๓     



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 364 
                           ทุคติสูตรท่ี ๑             
                      มีธรรม ๔ ประการพนทุคติ         
        [๑๔๙๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมลวงภยั          
คือทุคติท้ังหมดได ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยความ        
เล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ี  
พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบ   
ดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้ ยอมลวงภัยคือทุคติท้ังหมดได.             
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                           ทุคติสูตรท่ี ๒             
                  มีธรรม ๔ ประการ พนทุคติและวินิบาต  
        [๑๔๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมลวงภยั          
คือทุคติและวนิิบาตท้ังหมดได ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบ      
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบ    
ดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อริยสาวกผู                
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้ ยอมลวงภัยคือทุคติและวนิิบาตท้ังหมดได.              
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                         มิตตามัจจสูตรท่ี ๑           
                 องคธรรมเคร่ืองบรรลุโสดา ๔ ประการ    
        [๑๔๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร อํามาตย      
ญาติหรือสาโลหิต ผูท่ีสําคัญโอวาทวา เปนส่ิงท่ีตนควรฟง พึงยังเขาเหลานั้นใหสมาทาน ใหตั้ง            
ม่ัน ใหดํารงอยู ในองคแหงธรรมเปนเคร่ืองบรรลุโสดา ๔ ประการ องคแหงธรรมเปนเคร่ือง  
บรรลุโสดา ๔ ประการเปนไฉน? คือ พึงใหสมาทาน ใหตั้งม่ัน ใหดํารงอยู ในความเล่ือมใส    
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ในศลีท่ีพระอริยเจาใครแลว                
ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร    
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อํามาตย ญาติหรือสาโลหิต ผูท่ีสําคัญโอวาทวา เปนส่ิงท่ีตนควรฟง พึงยังเขาเหลานัน้ใหสมาทาน            
ใหตั้งม่ัน ใหดาํรงอยู ในองคแหงธรรมเปนเคร่ืองบรรลุโสดา ๔ ประการเหลานี้.          
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                         มิตตามัจจสูตรท่ี ๒           
                 องคธรรมเคร่ืองบรรลุโสดา ๔ ประการ    
        [๑๔๙๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร ... ใหดาํรง  
อยู ในองคแหงธรรมเปนเคร่ืองบรรลุโสดา ๔ ประการ องคแหงธรรมเปนเคร่ืองบรรลุโสดา ๔   
ประการเปนไฉน? คือ พึงใหสมาทาน ใหตั้งม่ัน ใหดํารงอยู ในความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหว  
ในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม.     
        [๑๔๙๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม           
พึงมีความแปรเปนอยางอ่ืนไปได สวนอรยิสาวกผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวใน  
พระพุทธเจา ไมพึงมีความแปรเปนอยางอ่ืนไปไดเลย ความแปรเปนอยางอ่ืนในขอนัน้ ดังนี้ อริย            
สาวกผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ...              
จักเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือปตติวิสัย ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได เธอท้ังหลายพึงยัง         
เขาเหลานั้นใหสมาทาน ใหตั้งม่ัน ใหดํารงอยู ในความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...            
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ในศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ.  
        [๑๔๙๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม           
พึงมีความแปรเปนอยางอ่ืนไปได สวนอรยิสาวกผูประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมพึงมี             
ความแปรเปนอยางอ่ืนไปไดเลย ความแปรเปนอยางอ่ืนในขอนั้น ดังนี้ อริยสาวกผูประกอบดวย                
ศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว จักเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือปตติวสัิย ขอนี้ไมเปนฐานะ           
ท่ีจะมีได.       
        [๑๔๙๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร อํามาตย      
ญาติหรือสาโลหิต ผูท่ีสําคัญโอวาทวา เปนส่ิงท่ีตนควรฟง พึงยังเขาเหลานั้นใหสมาทาน ใหตั้ง            
ม่ัน ใหดํารงอยู ในองคแหงธรรมเปนเคร่ืองบรรลุโสดา ๔ ประการเหลานี้.                 
                           จบ สูตรท่ี ๗       
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                         เทวจาริกสูตรท่ี ๑            
                        ขอปฏิบัติใหเขาถึงสุคติ     
        [๑๔๙๘] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดหายจากพระวิหาร             
เชตวันไปปรากฏในเทวโลกช้ันดาวดึงส เหมือนบุรุษมีกาํลังเหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยยีด                
ฉะนั้น ลําดับนั้น เทวดาช้ันดาวดึงสมากดวยกันเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ อภิวาทแลว   
ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะเทวดาเหลานั้นวา                
        [๑๔๙๙] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย การประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระ       
พุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม เปนความ 
ดีแล เพราะเหตุท่ีประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา สัตวบางพวกในโลก   
นี้ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่น   
ไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดีแล เพราะเหตุท่ีประกอบดวยความเล่ือมใสอันไม  
หวั่นไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขา     
ถึงสุคติโลกสวรรค การประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ  
เปนความดแีล เพราะเหตุท่ีประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เม่ือ                 
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.              
        [๑๕๐๐] เทวดาท้ังหลายกลาววา ขาแตพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การประกอบดวย        
ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดีแล  
การประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดแีล ขาแต                 
ทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เพราะเหตุท่ีประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธ                
เจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... การประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวก               
ในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.                 
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                         เทวจาริกสูตรท่ี ๒            
                        ขอปฏิบัติใหเขาถึงสุคติ     
        [๑๕๐๑] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดหายจากพระวิหาร             
เชตวัน ไปปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงส เหมือนบุรุษมีกาํลังเหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยยีด      
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ฉะนั้น คร้ังนัน้ เทวดาช้ันดาวดึงสมากดวยกันเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ อภิวาททาน   
พระมหาโมคคัลลานะแลว ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวทานพระมหาโมคคัลลานะได   
กลาวกะเทวดาเหลานั้นวา.          
        [๑๕๐๒] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย การประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระ       
พุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดแีล เพราะเหตุท่ีประกอบดวยความเล่ือม                
ใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือ                
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ...                
เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดแีล เพราะเหตุท่ีประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว สัตวบาง                 
พวกในโลกนี้ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.              
        [๑๕๐๓] เทวดาท้ังหลายกลาววา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การประกอบ        
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดี                 
แล ... การประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดีแล                 
เพราะเหตุท่ีประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เม่ือแตกกายตายไป  
ยอมเขาถึงซ่ึงสุคติโลกสวรรค      
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                         เทวจาริกสูตรท่ี ๓            
                       องคคุณของพระโสดาบัน           
        [๑๕๐๔] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงหายจากพระวหิารเชตวนั ไป          
ปรากฏในเทวโลกช้ันดาวดึงส เหมือนบุรุษมีกําลังเหยยีดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น                 
คร้ังนั้น เทวดาชั้นดาวดึงสมากดวยกนัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลว ยนือยู ณ ท่ีควรสวนขาง             
หนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเทวดาเหลานั้นวา             
        [๑๕๐๕] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย การประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระ       
พุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดแีล เพราะเหตุท่ีประกอบดวยความเล่ือม                
ใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... สัตวบางพวกในโลกน้ี     
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา การประกอบ   
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ดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดแีล เพราะเหตุท่ีประกอบ              
ดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกน้ี เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน   
ธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.       
        [๑๕๐๖] เทวดาท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประกอบดวยความ        
เล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดแีล      
เพราะเหตุท่ีประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระ                 
สงฆ ... หมูสัตวนี้ เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ือง       
หนา การประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดี    
แล เพราะเหตุท่ีประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว หมูสัตวนี้ เปนพระโสดาบัน มีความไม               
ตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา.               
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                       จบราชการามวรรคท่ี ๒            
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. สหัสสสูตร      ๒. พราหมณสูตร                
     ๓. อานันทสูตร     ๔. ทุคติสูตรท่ี ๑            
     ๕. ทุคติสูตรท่ี ๒    ๖. มิตตามัจจสูตรท่ี ๑     
     ๗. มิตตามัจจสูตรท่ี ๒๘. เทวจาริกสูตรท่ี ๑      
     ๙. เทวจาริกสูตรท่ี ๒                ๑๐. เทวจาริกสูตรท่ี ๓.      
                          -----------    
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                          สรกานิวรรคท่ี ๓             
                          มหานามสูตรท่ี ๑             
                    วาดวยกาลกิริยาอันไมเลวทราม     
        [๑๕๐๗] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้          
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกลพระนครกบิลพัสดุ แควน       
สักกะ คร้ังนั้น พระเจามหานามศากยราชเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลว ไดทรงกราบทูลวา   
ขาแตพระองคผูเจริญ พระนครกบิลพัสดุนี้ เปนพระนครม่ังค่ัง เจริญรุงเรือง มีผูคนมาก                 
แออัดไปดวยมนุษย มีถนนคับแคบ หมอมฉันนั่งใกลพระผูมีพระภาค หรือนั่งใกลภกิษุท้ังหลาย                 
ผูเปนท่ีเจริญใจแลว เม่ือเขาไปยังพระนครกบิลพัสดุในเวลาเย็น ยอมไมไปพรอมกับ ชาง มา              
รถ เกวียน และแมกับบุรุษ สมัยนั้น หมอมฉันลืมสติท่ีปรารภถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม     
พระสงฆ หมอมฉันมีความดําริวา ถาในเวลาน้ี เรากระทํากาละลงไป คติของเราจะเปนอยางไร    
อภิสัมปรายภพของเราจะเปนอยางไร?   
        [๑๕๐๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร อยากลัวเลยๆ การ               
สวรรคตอันไมเลวทรามจักมีแกมหาบพิตร กาลกิริยาอันไมเลวทรามจกัมีแกมหาบพติร ดูกร       
มหาบพิตร จิตของผูใดผูหนึ่งท่ีอบรมแลวดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ตลอดกาลนาน      
กายนี้ของผูนัน้ มีรูป ประกอบดวยมหาภตูรูป ๔ มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด เจริญข้ึนดวยขาวสุก               
และขนมสด มีความไมเท่ียง ตองขัดสี นวดฟน และมีอันแตกกระจัดกระจายไปเปน              
ธรรมดา พวกกา แรง นกตะกรุม สุนัข สุนัขจ้ิงจอก หรือสัตวตางชนิด ยอมกัดกินกายนี้      
แหละ สวนจิตของผูนั้นอันศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา อบรมแลวตลอดกาลนาน ยอม           
เปนคุณชาติไปในเบ้ืองบนถึงคุณวิเศษ.                 
        [๑๕๐๙] ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนบุรุษลงไปยงัหวงน้ําลึกแลว พึงทุบหมอเนย          
ใสหรือหมอน้าํมัน ส่ิงใดท่ีมีอยูในหมอนั้นจะเปนกอนกรวดหรือกระเบือ้งก็ตาม ส่ิงนั้นจะจมลง              
ส่ิงใดเปนเนยใสหรือน้ํามัน ส่ิงนั้นจะลอยข้ึนถึงความวิเศษ ฉันใด จิตของผูใดผูหนึ่งอันท่ีอบรม            
แลวดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ตลอดกาลนาน กายน้ีของผูนั้น มีรูป ประกอบดวย    
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มหาภูตรูป ๔ ... สวนจิตของผูนั้นซ่ึงอบรมแลวดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ตลอดกาล   
นาน ยอมเปนคุณชาติไปในเบื้องบน ถึงคุณวิเศษ ฉันนัน้เหมือนกัน ขอถวายพระพร มหาบพิตร     
อยากลัวเลยๆ การสวรรคตอันไมลามกจักมีแกมหาบพิตร กาลกิริยาอันไมลามกจักมีแกมหา      
บพิตร.           
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                          มหานามสูตรท่ี ๒             
                    วาดวยกาลกิริยาอันไมเลวทราม     
        [๑๕๑๐] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้          
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกลพระนครกบิลพัสดุ แควน       
สักกะ คร้ังนั้น พระเจามหานามศากยราชเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลว ไดทรงกราบทูลวา   
ขาแตพระองคผูเจริญ พระนครกบิลพัสดุนี้ เปนพระนครม่ังค่ัง เจริญรุงเรือง มีผูคนมาก แออัด           
ไปดวยมนษุย มีถนนคับแคบ หมอมฉันนั่งใกลพระผูมีพระภาค หรือนั่งใกลภิกษุท้ังหลายผูเปน               
ท่ีเจริญใจแลว เม่ือเขาไปยังพระนครกบิลพสัดุในเวลาเย็น ยอมไมไปพรอมกับ ชาง มา รถ 
เกวยีน และแมกับบุรุษ สมัยนั้น หมอมฉันลืมสติท่ีปรารภถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม        
พระสงฆ หมอมฉันมีความดําริวา ถาในเวลาน้ี เรากระทํากาละลงไป คติของเราจะเปนอยางไร?   
        [๑๕๑๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร อยากลัวเลยๆ การ               
สวรรคตอันไมเลวทรามจักมีแกมหาบพิตร กาลกิริยาอันไมเลวทรามจกัมีแกมหาบพติร ดูกร       
มหาบพิตร อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสู      
นิพพาน โอนไปสูนิพพาน ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวย         
ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรมเจา ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวย                 
ศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ.               
        [๑๕๑๒] ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนตนไมท่ีนอมโนมโอนไปทางทิศปราจีน เม่ือ         
รากขาดแลว จะพึงลมไปทางไหน?       
     ม. ก็พงึลมไปทางท่ีตนไมนอมโนมโอนไป พระเจาขา.      
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     พ. ฉันใด อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้ ก็ยอมเปนผูนอมโนม        
โอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกันแล. 
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            โคธาสูตร 
                   ปญหาเกี่ยวกับการเปนพระโสดาบัน    
        [๑๕๑๓] กบิลพัสดุนิทาน. คร้ังนั้น พระเจามหานามศากยราชเสด็จเขาไปหา              
เจาศากยะพระนามวา โคธา คร้ันแลวไดตรัสถามวา      
        [๑๕๑๔] ดูกรโคธา พระองคยอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกี่ประการ วา            
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา? เจาศากยะ               
พระนามวา โคธาตรัสตอบวา ดูกรมหานาม หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓          
ประการ วาเปนพระโสดาบัน ... ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ เปนผู     
ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ...     
หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล วาเปนพระโสดาบัน มีความไม      
ตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา.               
        [๑๕๑๕] ดูกรมหานาม ก็พระองคเลายอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกี ่             
ประการ วาเปนพระโสดาบัน ...?      
     ม. ดูกรโคธา หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ วาเปนพระ          
โสดาบัน ... ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในพระธรรมวินัยนีป้ระกอบดวยความเล่ือม      
ใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระ     
อริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกรโคธา หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบ  
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล วาเปนพระโสดาบัน ... .      
        [๑๕๑๖] โค. จงรอกอน มหานาม จงรอกอน มหานาม พระผูมีพระภาคเทานั้น                
จะพึงทรงทราบเร่ืองนี้ วาบุคคลผูประกอบดวยธรรมเหลานี้ หรือมิใชท่ีเปนพระโสดาบัน?   
     ม. ดูกรโคธา เรามาเฝาพระผูมีพระภาคกนัเถิด แลวจักกราบทูลเนื้อความนี้แก         
พระองค.       
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        [๑๕๑๗] คร้ังนั้น เจาศากยะพระนามวา มหานามและเจาศากยะพระนามวา โคธา             
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ 
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลว เจาศากยะพระนามวา มหานามไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ             
ขอประทานพระวโรกาส หมอมฉันเขาไปหาเจาศากยะพระนามวา โคธา ไดกลาวถามวา ดูกรโคธา     
พระองคยอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกี่ประการ วาเปนพระโสดาบัน ...?              
        [๑๕๑๘] ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือหมอมฉันกลาวถามอยางนี้แลว เจาโคธาศากยะ     
ไดตรัสตอบหมอมฉันวา ดกูรมหานาม หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ      
วาเปนพระโสดาบัน ... ธรรม ๓ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวย         
ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... หมอมฉันยอม  
ทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล วาเปนพระโสดาบัน ... ก็พระองคเลา ยอม     
ทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกี่ประการ วาเปนพระโสดาบัน ...?        
        [๑๕๑๙] ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเจาโคธาศากยะตรัสถามอยางนี้แลว หมอมฉัน      
ตอบวา ดูกรโคธา หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ วาเปนพระโสดาบัน ... 
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหว     
ในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลวไมขาด ...            
เปนไปเพื่อสมาธิ หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานีแ้ล วาเปน    
พระโสดาบัน ...    
        [๑๕๒๐] เม่ือหมอมฉันกลาวตอบอยางนี้แลว เจาโคธาศากยะไดตรัสกะหมอมฉันวา       
จงรอกอน มหานาม จงรอกอน มหานาม พระผูมีพระภาคเทานั้นจะพึงทรงทราบเร่ืองนี้วา        
บุคคลผูประกอบดวยธรรมเหลานี้ หรือมิใชท่ีเปนพระโสดาบัน?           
        [๑๕๒๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ความบังเกิดแหงเหตุเฉพาะบางประการ พึงบังเกิด        
ข้ึนไดในธรรมวินัยนี้ คือ ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาค (ตรัส) และฝายหน่ึงเปนภิกษสุงฆ                 
(กลาว) ฝายใด พระผูมีพระภาคตรัส หมอมฉันพึงเปนฝายนั้น ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจํา   
หมอมฉันวา เปนผูเล่ือมใสอยางนี้.                
        [๑๕๒๒] ... ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาค (ตรัส) และฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆและ       
ภิกษณุีสงฆ (กลาว) ฝายใด พระผูมีพระภาคตรัส หมอมฉันเปนฝายนั้น ...   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 373 
        [๑๕๒๓] ... ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาค (ตรัส) และฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆ          
ภิกษณุีสงฆ และอุบาสกท้ังหลาย (กลาว) ฝายใด พระผูมีพระภาคตรัส หมอมฉันเปนฝาย      
นั้น ...          
        [๑๕๒๔] ... ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาค (ตรัส) และฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆ          
ภิกษณุสีงฆ อุบาสกท้ังหลาย และอุบาสิกาท้ังหลาย (กลาว) ฝายใด พระผูมีพระภาคตรัส      
หมอมฉันเปนฝายนั้น ...           
        [๑๕๒๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ความบังเกิดแหงเหตุเฉพาะบางประการ พึงบังเกิด        
ข้ึนไดในธรรมวินัยนี้ คือ ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาค (ตรัส) และฝายหน่ึงเปนภิกษสุงฆ                 
ภิกษณุีสงฆ อุบาสกท้ังหลาย และอุบาสิกาท้ังหลาย โลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก      
หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา และมนุษย (กลาว) ฝายใด พระผูมีพระภาคตรสั        
หมอมฉันพึงเปนฝายนั้น ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําหมอมฉันวา เปนผูเล่ือมใสอยางนี้. 
        [๑๕๒๖] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร ผูมีวาทะอยางนี้           
ยอมตรัสอะไรกะพระเจามหานามศากยราช เจาโคธาศากยะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ      
หมอมฉันผูมีวาทะอยางนี้ มิไดพูดอะไรกะพระเจามหานามศากยราช นอกจากกัลยาณธรรม         
นอกจากกุศล.       
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          สรกานิสูตรท่ี ๑             
                      ผูถึงสรณคมนไมไปสูวินิบาต    
        [๑๕๒๗] กบิลพัสดุนิทาน. ก็สมัยนัน้ เจาศากยะพระนามวา สรกานิ ส้ินพระชนม         
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง 
ท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา ดังไดยินมา พวกเจาศากยะมากดวยกัน มารวมประชุมพรอมกันแลว  
ยอมยกโทษติเตียนบนวา นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลวหนอ ทานผูเจริญ บัดนี้               
ในท่ีนี้ ใครเลาจักไมเปนพระโสดาบัน เพราะเจาสรกานิศากยะส้ินพระชนมแลว พระผูมีพระภาค                
ทรงพยากรณทานวา เปนพระโสดาบัน ... เจาสรกานิศากยะถึงความเปนผูทุรพลดวยสิกขา เสวย 
น้ําจัณฑ.         
        [๑๕๒๘] คร้ังนั้น พระเจามหานามศากยราช เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี        
ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูล        



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 374 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เจาสรกานิศากยะส้ินพระชนม พระผูมี       
พระภาคทรงพยากรณทานวา เปนพระโสดาบัน ... ดังไดยนิมา พวกเจาศากยะมากดวยกัน         
มาประชุมพรอมกันแลว ยอมยกโทษติเตียนบนวา นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว                 
หนอ ทานผูเจริญ บัดนี้ ในท่ีนี้ ใครเลาจักไมเปนพระโสดาบัน เพราะเจาสรกานิศากยะส้ิน 
พระชนมแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา เปนพระโสดาบัน ... เจาสรกานิศากยะถึงความ 
เปนผูทุรพลดวยสิกขา เสวยน้ําจัณฑ.                 
        [๑๕๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร อุบาสกผูถึงพระพุทธเจา พระธรรม        
พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน อยางไรจะพึงไปสูวนิิบาต ก็บุคคลเม่ือจะกลาวใหถูก      
พึงกลาวอุบาสกนั้นวา อุบาสกผูถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน   
บุคคลเม่ือจะกลาวใหถูก พึงกลาวเจาสรกานิศากยะวา เจาสรกานิศากยะเปนอุบาสกถึงพระพุทธเจา             
พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะตลอดกาลนาน อยางไรจะพึงไปสูวนิิบาต.         
        [๑๕๓๐] ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกน้ี ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไม              
หวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีปญญาราเริง เฉียบแหลม และ    
ประกอบดวยวิมุติ เขายอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ  
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู บุคคลแมนี้พนจากนรก กําเนดิ               
สัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.        
        [๑๕๓๑] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไม            
หวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีปญญาราเริง เฉียบแหลม แตไม 
ประกอบดวยวิมุติ เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ ส้ินไป เขาเกิดเปนอุปปาติกะ จกั  
ปรินิพพานในภพท่ีเกดินัน้ มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก กําเนิด                
สัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.        
        [๑๕๓๒] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไม            
หวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม  
และไมประกอบดวยวิมุติ เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป (และ) เพราะราคะ โทสะ และโมหะ            
เบาบาง เขาไดเปนพระสกทาคามี มาสูโลกนี้อีกคราวเดียวเทานัน้ จะกระทําท่ีสุดแหงทุกขได                 
บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก ... อบาย ทุคติ วนิิบาต.   
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        [๑๕๓๓] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอัน               
ไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม                
และไมประกอบดวยวิมุติ เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป เขาไดเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่า     
เปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก ... อบาย ทุคติ วินิบาต.        
        [๑๕๓๔] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมประกอบดวยความเล่ือมใสอัน            
ไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม                
และไมประกอบดวยวิมุติ แตวาเขามีธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย 
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ธรรมท้ังหลาย ท่ีพระตถาคตประกาศแลว ยอมทนซ่ึงการเพงดวยปญญา 
ของเขา (ยิ่ง) กวาประมาณ บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย 
ทุคติ วินิบาต.    
        [๑๕๓๕] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมประกอบดวยความเล่ือมใสอัน            
ไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม                
และไมประกอบดวยวิมุติ แตวาเขามีธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย และเขา 
มีศรัทธา มีความรักในพระตถาคตพอประมาณ บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก ... อบาย ทุคติ วินิบาต. 
        [๑๕๓๖] ดูกรมหาบพิตร ถาแมตนไมใหญเหลานี้ พงึรูท่ัวถึงสุภาษติทุพภาษิตไซร    
อาตมภาพกพ็ึงพยากรณตนไมใหญเหลานีว้า เปนพระโสดาบัน ... จะตรัสรูในเบ้ืองหนา จะปวย               
กลาวไปไยถึงเจาสรกานิศากยะ เจาสรกานศิากยะ สมาทานสิกขาในเวลาส้ินพระชนม ขอถวาย       
พระพร.            
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                          สรกานิสูตรท่ี ๒             
                      ผูถึงสรณคมนไมไปสูวินิบาต    
        [๑๕๓๗] กบิลพัสดุนิทาน. ก็สมัยนัน้ เจาสรกานิศากยะส้ินพระชนม พระผูมี           
พระภาคทรงพยากรณทาน วาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรู              
ในเบ้ืองหนา ดังไดยนิมา พวกเจาศากยะมากดวยกนั มารวมประชุมพรอมกันแลว ยอมยกโทษ    
ติเตียนบนวา นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลวหนอ ทานผูเจริญ บัดนี้ ในท่ีนี้     
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ใครเลาจักไมเปนพระโสดาบัน เพราะเจาสรกานิศากยะส้ินพระชนมแลว พระผูมีพระภาคทรง     
พยากรณทาน วาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา           
เจาสรกานิศากยะมิไดกระทําใหบริบูรณในสิกขา.        
        [๑๕๓๘] คร้ังนั้น พระเจามหานามศากยราช เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี        
ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ได   
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เจาสรกานิศากยะส้ินพระชนม         
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ วาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะ                 
ตรัสรูในเบื้องหนา ดังไดยนิมา พวกเจาศากยะมากดวยกนั มารวมประชุมพรอมกันแลว ยอม  
ยกโทษติเตียนบนวา ... เจาสรกานิศากยะมิไดกระทําใหบริบูรณในสิกขา.  
        [๑๕๓๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร อุบาสกผูถึงพระพุทธเจา พระธรรม        
พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน จะพงึไปสูวินิบาตอยางไรเลา กบุ็คคลเม่ือจะกลาวใหถูก  
พึงกลาวอุบาสกนั้นวา อุบาสกผูถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน   
เม่ือจะกลาวใหถูก พึงกลาวเจาสรกานิศากยะวา เจาสรกานิศากยะเปนอุบาสกผูถึงพระพุทธเจา               
พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน เจาสรกานิศากยะนั้นจะพึงไปสูวินบิาต            
อยางไร?          
        [๑๕๔๐] ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกน้ี เล่ือมใสยิ่งแนวแนในพระพุทธเจา ...      
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีปญญาราเริง เฉียบแหลม และประกอบดวยวิมุติ เขายอม      
กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวย  
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย             
อบาย ทุคติ วนิิบาต.                
        [๑๕๔๑] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เล่ือมใสยิ่ง แนวแนในพระ              
พุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีปญญาราเริง เฉียบแหลม แตไมประกอบดวยวิมุติ              
เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ ส้ินไป เขาเปนพระอนาคามี ผูอันตราปรินิพพายี อุปหัจจ              
ปรินิพพายี อสังขารปรินิพพายี สสังขารปรินิพพายี อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี บุคคลแมนี้ก็พน 
จากนรก ... อบาย ทุคติ วินบิาต.     
        [๑๕๔๒] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เล่ือมใสยิ่งแนวแนในพระ               
พุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม ไมประกอบดวย       
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วิมุติ เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง เขาไดเปนพระสกทาคามี      
จักมาสูโลกน้ีอีกคราวเดยีวเทานั้น แลวกระทําท่ีสุดแหงทุกขได บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก ... อบาย         
ทุคติ วินิบาต.    
        [๑๕๔๓] ดูกรมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกน้ี เล่ือมใสยิ่งแนวแนในพระพุทธเจา ...      
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม ท้ังไมประกอบดวยวิมุติ    
เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป เขาไดเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะ                
ตรัสรูในเบื้องหนา บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก ... อบาย ทุคติ วินิบาต.   
        [๑๕๔๔] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเล่ือมใสยิ่งแนวแนใน                
พระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม ท้ังไมประกอบ               
ดวยวิมุติ แตเขามีธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย         
ธรรมท้ังหลายท่ีพระตถาคตประกาศแลว ยอมทนซ่ึงการเพงดวยปญญาของเขา (ยิ่ง) กวาประมาณ  
บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วนิิบาต.           
        [๑๕๔๕] ดูกรมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเล่ือมใสยิ่งแนวแนใน                
พระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม ท้ังไมประกอบ               
ดวยวิมุติ แตเขามีธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย ... ปญญินทรีย และเขามีศรัทธา มีความรัก               
ในพระตถาคตพอประมาณ บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก ... อบาย ทุคติ วนิิบาต.  
        [๑๕๔๖] ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนนาท่ีไมราบเรียบ มีพื้นไมด ียังมิไดกนหลัก     
ตอออก และพืชเลาก็แตกราว เสีย ถูกลมและแดดกระทบแลว ไมแข็ง (ลีบ) เก็บไวไมดี        
ถึงฝนจะหล่ังสายนํ้าลงมาเปนอยางดี พืชเหลานั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยบางไหม?  
พระเจามหานามศกยราชกราบทูลวา หามิได พระเจาขา.   
     พ. ขอนี้ฉันใด ดูกรมหาบพิตร ในขอนี้กฉั็นนั้นเหมือนกัน ธรรมท่ีกลาวไมดี         
ประกาศไมดี ไมเปนนยิยานกิธรรม ไมเปนไปเพื่อความสงบ มิใชพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศ  
อาตมภาพกลาวเร่ืองนี้ในเพราะนาท่ีไมราบเรียบ และสาวกเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    
ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมในธรรมน้ัน อาตมภาพกลาวเร่ืองนี้ในเพราะพืชท่ีไมดี.    
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        [๑๕๔๗] ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนนาท่ีราบเรียบ มีพื้นดี กนหลักตอออกหมด           
แลว และพืชเลาก็ไมแตกราว ไมเสีย ลมและแดดมิไดกระทบ แข็งแกรง เก็บไวดีแลว        
ฝนพึงหล่ังสายน้ําลงมาเปนอยางดี พืชเหลานั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยบางไหม?    
     ม. ได พระเจาขา.            
     พ. ขอนั้นฉันใด ดกูรมหาบพิตร ในขอนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรมท่ีกลาวดแีลว      
ประกาศดแีลว เปนนิยยานกิธรรม เปนไปเพื่อความสงบ พระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว         
อาตมภาพกลาวเร่ืองนี้ในเพราะนาท่ีราบเรียบ และสาวกเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติ                
ชอบ ประพฤติตามธรรมในธรรมน้ัน อาตมภาพกลาวเร่ืองนี้ในเพราะพืชท่ีไมดี จะปวยกลาวไป    
ไยถึงเจาสรกานิศากยะ เจาสรกานิศากยะไดกระทําใหบริบูรณในสิกขาในเวลาจะส้ินพระชนม.    
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                           ทุสีลยสูตรท่ี ๑            
                 จําแนกโสตาปตติยังคะ ๔ ดวยอาการ ๑๐   
        [๑๕๔๘] สาวัตถีนิทาน. ก็สมัยนั้น ทานอนาถบิณฑกิหฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปน        
ไขหนัก คร้ังนัน้ ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาส่ังวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจงไปเถิด        
จงเขาไปหาทานพระสารีบุตร คร้ันแลว จงไหวเทาท้ังสองของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา 
ตามคําของเราวา ขาแตทานผูเจริญ อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปนไขหนกั เขาขอ  
กราบเทาท้ังสองของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา และทานจงเรียนอยางนีว้า ขาแตทานผูเจริญ           
ไดโปรดเถิด ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศน ของทานอนาถบิณฑิก 
คฤหบดีเถิด บุรุษนั้นรับคําของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลว เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู                
อภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ ทานอนาถบิณฑิก-          
คฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก ทานขอกราบเทาท้ังสองของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา              
และทานส่ังมาอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความ  
อนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด ทานพระสารีบุตรรับนิมนตดวย    
ดุษณภีาพ.  
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        [๑๕๔๙] คร้ังนั้น เวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวร มีทาน          
พระอานนทเปนปจฉาสมณะ เขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี แลวนั่งบนอาสนะท่ี     
เขาปูลาดไว คร้ันแลวไดถามทานอนาถบิณฑิกคฤหบดวีา ดูกรคฤหบดี ทานพออดทนไดหรือ       
พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาคลายลง ไมกําเริบข้ึนแลหรือ ความทุเลายอมปรากฏ    
ความกําเริบไมปรากฏแลหรือ ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมอดทน      
ไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบหนกั ไมทุเลาลงเลย ความกําเริบ  
ยอมปรากฏ ความทุเลาไมปรากฏ.       
        [๑๕๕๐] สา. ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไมเล่ือมใสใน            
พระพุทธเจาเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ความไม       
เล่ือมใสในพระพุทธเจาเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหว                 
ในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ก็   
เม่ือทานเหน็ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจานั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับ   
โดยพลัน.          
        [๑๕๕๑] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไมเล่ือมใสในพระธรรม         
เห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ความไมเล่ือมใสใน        
พระธรรมเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา  
ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนพงึรูเฉพาะตน กเ็ม่ือทานเหน็ความเล่ือมใส                
อันไมหวั่นไหวในพระธรรมนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.       
        [๑๕๕๒] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไมเล่ือมใสในพระสงฆ         
เห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ความไมเล่ือมใสใน        
พระสงฆเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีความเล่ือมใสในพระสงฆวา พระสงฆสาวก    
ของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ก็เม่ือ              
ทานเห็นความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.    
        [๑๕๕๓] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเปนผูทุศีลเห็นปานใด        
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความเปนผูทุศีลเห็นปานนัน้ ยอม   
ไมมีแกทาน สวนทานมีศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ก็เม่ือทานเห็น           
ศีลท่ีพระอริยเจาใครแลวอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.      
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        [๑๕๕๔] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิเห็นปานใด เม่ือ        
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก มิจฉาทิฏฐิเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน  
สวนทานมีสัมมาทิฏฐิ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาทิฏฐินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน. 
        [๑๕๕๕] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาสังกัปปะเห็นปานใด           
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาสังกัปปะเหน็ปานนัน้ ยอม      
ไมมีแกทาน สวนทานมีสัมมาสังกัปปะ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาสังกัปปะน้ันอยูในตน เวทนาจะพึง               
สงบระงับโดยพลัน.  
        [๑๕๕๖] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาวาจาเห็นปานใด เม่ือ         
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก มิจฉาวาจาเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน   
สวนทานมีสัมมาวาจา กเ็ม่ือทานเห็นสัมมาวาจาน้ันอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.   
        [๑๕๕๗] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉากมัมันตะเห็นปานใด           
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉากัมมันตะเหน็ปานนัน้ ยอม      
ไมมีแกทาน สวนทานมีสัมมากัมมันตะ ก็เม่ือทานเห็นสัมมากัมมันตะนั้นอยูในตน เวทนาจะ 
พึงสงบระงับโดยพลัน.                
        [๑๕๕๘] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาอาชีวะเห็นปานใด             
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาอาชีวะเห็นปานนั้น ยอมไมมี   
แกทาน สวนทานมีสัมมาอาชีวะ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาอาชีวะนัน้อยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับ                
โดยพลัน.          
        [๑๕๕๙] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาวายามะเห็นปานใด             
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวายามะเห็นปานนั้น ยอมไม     
มีแกทาน สวนทานมีสัมมาวายามะ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาวายามะน้ันอยูในตน เวทนาจะพึงสงบ  
ระงับโดยพลัน.     
        [๑๕๖๐] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาสติเห็นปานใด เม่ือ          
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก มิจฉาสติเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน    
สวนทานมีสัมมาสติ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาสตินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.     
        [๑๕๖๑] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาสมาธิเห็นปานใด เม่ือ        
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก มิจฉาสมาธิเห็นปานนั้น ยอมไมมีแก       
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ทาน สวนทานมีสัมมาสมาธิ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาสมาธินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดย 
พลัน.             
        [๑๕๖๒] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาญาณะเห็นปานใด               
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาญาณะเหน็ปานนั้น ยอมไมมี     
แกทาน สวนทานมีสัมมาญาณะ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาญาณะนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับ   
โดยพลัน.          
        [๑๕๖๓] ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาวิมุติเห็นปานใด เม่ือ       
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก มิจฉาวิมุติเหน็ปานนั้น ยอมไมมีแกทาน 
สวนทานมีสัมมาวิมุติ ก็เม่ือทานเห็นสัมมาวมุิตินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.                
        [๑๕๖๔] คร้ังนั้น เวทนาของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีสงบระงับแลวโดยพลัน ทาน            
อนาถบิณฑิกคฤหบดีอังคาส ทานพระสารีบุตรและทานพระอานนท ดวยอาหารที่เขาจัดมาเฉพาะ      
ตน คร้ังนั้น ทานอนาถบิณฑกิคฤหบดี เม่ือทานพระสารีบุตรฉันเสร็จนํามือออกจากบาตรแลว     
จึงถือเอาอาสนะตํ่าอันหนึ่ง นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ทานพระสารีบุตรอนุโมทนาดวยคาถา               
เหลานี้          
        [๑๕๖๕] ผูใดมีศรัทธา ตั้งม่ันไมหวั่นไหว ในพระตถาคต มีศีลอันงาม 
        ท่ีพระอริยเจาใครแลว สรรเสริญแลว มีความเล่ือมใสในพระสงฆ  
        และมีความเห็นอันตรง บัณฑิตท้ังหลายเรียกผูนั้นวา เปนคนไมขัดสน              
        ชีวิตของผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะฉะน้ัน บุคคลผูมีปญญา เม่ือ             
        ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย พึงประกอบตามซ่ึงศรัทธา   
        ศีล ความเล่ือมใสและความเหน็ธรรม.            
        [๑๕๖๖] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตร คร้ันอนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้แลว จึงลุกจาก     
อาสนะหลีกไป.      
        [๑๕๖๗] ลําดับนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย          
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามทาน        
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พระอานนทวา ดูกรอานนท เธอมาจากไหนแตยังวัน ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองค    
ผูเจริญ ทานพระสารีบุตรกลาวสอนอนาถบิณฑิกคฤหบดีดวยโอวาทขอนี้ๆ พระผูมีพระภาคตรัสวา                 
ดูกรอานนท สารีบุตรเปนบัณฑิต สารีบุตรมีปญญามาก ไดจําแนกโสตาปตติยังคะ ๔ ดวยอาการ   
๑๐ อยาง.         
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           ทุสีลยสูตรท่ี ๒            
                กลัวความตายเพราะไมมีธรรม ๔ ประการ    
        [๑๕๖๘] สาวัตถีนิทาน. ก็สมัยนั้น ทานอนาถบิณฑกิคฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปน        
ไขหนัก คร้ังนัน้ ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาส่ังวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจง              
ไปเถิด จงเขาไปหาทานพระอานนท คร้ันแลว จงไหวเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา               
ตามคําของเราวา ขาแตทานผูเจริญ อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปนไขหนกั ขอ     
กราบเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา และทานจงเรียนอยางนีว้า ขาแตทานผูเจริญ             
ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิก-   
คฤหบดีเถิด บุรุษนั้นรับคําของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลว เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู 
อภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ ทานอนาถบิณฑิก-          
คฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก ทานขอกราบเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา                
และทานส่ังมาอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความ    
อนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด ทานพระอานนทรับนมินตดวย      
ดุษณภีาพ.         
        [๑๕๖๙] คร้ังนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปยังนิเวศน   
ของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว คร้ันแลวไดถามทานอนาถบิณฑิก- 
คฤหบดีวา        
        [๑๕๗๐] ดูกรคฤหบดี ทานพออดทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดแลหรือ                
ทุกขเวทนาคลายลง ไมกําเริบข้ึนแลหรือ ความทุเลายอมปรากฏ ความกําเริบไมปรากฏแลหรือ?      
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไป       
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ไมได ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบหนกั ไมทุเลาลงเลย ความกําเริบยอมปรากฏ ความทุเลา        
ไมปรากฏ.         
        [๑๕๗๑] อ. ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอม            
มีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน?           
ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ประกอบดวยความไมเล่ือมใสในพระพุทธเจา ก็เม่ือเขาเห็นความไม               
เล่ือมใสในพระพุทธเจานัน้อยูในตน ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตายท่ีจะมาถึงใน   
ภายหนา.          
     อีกประการหนึ่ง ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไมเล่ือมใสในพระธรรม ก็         
เม่ือเขาเห็นความไมเล่ือมใสในพระธรรมนั้นอยูในตน ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตาย                 
ท่ีจะมาถึงในภายหนา.               
     อีกประการหนึ่ง ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไมเล่ือมใสในพระสงฆ ก็         
เม่ือเขาเห็นความไมเล่ือมใสในพระสงฆนัน้อยูในตน ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตาย                 
ท่ีจะมาถึงในภายหนา.               
     อีกประการหนึ่ง ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเปนผูทุศีล ก็เม่ือเขาเห็น     
ความเปนผูทุศีลนั้นอยูในตน ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา.                 
     ดูกรคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมมีความ           
สะดุงหวาดเสียว กลัวความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา.     
        [๑๕๗๒] ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอม                
ไมมีความสะดุงหวาดเสียว ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน?     
อริยสาวกผูไดสดับในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา 
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ก็เม่ือเขาเหน็ความ    
เล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจานัน้อยูในตน ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว ไมกลัวความ               
ตายท่ีจะมาถึงในภายหนา.            
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวใน         
พระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชน พึงรูเฉพาะตน ก็เม่ือ    
เขาเห็นความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมนั้นอยูในตน ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว   
ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.  
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     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวใน         
พระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก      
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ก็เม่ือเขาเห็นความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระสงฆนั้นอยูในตน ยอมไม           
มีความสะดุงหวาดเสียว ไมกลัวความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา.             
     อีกประการหนึ่ง อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ฯลฯ เปน   
ไปเพื่อสมาธิ ก็เม่ือเขาเหน็ศีลท่ีพระอริยเจาใครแลวนัน้อยูในตน ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว          
ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา. 
     ดูกรคฤหบดี อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ยอมไมมีความ         
สะดุงหวาดเสียว ไมกลัวความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา.  
        [๑๕๗๓] ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดกีลาววา ขาแตทานอานนทผูเจริญ กระผมไมกลัว        
กระผมจักพูดแกทานได ดวยวากระผมประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...                
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... อนึ่ง สิกขาบทเหลาใดซ่ึงสมควรแกคฤหัสถ อันพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงแลว กระผมยังไมแลเห็นความขาดอะไรๆ ของสิกขาบทเหลานั้นในตนเลย.                 
     อ. ดูกรคฤหบดี เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว โสดาปตติผล ทานพยากรณแลว.          
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                          เวรภยสูตรท่ี ๑              
                      วาดวยภัยเวร ๕ ประการ          
        [๑๕๗๔] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี ผูนั่ง         
อยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา ดูกรคฤหบดี ภัยเวร ๕ ประการของอริยสาวกสงบระงับแลว อริย 
สาวกประกอบแลวดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการ และญายธรรมอันประเสริฐ อริยสาวกน้ัน         
เห็นดแีลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวกน้ันหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา    
เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วนิิบาต ส้ินแลว เราเปนพระโสดาบัน 
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา.       
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        [๑๕๗๕] ภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน? ดูกรคฤหบดี บุคคลผูมีปกติฆาสัตว ยอม            
ประสพภัยเวรอันใด ท่ีเปนไปในปจจุบันกมี็ ท่ีเปนไปในสัมปรายภพกมี็ ไดเสวยทุกขโทมนัสท่ี                 
เปนไปทางใจก็มี ก็เพราะการฆาสัตวเปนปจจัย เม่ืออริยสาวกเวนจากการฆาสัตวแลว ภัยเวร                
อันนั้นเปนอันสงบระงับไปดวยประการฉะนี้ บุคคลผูลักทรัพย ... บุคคลผูประพฤติผิดในกาม ...              
บุคคลผูพูดเท็จ ... บุคคลผูดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ยอมประสพ            
ภัยเวรอันใด ท่ีเปนไปในปจจบัุนก็มี ท่ีเปนไปในสัมปรายภพก็มี ไดเสวยทุกขโทมนัสท่ีเปน                 
ไปทางใจก็มี ก็เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเปนปจจัย เม่ือ               
อริยสาวกงดเวนจากการดื่มน้าํเมาคือสุราและเมรัยเปนท่ีตัง้แหงความประมาท ภยัเวรอัน อันนั้น               
เปนอันสงบระงับไปดวยประการฉะนี้ ภัยเวร ๕ ประการเหลานี้ สงบระงับแลว.                
        [๑๕๗๖] อริยสาวกประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเปนไฉน? ดูกรคฤหบดี              
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ...             
ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวก                 
ประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลานี้.          
        [๑๕๗๗] ก็ญายธรรมอันประเสริฐ อันอริยสาวกนัน้เห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวย          
ปญญา เปนไฉน? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมกระทําไวในใจซ่ึงปฏิจจสมุปบาท     
อยางเดยีว โดยอุบายอันแยบคายเปนอยางดีวา เม่ือส่ิงนีมี้ ส่ิงนี้ยอมมี เพราะส่ิงนี้เกดิ ส่ิงนี้       
ยอมเกิด ดวยประการดังนี้ เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้ยอมไมมี เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้ยอมดับ ดวย       
ประการดังนี้ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจยัจงึมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ ฯลฯ                 
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการฉะนี้ ก็เพราะอวชิชาดับดวยการสํารอก 
โดยหาสวนเหลือมิได สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกข   
ท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการฉะนี้ ญายธรรมอันประเสริฐนี้ อริยสาวกนัน้เห็นดีแลว แทงตลอด 
ดีแลวดวยปญญา.  
        [๑๕๗๘] ดูกรคฤหบดี เม่ือใด ภยัเวร ๕ ประการนี้ของอริยสาวกสงบระงับแลว              
อริยสาวกประกอบแลวดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลานี้ และญายธรรมอันประเสริฐนี้ อัน    
อริยสาวกน้ันเห็นดแีลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เม่ือนั้น อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณ       
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ตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนดิสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต ส้ินแลว 
เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา.     
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                          เวรภยสูตรท่ี ๒              
                  ผูระงับภยัเวร ๕ ไดพยากรณตนเองได 
        [๑๕๗๙] สาวัตถีนิทาน ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ือใด ภัยเวร ๕ ประการนี้ของ          
อริยสาวกสงบระงับแลว อริยสาวกประกอบแลวดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลานี้ และ        
ญายธรรมอันประเสริฐนี้ อันอริยสาวกนัน้เห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เม่ือนั้น      
อริยสาวกน้ันหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย               
อบาย ทุคติ วนิิบาต ส้ินแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง  
ท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.          
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            ลิจฉวีสูตร                
            ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน                 
        [๑๕๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กฏูาคารศาลา ในปามหาวนั ใกล         
เมืองเวสาลี คร้ังนั้น มหาอํามาตยของเจาลิจฉวีช่ือนันทกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ            
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส                 
กะมหาอํามาตยของเจาลิจฉวช่ืีอนันทกะวา              
        [๑๕๘๑] ดูกรนันทกะ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนพระโสดาบัน              
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน?  
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ...             
ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกร    
นันทกะ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปน      
ธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.    
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        [๑๕๘๒] ดูกรนันทกะ ก็แลอริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้ เปนผู              
ประกอบดวยอายุท้ังท่ีเปนทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย เปนผูประกอบดวยวรรณะท้ังท่ีเปนทิพย             
ท้ังท่ีเปนของมนุษย เปนผูประกอบดวยสุขท้ังท่ีเปนทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย เปนผูประกอบ           
ดวยยศท้ังท่ีเปนทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย เปนผูประกอบดวยความเปนใหญท้ังท่ีเปนทิพย ท้ังท่ี      
เปนของมนุษย ดูกรนนัทกะ ก็เราไดฟงแตสมณะหรือพราหมณอ่ืน จึงกลาวเร่ืองนั้น หามิได 
ความจริง เรารูเอง เห็นเอง ทราบเอง จึงกลาวเร่ืองนั้น.               
        [๑๕๘๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว บุรุษคนหนึ่งไดกลาวกะมหาอํามาตย      
ของเจาลิจฉวช่ืีอนันทกะวา ถึงเวลาอาบน้ําแลว ทานผูเจริญ นันทกะมหาอํามาตยกลาววา    
ดูกรพนาย บัดนี้ยังไมตองการอาบน้ําภายนอก ตองการจกัอาบน้ําภายใน คือ ความเล่ือมใสใน     
พระผูมีพระภาค.   
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ สรกานิวรรคท่ี ๓            
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. มหานามสูตรท่ี ๑        ๒. มหานามสูตรท่ี ๒           
     ๓. โคธาสูตร                     ๔. สรกานิสูตรท่ี ๑             
     ๕. สรกานิสูตรท่ี ๒         ๖. ทุสีลยสูตรท่ี ๑          
     ๗. ทุสีลยสูตรท่ี ๒                  ๘. เวรภยสูตรท่ี ๑          
     ๙. เวรภยสูตรท่ี ๒                  ๑๐. ลิจฉวสูีตร.               
                           ----------    
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                        ปุญญาภิสันทวรรคท่ี ๔          
                          อภิสันทสูตรท่ี ๑            
                       หวงบุญกุศล ๔ ประการ           
        [๑๕๘๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามา        
ซ่ึงความสุข ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยความ        
เล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ 
เปนผูจําแนกธรรม นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๑ อีก  
ประการหน่ึง อริยสาวกประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอัน       
พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปน  
ปจจัยนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๒ อีกประการหน่ึง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม  
หวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญ   
ของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุขประการ               
ท่ี ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อ                
สมาธิ นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๔ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย                
หวงบุญ หวงกศุล อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุข ๔ ประการนี้แล.         
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                          อภิสันทสูตรท่ี ๒            
                       หวงบุญกุศล ๔ ประการ           
        [๑๕๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามาซ่ึงความสุข ๔         
ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไม        
หวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนก  
ธรรม นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๑ อีกประการหนึ่ง   
อริยสาวกประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาค     
ตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามาซ่ึง  
ความสุขประการท่ี ๒ อีกประการหน่ึง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว   
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ในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก     
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา นี้เปนหวงบุญ หวงกศุล อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๓                 
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกมีใจปราศจากความตระหนีอั่นเปนมลทิน มีจาคะอันไมตดิขัด มีฝามือ 
อันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยนิดีในการจําแนกทาน อยูครอบครองเรือน นี้เปน        
หวงบุญ หวงกศุล อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๔ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย หวงบุญ    
หวงกุศล อันเปนปจจยันํามาซ่ึงความสุข ๔ ประการนีแ้ล.                 
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                          อภิสันทสูตรท่ี ๓            
                       หวงบุญกุศล ๔ ประการ           
        [๑๕๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามาซ่ึงความสุข ๔         
ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่   
ไหวในพระพทุธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม   
นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๑ อีกประการหนึ่ง อริยสาวก                
ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดี       
แลว ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน นีเ้ปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุข 
ประการท่ี ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา   
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญ      
อ่ืนยิ่งกวา นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๓ อีกประการหน่ึง            
อริยสาวกผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาอันเปนเหตุใหถึง (เหน็) ความเกิดและความดับ     
เปนอริยะ เปนไปเพื่อความชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นีเ้ปนหวงบุญ หวงกุศล 
อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๔ ดูกรภิกษุท้ังหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยั               
นํามาซ่ึงความสุข ๔ ประการนี้แล.     
                           จบ สูตรท่ี ๓    
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                          เทวปทสูตรท่ี ๑              
                         เทวบท ๔ ประการ               
        [๑๕๘๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวบท (ขอปฏิบัติของเทวดา) ของ            
พวกเทพ ๔ ประการนี้ เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลายผูยังไมบริสุทธ์ิ เพื่อความผองแผว              
ของสัตวท้ังหลายผูยังไมผองแผว เทวบท ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ ประ  
กอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระ 
องคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม นี้เปนเทวบทของพวกเทพ เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย                 
ผูยังไมบริสุทธ์ิ เพื่อความผองแผวของสัตวท้ังหลายผูยังไมผองแผวประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง        
อริยสาวกประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... นี้เปนเทวบทของพวกเทพ ...   
ประการท่ี ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ...  
นี้เปนเทวบทของพวกเทพ ... ประการท่ี ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยศีลท่ีพระ      
อริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ นี้เปนเทวบทของพวกเทพ เพื่อความบริสุทธ์ิ 
ของสัตวท้ังหลายผูยังไมบริสุทธ์ิ เพื่อความผองแผวของสัตวท้ังหลายผูยังไมผองแผวประการที่ ๔       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการนี้แล เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลายผูยัง                
ไมบริสุทธ์ิ เพื่อความผองแผวของสัตวท้ังหลายผูยังไมผองแผว.     
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                          เทวปทสูตรท่ี ๒              
                         เทวบท ๔ ประการ               
        [๑๕๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการนี้ เพือ่ความบริสุทธ์ิ           
ของสัตวท้ังหลายผูยังไมบริสุทธ์ิ เพื่อความผองแผวของสัตวท้ังหลายผูยังไมผองแผว เทวบท ๔          
ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวใน          
พระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม อริย  
สาวกนั้นยอมรําพึงในใจวา อะไรหนอเปนเทวบทของพวกเทพ อริยสาวกน้ันยอมรูชัดอยางนี้วา 
เราไดฟงในบัดนี้แลวา เทวดาท้ังหลายมีความไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง อนึ่ง เรามิไดเบียดเบียน          
ใครๆ ซ่ึงเปนผูสะดุงหรือม่ันคง เราประกอบดวยธรรมคือเทวบทอยูเปนแน นีเ้ปนเทวบทของ  
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พวกเทพ เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลายผูยังไมบริสุทธ์ิ เพื่อความผองแผวของสัตวท้ังหลาย          
ผูยังไมผองแผวประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหว               
ในพระธรรม ... นี้เปนเทวบทของพวกเทพ ... ประการท่ี ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบ     
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระสงฆ ... นี้เปนเทวบทของพวกเทพ ... ประการท่ี ๓ อีก 
ประการหน่ึง อริยสาวกประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลวไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ    
อริยสาวกน้ันยอมรําพึงในใจวา อะไรหนอเปนเทวบทของพวกเทพ อริยสาวกนั้นยอมรูชัดอยางนี ้
วา เราไดฟงในบัดนี้แลวา เทวดาท้ังหลายมีความไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง อน่ึง เรามิได                
เบียดเบียนใครๆ ซ่ึงเปนผูสะดุงหรือม่ันคง เราประกอบดวยธรรมคือเทวบทอยูเปนแน นี้เปน                
เทวบทของพวกเทพ ... ประการท่ี ๔ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการนี้แล         
เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลายผูยังไมบริสุทธ์ิ เพื่อความผองแผวของสัตวท้ังหลายผูยังไม        
ผองแผว.         
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                            สภาคตสูตร                 
            เทวดาสรรเสริญผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
        [๑๕๘๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวดาท้ังหลายปล้ืมใจไปสูท่ีประชุมแลวกลาวถึงบุคคล     
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ธรรม ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ประกอบ        
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองค 
นั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม เทวดาเหลาใดประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระ      
พุทธเจา จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไปบังเกดิในภพนั้น เทวดาเหลานั้นยอมมีความคิดอยางนี้วา               
พวกเราประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาเหน็ปานใด จุติจากอัตภาพนั้น    
แลว มาบังเกดิในท่ีนี้ แมอริยสาวกผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา                 
เห็นปานนั้น กย็อมเกิดในสํานักพวกเทวดาดังจะรองเชิญวา มาเถิด ดังนี ้อีกประการหนึ่ง    
อริยสาวกประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... อีกประการ     
หนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ เทวดา   
เหลาใดประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว จุตจิากอัตภาพนัน้แลว ไปบังเกิดในภพน้ัน    
เทวดาเหลานัน้ยอมมีความคิดอยางน้ีวา พวกเราประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลวเหน็ปานใด   
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จุติจากอัตภาพนั้นแลว มาบังเกิดในท่ีนี้ แมอริยสาวกผูประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว              
เห็นปานนั้น กย็อมเกิดในสํานักพวกเทวดาดังจะรองเชิญวา มาเถิด ดังนี ้ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เทวดาทั้งหลายปล้ืมใจไปสูท่ีประชุมแลว กลาวถึงผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล.       
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           มหานามสูตร                 
                          สมบัติของอุบาสก             
        [๑๕๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นโิครธาราม ใกลพระนคร                
กบิลพัสดุ แควนสักกะ คร้ังน้ันแล พระเจามหานามศากยราช เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  
ถึงท่ีประทับ ทรงอภิวาทแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลว ไดทูลถาม        
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไร บุคคลจึงจะช่ือวาอุบาสก? พระผู            
มีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร บุคคลผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ     
ถึงพระสงฆเปนสรณะ ดวยเหตุเพยีงเทานีแ้ล บุคคลจึงจะช่ือวา เปนอุบาสก.               
        [๑๕๙๑] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพยีงเทาไร อุบาสกจึงจะช่ือวา เปนผู   
ถึงพรอมดวยศีล?  
     พ. ดูกรมหาบพิตร อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต เปนผูงดเวนจากอทินนาทาน        
เปนผูงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เปนผูงดเวนจากมุสาวาท เปนผูงดเวนจากสุราเมรยมัชช  
ปมาทัฏฐาน ดวยเหตุเพยีงเทานี้แล อุบาสกจึงจะช่ือวา เปนผูถึงพรอมดวยศีล.          
        [๑๕๙๒] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพยีงเทาไร อุบาสกจึงจะช่ือวา           
เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา?         
     พ. ดูกรมหาบพิตร อุบาสกในธรรมวินยันี้ เปนผูมีศรัทธา คือ เช่ือพระปญญา           
ตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนก     
ธรรม ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อุบาสกจึงจะช่ือวา เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา.             
        [๑๕๙๓] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพยีงเทาไร อุบาสกจึงจะช่ือวา           
เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ?    
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     พ. ดูกรมหาบพิตร อุบาสกในธรรมวินยันี้ มีใจปราศจากความตระหนี่อันเปน               
มลทิน มีจาคะอันไมติดขัด มีฝามืออันชุม ยนิดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดใีนการจําแนก    
อยูครอบครองเรือน ดวยเหตุเพียงเทานี้ อุบาสกจึงจะช่ือวา เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ.    
        [๑๕๙๔] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุเพียงเทาไร อุบาสกจึงจะช่ือวา         
เปนผูถึงพรอมดวยปญญา?          
     พ. ดูกรมหาบพิตร อุบาสกในธรรมวินยันี้ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา          
เปนเหตุใหถึง (เห็น) ความเกดิและความดับ เปนอริยะ เปนไปเพื่อชําแรกกิเลส ใหถึงความ   
ส้ินทุกขโดยชอบ ดวยเหตุเพยีงเทานีแ้ล อุบาสกจงึช่ือวา เปนผูถึงพรอมดวยปญญา.     
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                             วัสสสูตร                 
                    ธรรมท่ีเปนไปเพื่อความส้ินอาสวะ   
        [๑๕๙๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเม่ือฝนเม็ดใหญตกลงบนภูเขา น้ําน้ัน          
ไหลไปตามท่ีลุม ยอมยังซอกเขา ลําธาร ลําหวย ใหเต็ม ซอกเขา ลําธาร ลําหวย เต็มแลว       
ยอมยังหนองใหเต็ม หนองเต็มแลว ยอมยังบึงใหเต็มแล บึงเต็มแลวยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม                
แมน้ํานอยเต็มแลว ยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญเต็มแลว ยอมยงัมหาสมุทรสาครให 
เต็ม ฉันใด ความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ อันใด และ      
ศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว เหลาใด ของอริยสาวก ธรรมเหลานี้ เม่ือไหลไปถึงฝง ยอมเปนไป                
เพ่ือความส้ินอาสวะ ฉันนัน้เหมือนกนัแล.              
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           กาฬิโคธาสูตร               
                       องคคุณของพระโสดาบัน           
        [๑๕๙๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นโิคธาราม ใกลพระนครกบิลพัสดุ       
แควนสักกะ คร้ังนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและ     
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จีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของเจาสากิยานีนามวา กาฬิโคธา ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูถวาย 
พระนางกาฬิโคธาสากิยานีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว    
ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระนางกาฬิโคธาสากิยานี               
วา               
        [๑๕๙๗] ดูกรพระนางโคธา อริยสาวิกาผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปน              
พระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ธรรม ๔ ประการ                
เปนไฉน? อริยสาวิกาในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...                
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีใจปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทนิ มีจาคะอันไมติดขัด มี  
ฝามืออันชุม ยนิดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดใีนการจําแนกทาน อยูครอบครองเรือน          
ดูกรพระนางโคธา อริยสาวิกาผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนพระโสดาบัน มีความ    
ไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.            
        [๑๕๙๘] พระนางกาฬิโคธากราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ โสตาปตติยังคะ ๔           
ประการเหลาใด ท่ีพระองคทรงแสดงไว ธรรมเหลานั้นมีอยูในหมอมฉัน และหมอมฉันก็เหน็    
ชัดในธรรมเหลานั้น เพราะวาหมอมฉันประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...               
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... อนึ่ง ไทยธรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีอยูในสกุล หมอมฉันเฉล่ีย               
ไทยธรรมนั้นท้ังหมดกับทานท่ีมีศีล มีกัลยาณธรรม.     
     พ. ดูกรพระนางโคธา เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว โสดาปตติผลทานพยากรณ            
แลว.             
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            นันทิยสูตร                
                   อยูดวยความประมาทและไมประมาท     
        [๑๕๙๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นโิครธาราม ใกลพระนครกบิล           
พัสดุ แควนสักกะ คร้ังนัน้ เจาศากยะพระนามวา นนัทิยะ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี            
ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได   
กราบทูลพระผูมีพระภาควา     



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 395 
        [๑๖๐๐] ขาแตพระองคผูเจริญ อริยสาวกใด ไมมีโสตาปตติยังคธรรม ๔ ประการ          
โดยประการทัง้ปวง ในกาลทุกเม่ือ อริยสาวกนัน้หรือหนอท่ีพระองคตรัสเรียกวา อยูดวยความ 
ไมประมาท? พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนันทิยะ อริยสาวกใด ไมมีโสตาปตติยังคะ ๔ ประการ  
เราเรียกอริยสาวกนัน้วา เปนคนภายนอก ตัง้อยูในฝายปุถุชน อนึ่ง อริยสาวกเปนผูอยูดวย                
ความประมาท และอยูดวยความไมประมาท โดยวิธีใด ทานจงฟงวิธีนัน้ จงใสใจใหดี เราจัก   
กลาว นนทิยศากยะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา    
        [๑๖๐๑] ดูกรนันทิยะ กอ็ริยสาวกเปนผูอยูดวยความประมาทอยางไร? อริยสาวก          
ในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ  
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ... เปนผูจําแนกธรรม อริยสาวกน้ันพอใจแลวดวยความเล่ือมใสอันไม              
หวั่นไหวในพระพุทธเจานัน้ ไมพยายามใหยิ่งข้ึนไป เพือ่ความสงัดในกลางวัน เพื่อหลีกเรนใน                
กลางคืน เม่ืออริยสาวกน้ันเปนผูประมาทอยูอยางนี้ ยอมไมมีปราโมทย เม่ือไมมีปราโมทย ก็             
ไมมีปติ เม่ือไมมีปติ ก็ไมมีปสสัทธิ เม่ือไมมีปสสัทธิ ยอมอยูเปนทุกข จิตของผูมีความทุกข     
ยอมไมเปนสมาธิ เม่ือจิตไมเปนสมาธิ ธรรมท้ังหลายยอมไมปรากฏ เพราะธรรมท้ังหลายไม   
ปรากฏ อริยสาวกน้ันยอมถึงความนับวา อยูดวยความประมาท อีกประการหนึ่ง อริยสาวก        
ประกอบดวยเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจา                
ใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกน้ันพอใจแลวดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว                 
ไมพยายามใหยิ่งข้ึนไป เพื่อความสงัดในกลางวัน เพื่อหลีกเรนในกลางคืน เม่ืออริยสาวกน้ัน                 
เปนผูประมาทอยูอยางนี้ ยอมไมมีปราโมทย เม่ือไมมีปราโมทย ก็ไมมีปติ เมื่อไมมีปติ ก็ไมมี      
ปสสัทธิ เม่ือไมมีปสสัทธิ ยอมอยูเปนทุกข จิตของผูมีความทุกขยอมไมมีสมาธิ เม่ือจิตไม           
เปนสมาธิ ธรรมท้ังหลายยอมไมปรากฏ เพราะธรรมท้ังหลายไมปรากฏ อริยสาวกน้ันยอมถึง      
ความนับวา อยูดวยความประมาท ดูกรนนัทิยะ อริยสาวกเปนผูอยูดวยความประมาทอยางนี้แล.                 
        [๑๖๐๒] ดูกรนันทิยะ กอ็ริยสาวกผูเปนผูอยูดวยความไมประมาทอยางไร? อริย       
สาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุ 
นี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม อริยสาวกน้ันยังไมพอใจดวยความ    
เล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจานัน้ พยายามใหยิ่งขึ้นไป เพื่อความสงัดในกลางวัน    
เพื่อหลีกเรนในกลางคืน เม่ืออริยสาวกน้ันเปนผูไมประมาทอยูอยางนี้ ยอมเกดิปราโมทย เม่ือ            
เกิดปราโมทย ยอมเกิดปติ เม่ือมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบ ยอมไดเสวยสุข  
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จิตของผูมีความสุขยอมเปนสมาธิ เม่ือจิตเปนสมาธิ ธรรมท้ังหลายยอมปรากฏ เพราะธรรมท้ัง 
หลายปรากฏ อริยสาวกน้ันยอมถึงความนับวา อยูดวยความไมประมาท อีกประการหนึ่ง อริย    
สาวกประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหว ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวย      
ศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกน้ันยงัไมพอใจดวยศีลท่ี                 
พระอริยเจาใครแลว พยายามใหยิ่งข้ึนไป เพื่อความสงัดในกลางวัน เพือ่หลีกเรนในกลางคืน 
เม่ืออริยสาวกนั้นเปนผูไมประมาทอยูอยางนี้ ยอมเกดิปราโมทย เม่ือเกิดปราโมทย ยอมเกิดปติ          
เม่ือมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบ ยอมไดเสวยสุข จิตของผูมีความสุข ยอม   
เปนสมาธิ เม่ือจิตเปนสมาธิ ธรรมท้ังหลายยอมปรากฏ อริยสาวกน้ันยอมถึงความนับวา อยู  
ดวยความไมประมาท ดูกรนนัทิยะ อริยสาวกเปนผูอยูดวยความไมประมาทอยางนี้แล.         
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                       จบปุญญาภิสันทวรรคท่ี ๔         
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
     ๑. อภิสันทสูตรท่ี ๑            ๒. อภิสันทสูตรท่ี ๒     
     ๓. อภิสันทสูตรท่ี ๓            ๔. เทวปทสูตรท่ี ๑       
     ๕. เทวปทสูตรท่ี ๒            ๖. สภาคตสูตร              
     ๗. มหานามสูตร              ๘. วัสสสูตร                 
     ๙. กาฬิโคธาสูตร                    ๑๐. นันทิยสูตร              
                          -----------   
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                      สคาถกปุญญาภิสันทวรรคท่ี ๕       
                          อภิสันทสูตรท่ี ๑            
                       หวงบุญกุศล ๔ ประการ           
        [๑๖๐๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามาซ่ึงความสุข ๔         
ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไม        
หวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ฯลฯ                 
เปนผูจําแนกธรรม นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๑ อีกประการหนึ่ง 
อริยสาวกประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล     
อันนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเล่ือมใสอันไม     
หวั่นไหวในพระสงฆ ... นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๓ อีกประการหนึ่ง             
อริยสาวกประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ นี้เปนหวงบุญ                 
หวงกุศล อันนาํมาซ่ึงความสุขประการท่ี ๔ ดูกรภกิษุท้ังหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยั                
นํามาซ่ึงความสุข ๔ ประการนี้แล.     
        [๑๖๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ใครๆ จะนับประมาณบุญของอริยสาวกผูประกอบดวย             
หวงบุญ หวงกศุล ๔ ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามาซ่ึงความสุข มีประมาณ                 
เทานี้ มิใชกระทําไดโดยงาย ท่ีแท หวงบุญ หวงกุศล ยอมถึงความนับวา เปนกองบุญใหญ 
จะนับประมาณมิได. 
        [๑๖๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ใครๆ จะนับประมาณน้าํในมหาสมุทรวา ประมาณ                 
เทานี้อาฬหกะ  หรือวารอยอาฬหกะ พนัอาหฬกะ แสนอาฬหกะ มิใชกระทําไดโดยงาย ท่ีแท    
น้ํายอมถึงความนับวา เปนกองน้ําใหญ จะนับประมาณมิได แมฉันใด ใครๆ จะประมาณบุญ        
ของอริยสาวกผูประกอบดวยหวงบุญ หวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํา               
มาซ่ึงความสุข มีประมาณเทานี้ มิใชกระทําไดโดยงาย ท่ีแท หวงบุญ หวงกุศล ยอมถึงความ                 
นับวา เปนกองบุญใหญ จะนับจะประมาณมิได ฉันนั้นเหมือนกนั พระผูมีพระภาคไดตรัส       
พระพุทธพจนนี้วา  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 398 
        [๑๖๐๖] แมน้ําเปนอันมากท่ีหมูคือคณะนรชนอาศยัแลว ไหลไปยังสาคร  
         ทะเลหลวง ซ่ึงจะประมาณมิได เปนท่ีขังน้ําอยางใหญ มีส่ิงท่ีนากลัว           
         มาก เปนท่ีอยูของหมูรัตนะ ฉันใด สายธารแหงบุญยอมไหลไปสู 
         นรชนผูเปนบัณฑิต ผูใหขาว น้ํา ผา ท่ีนอน ท่ีนั่งและเคร่ืองปูลาด           
         เหมือนแมน้ําไหลไปสูสาคร ฉันนั้นเหมือนกนั. 
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                          อภิสันทสูตรท่ี ๒            
                       หวงบุญกุศล ๔ ประการ           
        [๑๖๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามาซ่ึงความสุข ๔         
ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไม        
หวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม               
นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนาํมาซ่ึงความสุขประการท่ี ๑ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวย                
ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซ่ึงความสุขประการ               
ท่ี ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระสงฆ ... นี้เปน                 
หวงบุญ หวงกศุล อันนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๓ อีกประการหน่ึง อริยสาวกมีใจปราศจากความ 
ตระหนี่อันเปนมลทิน มีจาคะอันไมตดิขัด มีฝามืออันชุม ยินดใีนการสละ ควรแกการขอ ยินดี                 
ในการจําแนกทาน อยูครอบครองเรือน นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๔ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามาซ่ึงความสุข ๔ ประการนีแ้ล.        
        [๑๖๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ใครๆ จะนับจะประมาณบุญของอริยสาวกผูประกอบดวย           
หวงบุญ หวงกศุล ๔ ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามาซ่ึงความสุข มีประมาณ                 
เทานี้ มิใชกระทําไดโดยงาย ท่ีแท หวงบุญ หวงกุศล ยอมถึงความนับวา เปนกองบุญใหญ 
จะนับจะประมาณมิได.                
        [๑๖๐๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มหานทีเหลานี้ คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู        
มหี ยอมไหลเร่ือยไปท่ีปากน้ําใด จะนับจะประมาณน้ําท่ีปากน้ํานั้นวา ประมาณเทานี้อาฬหกะ   
หรือรอยอาฬหกะ พันอาฬหกะ แสนอาฬหกะ มิใชกระทําไดโดยงาย ท่ีแท แมน้ํายอมถึงความ      
นับวา เปนกองน้ําใหญ จะนบัจะประมาณมิได แมฉันใด ใครๆ จะนับจะประมาณบุญของอริยสาวก     
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ผูประกอบดวยหวงบุญ หวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุข             
มีประมาณเทานี้ มิใชกระทําไดโดยงาย ท่ีแท หวงบุญ หวงกุศล ยอมถึงความ นับวาเปนกอง                 
บุญใหญ จะนบัจะประมาณมิได ฉันนัน้เหมือนกัน พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า    
        [๑๖๑๐] แมน้ําเปนอันมากท่ีหมูคือคณะนรชนอาศยัแลว ยอมไหลไปสู  
        สาครทะเลหลวง ซ่ึงจะประมาณมิได เปนท่ีขังน้ําอยางใหญ มีส่ิงท่ี               
        นากลัวมาก เปนท่ีอยูของหมูรัตนะ ฉันใด สายธารแหงบุญยอมไหล                 
        ไปสูนรชนผูเปนบัณฑิต ผูใหขาว น้ํา ผา ท่ีนอน ท่ีนั่งและเคร่ือง            
        ปูลาด เหมือนแมน้ําไหลไปสูสาคร ฉันนั้นเหมือนกนั.             
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                          อภิสันทสูตรท่ี ๓            
                       หวงบุญกุศล ๔ ประการ           
        [๑๖๑๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามาซ่ึงความสุข ๔         
ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน? อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไม        
หวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนก  
ธรรม นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๑ อีกประการหนึ่ง อริยสาวก    
ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซ่ึง 
ความสุขประการท่ี ๒ อีกประการหน่ึง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน      
พระสงฆ ... นีเ้ปนหวงบุญ หวงกุศล อันนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวก              
เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา อันเปนเหตุใหถึงความเกดิและความดับ เปนอริยะ เปน 
ไปเพื่อชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจยันํามา 
ซ่ึงความสุขประการท่ี ๔ ดกูรภิกษุท้ังหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุข ๔               
ประการนี้แล.      
        [๑๖๑๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ใครๆ จะนับจะประมาณบุญของอริยสาวกผูประกอบดวย           
หวงบุญ หวงกศุล ๔ ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศลอันเปนปจจยันํามาซ่ึงความสุข มีประมาณ 
เทานี้มิใชกระทําไดโดยงาย ท่ีแท หวงบุญ หวงกุศล ยอมถึงความนับวา เปนกองบุญใหญ  
จะนับจะประมาณมิได พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า        
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        [๑๖๑๓] ผูใดตองการบญุ ตั้งม่ันในกุศล เจริญมรรคเพ่ือบรรลุอมตธรรม                 
        ผูนั้นบรรลุธรรมท่ีเปนสาระ ยินดใีนธรรมเปนท่ีส้ินไป (แหงอาสวะ)              
        ยอมไมหวั่นไหวในเม่ือมัจจุราชมาถึง.        
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          มหัทธนสูตรท่ี ๑             
                ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูม่ังค่ัง              
        [๑๖๑๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เราเรียกวา             
เปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มียศใหญ ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน? อริยสาวกใน      
ธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ    
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหว   
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อ                 
สมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เราเรียกวา เปนผูม่ังค่ัง               
มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มยีศใหญ.    
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                          มหัทธนสูตรท่ี ๒             
                ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูม่ังค่ัง              
        [๑๖๑๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เราเรียกวา          
เปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มียศใหญ ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน? อริยสาวกใน      
ธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ    
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหว   
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนผูมีปญญา ฯลฯ ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ดูกรภิกษุ    
ท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เราเรียกวา เปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก               
มีโภคะมาก มียศใหญ.                
                           จบ สูตรท่ี ๕     
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                             ภิกขุสูตร                
                       องคคุณของพระโสดาบัน           
        [๑๖๑๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปน             
พระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ธรรม ๔ ประการ                
เปนไฉน?  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...                 
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อ                 
สมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ยอมเปนพระโสดาบัน    
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา       
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                            นันทิยสูตร                
            ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน                 
        [๑๖๑๗] กบิลพัสดุนิทาน. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยนันทิยะ ผูประทับ         
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา ดูกรนันทิยะ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปน 
พระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ธรรม ๔ ประการ                
เปนไฉน?  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...                 
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อ                 
สมาธิ ดูกรนันทิยะ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ยอมเปนพระโสดาบัน มี       
ความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา.        
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            ภัททิยสูตร                
            ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน                 
        [๑๖๑๘] กบิลพัสดุนิทาน. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยภัททิยะ ผูประทับนั่ง     
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา ดกูรภัททิยะ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปน      
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พระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา ... อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอม  
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา.        
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           มหานามสูตร                 
            ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน                 
        [๑๖๑๙] กบิลพัสดุนิทาน. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจามหานามศากยราชผู           
ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงวา ดูกรมหาบพิตร อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ   
ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา ... อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี ้
แล ยอมเปนพระโสดาบันมีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา.  
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                         โสตาปตติยังคสูตร            
                      โสตาปตติยังคะ ๔ ประการ         
        [๑๖๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน?  คือ        
การคบสัตบุรุษ ๑ การฟงธรรม ๑ การทําไวในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย โสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้แล.     
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                     จบสคาถกปุญญาภิสันทวรรคท่ี ๕      
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. อภิสันทสูตรท่ี ๑            ๒. อภิสันทสูตรท่ี ๒          
         ๓. อภิสันทสูตรท่ี ๓            ๔. มหัทธนสูตรท่ี ๑           
         ๕. มหัทธนสูตรท่ี ๒            ๖. ภิกขุสูตร 
         ๗. นันทิยสูตร                        ๘. ภัททิยสูตร 
         ๙. มหานามสูตร              ๑๐. โสตาปตติยังคสูตร            
                         --------------    
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                          สัปปญญวรรคท่ี ๖            
                            สคาถกสูตร                 
            ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน                 
        [๑๖๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการยอมเปนพระ           
โสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ธรรม ๔ ประการเปน               
ไฉน?  อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ... ใน 
พระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
อริยสาวกประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา          
เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา          
        [๑๖๒๒] ผูใดมีศรัทธาต้ังม่ัน ไมหวั่นไหว ในพระตถาคต มีศีลอันงาม ท่ีพระ           
            อริยเจาใครแลว สรรเสริญแลว มีความเล่ือมใสในพระสงฆ และมีความ           
            เห็นตรง บัณฑิตเรียกผูนั้นวา เปนคนไมขัดสน ชีวิตของเขาไมเปลา          
            ประโยชน เพราะฉะนั้น บุคคลผูมีปญญา เม่ือระลึกถึงคําสอนของพระ            
            พุทธเจา พึงประกอบตามซ่ึงศรัทธา ศีล ความเล่ือมใส และความเห็น              
            ธรรม ดังนี้.           
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                           วัสสวุตถสูตร               
                วาดวยพระอริยบุคคลมีนอยกวากันโดยลําดับ               
        [๑๖๒๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทาน          
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอยูจาํพรรษาในพระนครสาวัตถี 
แลว ไปโดยลําดับ ถึงพระนครกบิลพัสดุ ดวยกรณยีบางอยาง พวกเจาศากยะชาวพระนคร           
กบิลพัสดุไดทราบขาววา ภิกษุรูปหนึ่งอยูจาํพรรษาในพระนครสาวัตถี มาถึงพระนครกบิลพัสดุ                 
แลว จึงเสดจ็เขาไปหาภกิษุรูปนั้นถึงท่ีอยู ทรงอภิวาทภิกษุนั้นแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง          
หนึ่ง คร้ันแลว ไดตรัสถามภิกษุนั้นวา       
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        [๑๖๒๔] ขาแตทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคไมประชวร และยังมีพระกําลังหรือ?          
     ภิกษนุั้นทูลวา พระผูมีพระภาคไมประชวรและยังมีพระกําลัง ขอถวายพระพร.             
     ศ. ขาแตทานผูเจริญ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไมปวยไขและยังมีกําลังหรือ?    
     ภิ. แมพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกไ็มปวยไขและยังมีกําลัง ขอถวายพระพร.         
     ศ. ขาแตทานผูเจริญ ภิกษสุงฆไมปวยไขและยังมีกําลังหรือ?     
     ภิ. แมภิกษสุงฆก็ไมปวยไขและยังมีกําลัง ขอถวายพระพร.          
     ศ. ขาแตทานผูเจริญ ระหวางพรรษานี้ อะไรๆ ท่ีทานไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระ     
พักตรพระผูมีพระภาค มีอยูหรือ?   
     ภิ. ขอถวายพระพร เร่ืองนีอ้าตมภาพไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระ       
ภาควา ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ          
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู มีนอย ท่ีแท ภิกษุผูเปนอุปปาติกะ      
เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ ส้ินไป จักนพิพานในภพท่ีเกิดนั้น มีอันไมกลับมาจากโลก               
นั้นเปนธรรมดา มีมากกวา อีกประการหนึ่ง อาตมภาพไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรผูมี   
พระภาควา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเปนอุปปาติกะ เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป           
จักนิพพานในภพท่ีเกดินัน้ มีอันไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา มีนอย ท่ีแท ภิกษผูุเปน                 
สกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง กลับมาสูโลกน้ี         
อีกคราวเดยีวเทานั้นแลว จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขได มีมากกวา อีกประการหนึ่ง อาตมภาพไดฟง             
มาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเปนสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓               
ส้ินไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง กลับมาสูโลกน้ีอีกคราวเดียวเทานั้นแลว จักกระทํา 
ท่ีสุดแหงทุกขได มีนอย ท่ีแท ภิกษุผูเปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป มีความไมตกตํ่า          
เปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา มีมากกวา.          
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                           ธรรมทินนสูตร               
                  ธรรมทินนอุบาสกพยากรณโสดาปตติผล    
        [๑๖๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระ          
นครพาราณสี คร้ังนั้น อุบาสกช่ือวา ธรรมทินนะ พรอมดวยอุบาสก ๕๐๐ คน เขาไปเฝาพระผู   
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มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได               
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอใดจะพึงมีประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกขาพระองค               
ท้ังหลาย ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงตรัสสอน โปรดทรงพรํ่าสอนขอนั้นแกขาพระองคท้ังหลาย    
เถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรธรรมทินนะ เพราะฉะนั้นแหละ ทานท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี ้
วา พระสูตรเหลาใดท่ีพระตถาคตตรัสแลว อันลึกซ้ึง มีเนือ้ความอันลึก เปนโลกุตตระ ประกอบ                 
ดวยความวาง เราจักเขาถึงพระสูตรเหลานัน้ตลอดกาลเปนนิตยอยู ดกูรธรรมทินนะ ทานท้ังหลาย              
พึงศึกษาอยางนี้แหละ.              
        [๑๖๒๖] ธ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายยังครองเรือน นอนกกลูกอยู      
ยังทาจันทนแควนกาสี ยังใชมาลาของหอมและเคร่ืองลูบไล ยังยินดีทองและเงินอยู จะเขาถึง                 
พระสูตรท่ีพระตถาคตตรัสแลว อันลึกซ้ึง มีเนื้อความอันลึก เปนโลกุตตะ ประกอบดวยความ    
วาง ตลอดนิตยกาลอยู มิใชกระทําไดโดยงาย ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมอันยิ่ง      
แกขาพระองคท้ังหลายผูตั้งอยูแลวในสิกขาบท ๕ เถิด.                
     พ. ดูกรธรรมทินนะ เพราะฉะน้ันแหละ ทานท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลาย     
จักเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ...            
จักเปนผูประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพือ่สมาธิ ดูกรธรรมทินนะ                
ทานท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.  
     ธ. ขาแตพระองคผูเจริญ โสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลาใด ท่ีพระผูมีพระภาคทรง     
แสดงแลว ธรรมเหลานั้นมีอยูในขาพระองคท้ังหลาย และขาพระองคท้ังหลายเหน็ชัดในธรรม   
เหลานั้น เพราะวา ขาพระองคท้ังหลาย ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...            
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไป     
เพื่อสมาธิ.       
     พ. ดูกรธรรมทินนะ เปนลาภของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายไดดีแลว โสดาปตติผล        
อันทานท้ังหลายพยากรณแลว.        
                           จบ สูตรท่ี ๓    
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                            คิลายนสูตร                
                ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความเบาใจ ๔ ประการ 
        [๑๖๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกลพระนครกบิลพัสดุ      
แควนสักกะ กส็มัยนั้น ภิกษมุากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาคดวยหวังวา พระผูมี   
พระภาคทรงทําจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จหลีกไปสูท่ีจาริกโดยลวง ๓ เดือน พระเจามหานามศากย 
ราช ไดทรงสดับขาววา ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาคดวยหวังวา พระผูมี  
พระภาคทรงทําจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จหลีกไปสูท่ีจาริกโดยลวง ๓ เดือน คร้ังนั้น พระเจา  
มหานามศากยราช เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค   
แลว ประทับนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอม               
ฉันไดยนิมาวา ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาคดวยหวังวา พระผูมีพระภาคทรงทํา                
จีวรสําเร็จแลว จักเสด็จหลีกไปสูท่ีจาริกโดยลวง ๓ เดือน ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองนี้หมอมฉัน        
ยังไมไดฟง ยังไมไดรับมา เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา อุบาสกผูมีปญญาพึงกลาว  
สอนอุบาสกผูมีปญญา ผูปวย ไดรับทุกข เปนไขหนกั.                 
        [๑๖๒๘] พ. ดูกรมหาบพิตร อุบาสกผูมีปญญา พึงปลอบอุบาสกผูมีปญญา ผูปวย          
ไดรับทุกข เปนไขหนกั ดวยธรรมเปนท่ีตั้งแหงความเบาใจ ๔ ประการวา ทานจงเบาใจเถิดวา                
ทานมีความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีศีลที่                 
พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ.    
        [๑๖๒๙] ดูกรมหาบพิตร อุบาสกผูมีปญญา คร้ันปลอบอุบาสกผูมีปญญา ผูปวย           
ไดรับทุกข เปนไขหนกั ดวยธรรมเปนท่ีตั้งแหงความเบาใจ ๔ ประการนีแ้ลว พึงถามอยางนี้                
วา ทานมีความหวงใยในมารดาและบิดาอยูหรือ?  ถาเขากลาวอยางนี้วา เรายังมีความหวงใย                 
ในมารดาและบิดาอยู อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา ทานผูเชนกบัเรา ซ่ึงมีความตายเปน              
ธรรมดา ถาแมทานจักกระทําความหวงใยในมารดาและบิดา ก็จักตายไป ถาแมทานจักไมกระทํา    
ความหวงใยในมารดาและบิดา ก็จักตายไปเหมือนกนั ขอทานจงละความหวงใยในมารดาและ           
บิดาของทานเสียเถิด ถาเขากลาวอยางนีว้า เราละความหวงใยในมารดาและบิดาของเราแลว.   
        [๑๖๓๐] อุบาสกนั้นพึงถามเขาอยางนีว้า กท็านยังมีความหวงใยในบุตรและภริยาอยู    
หรือ?  ถาเขากลาวอยางนีว้า เรายังมีความหวงใยในบุตรและภริยาอยู อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขา      
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อยางนี้วา ทานผูเชนกับเรา ซ่ึงมีความตายเปนธรรมดา ถาแมทานจกักระทําความหวงใยในบุตร               
และภริยา ก็จกัตายไป ถาแมทานจักไมกระทําความหวงใยในบุตรและภริยา กจ็ักตายไปเหมือน    
กัน ขอทานจงละความหวงใยในบุตรและภริยาของทานเสียเถิด ถาเขากลาวอยางนี้วา เราละ    
ความหวงใยในบุตรและภริยาของเราแลว 
        [๑๖๓๑] อุบาสกนั้นพึงถามเขาอยางนีว้า ทานยังมีความหวงใยในกามคุณ ๕ อัน          
เปนของมนุษยอยูหรือ?  ถาเขากลาวอยางนี้วา เรายังมีความหวงใยในกามคุณ ๕ อันเปนของมนุษย           
อยู อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา กามอันเปนทิพยยงัดีกวา ประณีตกวา กามอันเปน                 
ของมนุษย ขอทานจงพรากจติใหออกจากกามอันเปนของมนุษย แลวนอมจิตไปในพวกเทพช้ัน       
จาตุมหาราชเถิด ถาเขากลาวอยางนี้วา จิตของเราออกจากกามอันเปนของมนุษยแลว จติของเรา                 
นอมไปในพวกเทพช้ันจาตุมหาราชแลว.  
        [๑๖๓๒] อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา พวกเทพชั้นดาวดึงสยังดีกวา ประณีต     
กวา พวกเทพช้ันจาตุมหาราช ขอทานจงพรากจิตใหออกจากพวกเทพช้ันจาตุมหาราช แลวนอมจิต    
ไปในพวกเทพช้ันดาวดึงสเถิด ถาเขากลาวอยางนีว้า จิตของเราออกจากพวกเทพช้ันจาตุมหาราช 
แลว จิตของเรานอมไปในพวกเทพช้ันดาวดึงสแลว อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนีว้า พวก   
เทพช้ันยามายงัดีกวา ประณีตกวา พวกเทพชั้นดาวดึงส ... พวกเทพช้ันดุสิตยังดีกวา ประณีตกวา             
พวกเทพช้ันยามา ... พวกเทพช้ันนิมมานรดยีังดีกวา ประณีตกวา พวกเทพชั้นดุสิต ... พวกเทพ 
ช้ันปรนิมมิตวสวัตตียังดีกวา ประณีตกวา พวกเทพช้ันนมิมานรดี ... พรหมโลกยังดีกวา ประณีตกวา            
พวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตตี ขอทานจงพรากจิตใหออกจากพวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตตี แลว      
นอมจิตไปในพรหมโลกเถิด ถาเขากลาวอยางนีว้า จิตของเราออกจากพวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตตี                 
แลว จิตของเรานอมไปในพรหมโลกแลว. 
        [๑๖๓๓] อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา ดกูรทานผูมีอายุ แมพรหมโลกก็ไม      
เท่ียง ไมยั่งยืน ยังนับเนื่องในสักกายะ ขอทานจงพรากจิตใหออกจากพรหมโลก แลวนาํจิต     
เขาไปในความดับสักกายะเถิด ถาเขากลาวอยางนีว้า จิตของเราออกจากพรหมโลกแลว เรานํา    
จิตเขาไปในความดับสักกายะแลว ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพไมกลาวถึงความตางอะไรกันของ       
อุบาสก ผูมีจิตพนแลวอยางนี้ กับภกิษุผูพนแลวตั้งรอยป คือ พนดวยวมุิติเหมือนกนั.                
                           จบ สูตรท่ี ๔      
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                            ผลสูตรท่ี ๑               
             เจริญธรรม ๔ ประการทําใหแจงโสดาปตติผล 
        [๑๖๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําให             
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ธรรม ๔ ประการเปนไฉน?  คือ การ     
คบสัตบุรุษ ๑ การฟงสัทธรรม ๑ การกระทําไวในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแก        
ธรรม ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว         
ยอมเปนไป เพือ่กระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล.        
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                            ผลสูตรท่ี ๒               
             เจริญธรรม ๔ ประการทําใหแจงสกทาคามิผล  
        [๑๖๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก          
แลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล ... .                 
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                            ผลสูตรท่ี ๓               
                เจริญธรรม ๔ ประการทําใหแจงอนาคามิผล  
        [๑๖๓๖] ... ยอมเปนไปเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ... .       
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            ผลสูตรท่ี ๔               
                 เจริญธรรม ๔ ประการทําใหแจงอรหัตผล   
        [๑๖๓๗] ... ยอมเปนไปเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ... .         
                           จบ สูตรท่ี ๘       
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                            ปฏิลาภสูตร                
                    เจริญธรรม ๔ ประการไดปญญา        
        [๑๖๓๘] ... ยอมเปนไปเพ่ือไดเฉพาะซ่ึงปญญา ... .               
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                             วุฒิสูตร                 
                   เจริญธรรม ๔ ประการปญญาเจริญ       
        [๑๖๓๙] ... ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญแหงปญญา ... .              
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                            เวปุลลสูตร                
                   เจริญธรรม ๔ ประการปญญาไพบูลย     
        [๑๖๔๐] ... ยอมเปนไปเพ่ือความไพบูลยแหงปญญา ... .            
                           จบ สูตรท่ี ๑๑              
                        จบ สัปปญญวรรคท่ี ๖           
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. สคาถกสูตร                   ๒. วัสสวตุถสูตร     
         ๓. ธรรมทินนสูตร       ๔. คิลายนสูตร      
         ๕. ผลสูตรท่ี ๑                   ๖. ผลสูตรที่ ๒    
         ๗. ผลสูตรท่ี ๓                   ๘. ผลสูตรท่ี ๔    
         ๙. ปฏิลาภสูตร                   ๑๐. วุฒิสูตร       
         ๑๑. เวปุลลสูตร.           
                          -----------    
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                         มหาปญญวรรคท่ี ๗             
                           มหาปญญสูตร                
                   เจริญธรรม ๔ ประการมีปญญามาก       
        [๑๖๔๑] ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญามาก ... .           
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            ปุถุปญญสูตร              
                    เจริญ ... มีปญญาแนนหนา          
        [๑๖๔๒] ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาแนนหนา ... .       
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                           วิปุลลปญญสูตร             
                    เจริญ ... มีปญญาไพบูลย          
        [๑๖๔๓] ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาไพบูลย ... .       
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                           คัมภีรปญญสูตร             
                     เจริญ ... มีปญญาลึกซ้ึง         
        [๑๖๔๔] ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาลึกซ้ึง ... .       
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                          อัปปมัตตปญญสูตร            
                 เจริญ ... มีปญญาหาประมาณมิได       
        [๑๖๔๕] ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาประมาณมิได ... .   
                           จบ สูตรท่ี ๕    
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                            ภูริปญญสูตร              
                   เจริญ ... มีปญญาดังแผนดนิ        
        [๑๖๔๖] ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาเพียงดังแผนดนิ ... .                
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           พาหุลปญญสูตร              
                     เจริญ ... มีปญญามาก             
        [๑๖๔๗] ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญามาก ... .           
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            สีฆปญญสูตร               
                     เจริญ ... มีปญญาเร็ว            
        [๑๖๔๘] ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาเร็ว ... .          
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                            ลหุปญญสูตร               
                     เจริญ ... มีปญญาเบา             
        [๑๖๔๙] ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาเบา ... .           
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                           หาสปญญสูตร                
                    เจริญ ... มีปญญาราเริง          
        [๑๖๕๐] ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาราเริง ... .       
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                           ชวนปญญสูตร                
                      เจริญ ... มีปญญาไว             
        [๑๖๕๑] ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาไว ... .            
                           จบ สูตรท่ี ๑๑     
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                           ติกขปญญสูตร               
                     เจริญ ... มีปญญากลา            
        [๑๖๕๒] ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาคมกลา ... .        
                           จบ สูตรท่ี ๑๒              
                          นิพเพธิกปญญสูตร            
                เจริญธรรม ๔ ประการมีปญญาชําแรกกิเลส   
        [๑๖๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก          
แลว ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเปนเคร่ืองชําแรกกิเลส ธรรม ๔ ประการเปนไฉน?     
คือ การคบสัตบุรุษ ๑ การฟงสัทธรรม ๑ การกระทําไวในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัตธิรรม         
สมควรแกธรรม ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําให        
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเปนเคร่ืองชําแรกกิเลส.      
                           จบ สูตรท่ี ๑๓              
                        จบ มหาปญญวรรคท่ี ๗           
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. มหาปญญสูตร         ๒. ปุถุปญญสูตร     
         ๓. วิปุลลปญญสูตร        ๔. คัมภีรปญญสูตร 
         ๕. อัปปมัตตปญญสูตร      ๖. ภูริปญญสูตร   
         ๗. พาหลุปญญสูตร        ๘. สีฆปญญสูตร     
         ๙. ลหุปญญสูตร          ๑๐. หาสปญญสูตร    
         ๑๑. ชวนปญญสูตร        ๑๒. ติกขปญญสูตร    
         ๑๓. นิพเพธิกปญญสูตร.     
                        จบ โสดาปตติสังยุต      
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                         -------------                
                          ๑๑. สัจจสังยุต              
                          สมาธิวรรคท่ี ๑              
                            สมาธิสูตร                 
                   ผูมีใจตั้งม่ันยอมรูตามความเปนจริง               
        [๑๖๕๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุผูมีใจ      
ตั้งม่ันแลว ยอมรูตามความเปนจริง ยอมรูอะไรตามความเปนจริง ยอมรูตามความเปนจริงวา               
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เธอท้ังหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุ             
ผูมีใจตั้งม่ันแลว ยอมรูตามความเปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลาย               
พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นีทุ้กขสมุทัย นีทุ้กขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ          
คามินีปฏิปทา.    
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                           ปฏิสัลลานสูตร              
                  ผูหลีกเรนอยูยอมรูตามความเปนจริง                
        [๑๖๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงถึงความประกอบในการหลีกออกเรนอยู          
ภิกษุผูหลีกออกเรนอยู ยอมรูตามความเปนจริง ยอมรูอะไรตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกข         
สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เธอท้ังหลายจงถึงความประกอบในการหลีก     
ออกเรนอยู ภกิษุผูหลีกออกเรนอยู ยอมรูตามความเปนจริง ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ           
เธอท้ังหลาย พงึกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.         
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                          กุลปุตตสูตรท่ี ๑            
                    ผูออกบวชโดยชอบเพื่อรูอริยสัจ ๔  
        [๑๖๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ออกบวชเปน          
บรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหลานั้นท้ังหมด ออกบวชแลวเพื่อรูอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง      
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กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จกัออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหลานั้นท้ัง    
หมด จกัออกบวชเพื่อรูอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจบัุนกาล  
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหลานั้นท้ังหมด ออกบวชอยู เพื่อรูอริยสัจ ๔ ตามความ  
เปนจริงอริยสัจ ๔ เปนไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธ              
คามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ... ในอนาคตกาล ... ในปจจุบันกาล              
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหลานั้นท้ังหมด ออกบวชเพ่ือรูอริยสัจ ๔ นี้แลตามความ  
เปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตามความ                 
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.  
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          กุลปุตตสูตรท่ี ๒            
                ผูออกบวชโดยชอบรูอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง                
        [๑๖๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ออกบวชเปน          
บรรพชิตโดยชอบ รูแลวตามความเปนจริง กุลบุตรเหลานั้นท้ังหมด รูแลวซ่ึงอริยสัจ ๔ ตามความ              
เปนจริง กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ จักรูตามความ     
เปนจริง กุลบุตรเหลานั้นท้ังหมด จกัรูซ่ึงอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง กลุบุตรเหลาใดเหลาหนึ่ง          
ในปจจุบันกาล ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ ยอมรูตามความเปนจริง กุลบุตรเหลานั้นท้ังหมด  
ยอมรูซ่ึงอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกข    
นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ... ในอนาคตกาล ... ในปจจุบันกาล         
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ รูตามความเปนจริง กุลบุตรเหลานั้นท้ังหมด รูซ่ึงอริยสัจ ๔   
เหลานี้ ตามความเปนจริง ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีร                
เพื่อรูตามความเปนจริงวา นีทุ้กข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.    
                           จบ สูตรท่ี ๔   
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                        สมณพราหมณสูตรท่ี ๑            
                สมณพราหมณรูอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง    
        [๑๖๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล รู         
แลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด รูแลวซ่ึงอริยสัจ ๔ ตามความเปน  
จริง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ในอนาคตกาล จักรูตามความเปนจริง สมณะหรือ        
พราหมณเหลานั้นท้ังหมด จกัรูซ่ึงอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา                
หนึ่งในปจจุบันกาล ยอมรูตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นท้ังหมด ยอมรูอริยสัจ ๔             
ตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา         
อริยสัจ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ... ในอนาคตกาล ... ในปจจุบันกาล รู               
ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นท้ังหมด รูซ่ึงอริยสัจ ๔ เหลานี้ตามความเปนจริง               
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา               
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.              
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                        สมณพราหมณสูตรท่ี ๒            
                  สมณพราหมณประกาศอริยสัจ ๔ ท่ีตนรู  
        [๑๖๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล             
ประกาศแลวซ่ึงส่ิงท่ีตนรูแลวตามความจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นท้ังหมด ประกาศแลวซ่ึง               
อริยสัจ ๔ วา เปนส่ิงท่ีตนรูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคต              
กาล จักประกาศส่ิงท่ีตนรูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นท้ังหมด จักประกาศ                 
อริยสัจ ๔ วา เปนส่ิงท่ีตนรูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจบัุน           
กาล ประกาศอยูซ่ึงส่ิงท่ีตนรูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด ประกาศ               
อยูซ่ึงอริยสัจ ๔ วา เปนส่ิงท่ีตนรูแลวตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ      
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ... ใน       
อนาคตกาล ... ในปจจุบันกาล ประกาศส่ิงท่ีตนรูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลา 
นั้นท้ังหมดประกาศอริยสัจ ๔ เหลานีว้า เปนส่ิงท่ีตนรูแลวตามความเปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย      



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 416 
เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้                
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.             
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                            วิตักกสูตร                
                      วาดวยการตรึกในอริยสัจ ๔       
        [๑๖๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงอยาตรึกถึงอกุศลวิตกอันลามก คือ กาม       
วิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวติก ขอนั้นเพราะเหตไุร?  เพราะวิตกเหลานี้ ไมประกอบดวย     
ประโยชน ไมใชพรหมจรรยเบ้ืองตน ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย ความคลายกําหนัด ความ     
ดับ ความสงบ ความรูยิ่ง ความตรัสรู นิพพาน ก็เม่ือเธอท้ังหลายจะตรึก พึงตรึกวา นี้ทุกข ฯลฯ            
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนั้นเพราะเหตุไร?  เพราะความตรึกเหลานี้ ประกอบดวยประโยชน                 
เปนพรหมจรรยเบ้ืองตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย ความคลายกําหนดั ความดับ ความสงบ        
ความรูยิ่ง ความตรัสรู นิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลาย พึงกระทํา 
ความเพยีรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรคามินีปฏิปทา.             
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                             จินตสูตร                 
                      วาดวยการคิดในอริยสัจ ๔        
        [๑๖๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงอยาคิดถึงอกุศลจิตอันลามกวา โลกเท่ียง     
โลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุด โลกไมมีท่ีสุด ชีพอันนั้น สรีระกอั็นนั้น ชีพอยางหนึ่ง สรีระกอ็ยาง           
หนึ่ง สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก สัตวเบ้ือง         
หนาแตตายแลวยอมเปนอีกกมี็ ยอมไมเปนอีกก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได         
ยอมไมเปนอีกก็หามิได ขอนัน้เพราะเหตุไร?  เพราะความคิดนี้ไมประกอบดวยประโยชน ไมใช               
พรหมจรรยเบ้ืองตน ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน ก็เม่ือเธอท้ังหลายจะคิด พึงคิดวา            
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินปีฏิปทา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความคิดนี้ประกอบดวยประ                 
โยชน เปนพรหมจรรยเบ้ืองตน ยอมเปนไปเพ่ือความหนาย ... นพิพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะ   
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ฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกข                
นิโรธคามินีปฏิปทา.                
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                          วิคคาหิกกถาสูตร             
                    วาดวยการพูดท่ีไมเปนประโยชน   
        [๑๖๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงอยาพูดถอยคําแกงแยงกันวา ทานไมรูท่ัว 
ถึงธรรมวินัยนี ้ เรารูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ ทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด เรา  
ปฏิบัติถูก ส่ิงท่ีควรพูดกอน ทานพูดเสียทีหลัง ส่ิงท่ีควรพูดทีหลัง ทานพูดเสียกอน เปน                
ประโยชนแกเรา ไมเปนประโยชนแกทาน ความเปนไปอยางอ่ืนท่ีคลาดเคล่ือน ทานประพฤติ   
แลว ทานยกวาทะข้ึนแลวเพือ่เปล้ืองวาทะของผูอ่ืน ทานถูกขมข่ีแลว ทานจงชําแรกออก ถา                 
ทานอาจ ขอนัน้เพราะเหตุไร?  เพราะถอยคํานี้ไมประกอบดวยประโยชน ไมใชพรหมจรรยเบ้ือง                 
ตน ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน ก็เม่ือเธอท้ังหลายจะพูด พึงพูดวา นี้ทุกข ฯลฯ              
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนั้นเพราะเหตุไร?  เพราะถอยคํานี้ประกอบดวยประโยชน เปน   
พรหมจรรยเบ้ืองตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ               
เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.          
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                          ติรัจฉานกถาสูตร             
                      วาดวยการพูดติรัจฉานกถา        
        [๑๖๖๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงอยาพูดดรัิจฉานกถา ซ่ึงมีหลายอยาง คือ     
พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ือง          
ผา เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ือง           
นคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ี     
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ลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเส่ือม ดวย  
ประการนั้นๆ ขอนั้นเพราะเหตุไร?  เพราะถอยคํานี้ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนพรหมจรรย 
เบ้ืองตน ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน ก็เม่ือเธอทั้งหลายจะพูด พึงพูดวา นี้ทุกข            
ฯลฯ นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา ขอนั้นเพราะเหตุไร?  เพราะถอยคํานีป้ระกอบดวยประโยชน    
เปนพรหมจรรยเบ้ืองตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะ    
ฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลาย พงึกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกข               
นิโรธคามินีปฏิปทา.                
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                         จบ สมาธิวรรคท่ี ๑            
                         -------------                
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. สมาธิสูตร           ๒. ปฏิสัลลาณสูตร    
         ๓. กุลปุตตสูตรท่ี ๑       ๔. กุลปุตตสูตรท่ี ๒               
         ๕. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑   ๖. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒               
         ๗. วิตักกสูตร           ๘. จินตสูตร        
         ๙. วิคคาหิกกถาสูตร      ๑๐. ติรัจฉานกถาสูตร                 
                         --------------     
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                      ธัมมจักกัปปวตัตนวรรคท่ี ๒       
                          ตถาคตสูตรท่ี ๑              
                       ทรงแสดงพระธรรมจักร             
        [๑๖๖๔] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้ :        
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี       
ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุปญจวัคคียมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย สวนสุด             
๒ อยางนี้ อันบรรพชิตไมควรเสพ สวนสุด ๒ อยางนั้นเปนไฉน?  คือ การประกอบตนให        
พัวพันดวยกามสุขในกามท้ังหลาย เปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมประเสริฐ     
ไมประกอบดวยประโยชน ๑ การประกอบความลําบากแกตน เปนทุกข ไมประเสริฐ ไมประกอบ       
ดวยประโยชน ๑ ขอปฏิบัติอันเปนสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุด ๒ อยางเหลานี้ อันตถาคต 
ไดตรัสรูแลว กระทําจกัษุ กระทําญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความ  
ตรัสรู เพื่อนิพพาน ก็ขอปฏิบัติอันเปนสายกลางนั้น ... เปนไฉน?  คือ อริยมรรคอันประกอบ                 
ดวยองค ๘ นีแ้หละ ซ่ึงไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชีพ     
ชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ขอปฏิบัติอันเปนสายกลางนี้แล อันตถาคตไดตรัสรู      
แลว กระทําจกัษุ กระทําญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อ                
นิพพาน.           
        [๑๖๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี้แล คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความแก      
ก็เปนทุกข ความเจ็บก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยส่ิงอันไมเปนท่ีรักก็เปน            
ทุกข ความพลัดพรากจากส่ิงอันเปนท่ีรักกเ็ปนทุกข ปรารถนาส่ิงใดไมได แมขอนั้นก็เปนทุกข            
โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ก็ทุกขสมุทยอริยสัจนี้แล คือ ตัณหาอันทําใหมีภพใหม     
ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ความเพลิดเพลินยิง่นักในอารมณนั้นๆ ไดแก       
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็ทุกขนโิรธอริยสัจนี้แล คือ ความดับดวยการสํารอกโดยไม      
เหลือแหงตัณหานั้นแหละ ความสละ ความวาง ความปลอย ความไมอาลัย ก็ทุกขนโิรธคามินี      
ปฏิปทาอริยสัจนี้แล คือ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ ซ่ึงไดแกสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมา                 
สมาธิ.     
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        [๑๖๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแก           
เรา ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขอริยสัจนั้นควรกําหนดรู ฯลฯ                
ทุกขอริยสัจนัน้เรากําหนดรูแลว.    
        [๑๖๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแกเรา        
ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ ฯลฯ ทุกขสมุทยอริยสัจนัน้ควรละ ฯลฯ                
ทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นเราละแลว.    
        [๑๖๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแกเรา        
ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นควรกระทําให              
แจง. ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นเรากระทําใหแจงแลว   
        [๑๖๖๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแก           
เรา ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินี              
ปฏิปทาอริยสัจนั้นควรเจริญ จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกดิข้ึนแลวแกเรา        
ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นเราเจริญแลว.       
        [๑๖๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ญาณทัสสนะ (ความรูความเหน็) ตามความเปนจริง           
มีวนรอบ ๓ อยางนี้ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจ ๔ เหลานี้ของเรา ยังไมบริสุทธ์ิเพียงใด เราก็ยัง               
ไมปฏิญาณตนวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหม  
โลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและมนษุย เพยีงนัน้ กเ็ม่ือใด ญาณทัสสนะ   
(ความรูความเห็น) ตามความเปนจริง มีวนรอบ ๓ อยางนี้ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจ ๔ เหลานี้  
ของเรา บริสุทธ์ิดีแลว เม่ือนัน้ เราจึงปฏิญาณตนวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใน               
โลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดา            
และมนุษย กญ็าณทัสสนะไดบังเกิดข้ึนแกเราวา วิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติท่ีสุด               
บัดนี้ ภพใหมไมมี พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุปญจวัคคียปล้ืมใจ ช่ืนชม              
ภาษิตของพระผูมีพระภาค.            
        [๑๖๗๑] ก็เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ดวงตาเหน็ธรรมอันปราศจาก      
ธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกดิข้ึนแกทานโกณฑัญญะวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดา                
ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัเปนธรรมดา ก็เม่ือพระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรแลว พวก 
ภุมมเทวดาไดประกาศวา นัน่ธรรมจักรอันยอดเยี่ยม อันพระผูมีพระภาคทรงประกาศแลว ณ ปา    
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อิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือ                
ใครๆ ในโลก ประกาศไมได พวกเทพช้ันจาตุมหาราชไดฟงเสียงของพวกภุมมเทวดาแลว ...        
พวกเทพช้ันดาวดึงสไดฟงเสียงของพวกเทพช้ันจาตุมหาราชแลว ... พวกเทพชัน้ยามาไดฟงเสียง                 
ของพวกเทพช้ันดาวดึงสแลว ... พวกเทพช้ันดุสิตไดฟงเสียงของพวกเทพช้ันยามาแลว ... พวก 
เทพช้ันนิมมานรดีไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแลว ... พวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวตัตีไดฟงเสียง             
ของพวกเทพช้ันนิมมานรดแีลว ... พวกเทพท่ีนับเนื่องในหมูพรหมไดฟงเสียงของพวกเทพช้ัน   
ปรนิมมิตวสวตัตีแลว ไดประกาศวา นั่นธรรมจักรอันยอดเยีย่ม อันพระผูมีพระภาคทรงประกาศ  
แลว ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร                
พรหม หรือใครๆ ในโลก ประกาศไมได.  
        [๑๖๗๒] โดยขณะนั้น โดยครูนั้น เสียงไดระบือข้ึนไปจนถึงพรหมโลกดวยประการ          
ฉะนี้ กห็ม่ืนโลกธาตุนี้สะเทือนสะทานหวัน่ไหว ท้ังแสงสวางอันยิ่ง หาประมาณมิได ไดปรากฏ                
แลวในโลก ลวงเทวานุภาพของพวกเทพดาท้ังหลาย.         
        [๑๖๗๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงเปลงอุทานวา โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ         
โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ เพราะเหตุนั้นคําวา อัญญาโกณฑัญญะ จึงไดเปนช่ือของทานโกณฑัญญะ  
ดวยประการฉะนี้แล.                 
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                          ตถาคตสูตรท่ี ๒              
            จักษุ ญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง เกิดแกตถาคต              
        [๑๖๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแก           
พระตถาคตท้ังหลาย ในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา นีทุ้กขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขอริยสัจนั้นควร 
กําหนดรู ฯลฯ ทุกขอริยสัจนัน้ พระตถาคตท้ังหลาย กําหนดรูแลว.          
        [๑๖๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแก           
พระตถาคตท้ังหลาย ในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา นีทุ้กขสมุทยอริยสัจ ฯลฯ ทุกขสมุทัย    
อริยสัจนั้นควรละ ฯลฯ ทุกขสมุทยอริยสัจนั้น พระตถาคตท้ังหลายละไดแลว.  
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        [๑๖๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแก           
พระตถาคตท้ังหลาย ในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา นีทุ้กขนิโรธอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสัจ               
นั้น ควรกระทําใหแจง ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสัจนั้น พระตถาคตท้ังหลายกระทําใหแจงแลว.       
        [๑๖๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแก           
พระตถาคตท้ังหลาย ในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ฯลฯ   
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นควรเจริญ จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึน   
แกพระตถาคตท้ังหลาย ในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้น   
พระตถาคตท้ังหลาย เจริญแลว.        
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                             ขันธสูตร                 
                          วาดวยอริยสัจ ๔            
        [๑๖๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้ อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกข         
อริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.             
        [๑๖๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน? ควรจะกลาวไดวา อุปาทาน          
ขันธ ๕ อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? ไดแกอุปาทานขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา อุปาทาน 
ขันธคือสัญญา อุปาทานขันธคือสังขาร อุปาทานขันธคือวิญญาณ นี้เรียกวาทุกขอริยสัจ.     
        [๑๖๘๐] ก็ทุกขสมุทยอรยิสัจเปนไฉน? ตัณหาอันทําใหมีภพใหม ประกอบดวยความ           
กําหนดัดวยอํานาจความพอใจ เพลิดเพลินยิง่นักในอารมณนั้นๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา         
วิภวตัณหา นีเ้รียกวา ทุกขสมุทยอริยสัจ.             
        [๑๖๘๑] ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน?  ความดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหง            
ตัณหาน้ันแหละ ความสละ ความวาง ความปลอย ความไมอาลัยตัณหาน้ัน นี้เรียกวา             
ทุกขนิโรธอริยสัจ. 
        [๑๖๘๒] ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน?  อริยมรรคอันประกอบดวยองค         
๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.      
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        [๑๖๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้แล เพราะเหตุนัน้แหละ เธอท้ังหลาย      
พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.    
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                            อายตนสูตร                 
                          วาดวยอริยสัจ ๔            
        [๑๖๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้ อริยสัจ ๔ เปนไฉน?  คือ              
ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.           
        [๑๖๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน?  ควรจะกลาววา อายตนะ             
ภายใน ๖ อายตนะภายใน ๖ เปนไฉน?  คือ อายตนะคือตา ฯลฯ อายตนะคือใจ นีเ้รียก              
วา ทุกขอริยสัจ.  
        [๑๖๘๖] ก็ทุกขสมุทยอริยสัจเปนไฉน?  ตัณหาอันทําใหมีภพใหม ประกอบดวย              
ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ เพลิดเพลินยิ่งนกัในอารมณนั้นๆ ไดแกกามตัณหา  ภวตัณหา    
วิภวตัณหา นีเ้รียกวา ทุกขสมุทยอริยสัจ.             
        [๑๖๘๗] ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน?  ความดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหง            
ตัณหานั้นแหละ ความสละ ความวาง ความปลอย ความไมอาลัยตัณหาน้ัน นี้เรียกวา ทุกข       
นิโรธอริยสัจ.    
        [๑๖๘๘] ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน?  อริยมรรคอันประกอบดวยองค         
๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.     
        [๑๖๘๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้แล เพราะเหตุนัน้แหละ เธอท้ังหลาย      
พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.    
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                           ธารณสูตรท่ี ๑              
                      วาดวยการทรงจําอริยสัจ ๔        
        [๑๖๙๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงทรงจําอริยสัจ ๔ ท่ีเราแสดงไวเถิด.          
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภกิษุรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ              
ขาพระองคทรงจําซ่ึงอริยสัจท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว.    
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     พ. ดูกรภกิษุ เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ท่ีเราแสดงแลวอยางไร?           
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทรงจําทุกขอริยสัจเปนขอท่ี ๑ ทุกขสมุทยอริยสัจ                 
เปนขอท่ี ๒ ทุกขนิโรธอริยสัจเปนขอท่ี ๓ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนขอท่ี ๔ ท่ีพระผู           
มีพระภาคทรงแสดงแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทรงจําอริยสัจ ๔ ท่ีพระผูมีพระภาค  
ทรงแสดงแลวอยางนี้แล.             
        [๑๖๙๑] พ. ดูกรภกิษุ ดลีะๆ เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ท่ีเราแสดงแลวไดถูกตอง             
เราแสดงทุกขอริยสัจเปนขอท่ี ๑ เธอทรงจําได เราแสดงทุกขสมุทยอริยสัจเปนขอท่ี ๒ เธอก็ทรง                
จําได เราแสดงทุกขนิโรธอริยสัจเปนขอท่ี ๓ เธอก็ทรงจําได เราแสดงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
อริยสัจเปนขอท่ี ๔ เธอก็ทรงจําได เธอจงทรงจําอริยสัจ ๔ ท่ีเราแสดงแลวอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุ               
เพราะฉะนั้นแหละ เธอพึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธ              
คามินีปฏิปทา.    
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                           ธารณสูตรท่ี ๒              
                 วาดวยการทรงจาํอริยสัจ ๔ อยางถูกตอง                 
        [๑๖๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายทรงจําอริยสัจ ๔ ท่ีเราแสดงไวแลวเถิด         
เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขา               
พระองคทรงจาํได ซ่ึงอริยสัจ ๔ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว.          
     พ. ดูกรภกิษุ เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ท่ีเราแสดงแลวอยางไร?           
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทรงจําทุกขอริยสัจเปนขอท่ี ๑ ท่ีพระผูมีพระภาค                
ทรงแสดงแลว ก็สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาวอยางนีว้า นี้ไมใชทุกขอริยสัจขอท่ี ๑           
ท่ีพระสมณโคดมทรงแสดงไว เราจักบอกเลิกทุกขอริยสัจขอท่ี ๑ นั้นเสีย แลวบัญญัติทุกขอริยสัจ               
ขอท่ี ๑ อยางอ่ืนใหม ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯลฯ ขาพระองคทรงจําทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา              
อริยสัจเปนขอท่ี ๔ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว ก็สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาว              
อยางนี้วา นี้มิใชทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจขอท่ี ๔ ท่ีพระสมณโคดมทรงแสดงไว เราจัก                
บอกเลิกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจขอท่ี ๔ นั้นเสีย แลวบัญญัตทุิกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
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อริยสัจท่ี ๔ อยางอ่ืนใหม ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทรงจํา             
อริยสัจ ๔ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวอยางนี้แล.   
        [๑๖๙๓] พ. ดูกรภกิษุ ดลีะๆ เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ท่ีเราแสดงแลวไดถูกตอง             
เราแสดงทุกขอริยสัจเปนขอท่ี ๑ เธอก็ทรงจําได ก็สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาว 
อยางนี้วา นี้มิใชทุกขอริยสัจขอท่ี ๑ ท่ีพระสมณโคดมทรงแสดงไว เราจักบอกเลิกทุกขอริยสัจ               
ขอท่ี ๑ นั้นเสีย แลวบัญญัตทุิกขอริยสัจขอท่ี ๑ อยางอ่ืนใหม ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯลฯ           
เราแสดงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนขอท่ี ๔ เธอก็ทรงจําได ก็สมณะหรือพราหมณผูใด  
ผูหนึ่งจะพึงกลาวอยางนีว้า นี้มิใชทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจขอท่ี ๔ ท่ีพระสมณโคดมทรง            
แสดงไว  เราจกับอกเลิกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจขอท่ี ๔ นั้นเสีย แลวบัญญัติทุกขนิโรธ              
คามินีปฏิปทาอริยสัจขอท่ี ๔ อยางอ่ืนใหม ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได เธอจงทรงจําอริยสัจ ๔ ท่ี           
เราแสดงแลวอยางนี้แล ดกูรภิกษุ เพราะฉะน้ันแหละ เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความ   
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.  
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                            อวิชชาสูตร                
                           วาดวยอวิชชา              
        [๑๖๙๔] ภิกษนุั้นนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา        
ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา อวิชชาๆ ดงันี้ อวิชชาเปนไฉน และดวยเหตุเพียงเทาไร บุคคล            
จึงจะช่ือวาตกอยูในอวิชชา?  พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ความไมรูในทุกข ในเหตุให               
เกิดทุกข ในความดับทุกข ในทางท่ีจะใหถึงความดับทุกข นี้เรียกวาอวิชชา และดวยเหตุเพียง               
เทานี้ บุคคลยอมช่ือวาตกอยูในอวิชชา ดูกรภิกษุ เพราะฉะน้ันแหละ เธอพึงกระทําความเพียร 
เพื่อรูตามความเปนจริงวา นีทุ้กข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.    
                           จบ สูตรท่ี ๗          
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                            วิชชาสูตร                 
                           วาดวยวิชชา               
        [๑๖๙๕] ภิกษนุั้นนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา วชิชาๆ ดังนี้ วิชชาเปนไฉน และดวยเหตุเพยีงเทาไร บุคคลจึง                 
จะช่ือวาถึงวิชชา?  พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ความรูในทุกข ในเหตุใหเกดิทุกข ใน               
ความดับทุกข ในทางท่ีใหถึงความดับทุกข  นี้เรียกวา วิชชา และดวยเหตุเพียงเทานี้ บุคคล               
ยอมช่ือวาถึงวชิชา ดูกรภกิษุ เพราะฉะนั้นแหละ เธอพึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตามความเปน 
จริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา.      
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           สังกาสนสูตร                
                      วาดวยบัญญัตแิหงอริยสัจ ๔     
        [๑๖๙๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราบัญญัติวา นี้เปนทุกขอริยสัจ อักขระ พยัญชนะ         
การจําแนกในทุกขอริยสัจนัน้ หาประมาณมิไดวา แมเพราะเหตุนี้ๆ นี้เปนทุกขอริยสัจ ฯลฯ    
เราบัญญัติวา นี้เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อักขระ  พยัญชนะ การจําแนกทุกขนิโรธ  
คามินีปฏิปทาอริยสัจนั้น หาประมาณมิไดวา แมเพราะเหตุนี้ๆ นี้เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา               
อริยสัจ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตามความ                 
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.  
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                             ตถสูตร  
                      วาดวยของจริงแท ๔ อยาง       
        [๑๖๙๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิง ๔ อยางนี้ เปนของจริงแท ไมแปรผัน ไมเปน        
อยางอ่ืน ส่ิง ๔ อยางเปนไฉน?  ส่ิงนี้วา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกดิทุกข นี้ความดับทุกข นี้ทาง         
ใหถึงความดับทุกข เปนของจริงแท ไมแปรผัน ไมเปนอยางอ่ืน ส่ิง ๔ อยางนี้ เปนของจริงแท     
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ไมแปรผัน ไมเปนอยางอ่ืน ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีร              
เพื่อรูตามความเปนจริงวา นีทุ้กข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนโิรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.               
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                    จบ ธรรมจักกัปปวัตตนวรรคท่ี ๒      
                           ----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. ตถาคตสูตรท่ี ๑      ๒. ตถาคตสูตรท่ี ๒   
         ๓. ขันธสูตร           ๔. อายตนสูตร         
         ๕. ธารณสูตรท่ี ๑       ๖. ธารณสูตรท่ี ๒    
         ๗. อวิชชาสูตร         ๘. วิชชาสูตร         
         ๙. สังกาสนสูตร        ๑๐. ตถสูตร           
                           ----------    
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                         โกฏิคามวรรคท่ี ๓             
                           วัชชีสูตรท่ี ๑             
                  วาดวยการตรัสรูและไมตรัสรูอริยสัจ ๔              
        [๑๖๙๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โกฏิคามในแควนวัชชี ณ ท่ีนัน้แล      
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะไมไดตรัสรู ไมได          
แทงตลอดอริยสัจ ๔ เราดวย เธอท้ังหลายดวย จึงแลนไป ทองเท่ียวไปยงัสังสารวัฏนี้ตลอด    
กาลนานอยางนี้ อริยสัจ ๔ เปนไฉน?  คือ เพราะไมไดตรัสรู ไมไดแทงตลอดทุกขอริยสัจ ๑  
ทุกขสมุทยอริยสัจ ๑ ทุกขนโิรธอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ๑ เราดวย เธอ      
ท้ังหลายดวย จึงแลนไป ทองเท่ียวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย                 
ทุกขอริยสัจ เราดวย เธอท้ังหลายดวย ตรัสรูแลว แทงตลอดแลว ทุกขสมุทยอริยสัจ ...      
ทุกขนิโรธอริยสัจ ... ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เราดวย เธอท้ังหลายดวย ตรัสรูแลว 
แทงตลอดแลว ตัณหาในภพขาดสูญแลว ตัณหาทีจ่ะนําไปสูภพส้ินแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี        
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จงึไดตรัสคาถาประพันธ 
ตอไปอีกวา       
        [๑๖๙๙] เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง  เราและเธอท้ังหลายได  
         ทองเท่ียวไปในชาตินัน้ๆ ตลอดกาลนาน อริยสัจ ๔ เหลานี้  เรา  
         และเธอทั้งหลายเหน็แลว ตัณหาทีจ่ะนําไปสูภพถอนขึ้นไดแลว มูล                
         แหงทุกขตัดขาดแลว บัดนี้ภพใหมไมมี.    
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                           วัชชีสูตรท่ี ๒             
                   วาดวยการรูชัดและไมรูชัดอริยสัจ ๔               
        [๑๗๐๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งยอมไมรูชัดตาม      
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ... นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นไมนับวาเปน            
สมณะในพวกสมณะ หรือวาเปนพราหมณในพวกพราหมณ และทานเหลานั้นยังไมกระทําให        
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แจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่ง      
เอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.        
        [๑๗๐๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งยอมรูตาม          
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ... นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณพวกนั้น นับวาเปน                
สมณะในพวกสมณะ และนบัวาเปนพราหมณในพวกพราหมณ และทานเหลานั้นกระทําใหแจง           
แลวซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่ง      
เอง ในปจจุบันเขาถึงอยู พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้บลงแลว               
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา  
        [๑๗๐๒] ชนเหลาใดยอมไมรูชัดซ่ึงทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความดบั                 
         ทุกข โดยประการทั้งปวงไมมีเหลือ และไมรูชัดซ่ึงทางใหถึงความ               
         สงบทุกข ชนเหลานั้นเส่ือมแลวจากเจโตวิมุติ และปญญาวิมุติ  
         ไมควรเพื่อกระทําท่ีสุดทุกข  เขาถึงชาติและชราโดยแท สวนชน 
         เหลาใดยอมรูชัดซ่ึงทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความดบัทุกข โดย                
         ประการท้ังปวงไมมีเหลือ และรูชัดซ่ึงทางใหถึงความสงบทุกข ชน                
         เหลานั้นถึงพรอมแลวดวยเจโตวิมุติ และปญญาวิมุติ ควรเพื่อ 
         กระทําท่ีสุดทุกข ไมเขาถึงชาติและชรา.     
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                          สัมมาสัมพุทธสูตร            
                  วาดวยความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  
        [๑๗๐๓] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อริยสัจ ๔ ประการนี้ ๔ ประการ             
เปนไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อริยสัจ ๔ ประการนี้แล      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะไดตรัสรูอริยสัจ ๔ ประการนีแ้ล ตามความเปนจริง ตถาคตเขาจึงกลาว                
วา เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายพึง    
กระทําความเพียร เพื่อรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา.   
                           จบ สูตรท่ี ๓        
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                            อรหันตสูตร                
                   วาดวยพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา   
        [๑๗๐๔] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา              
เหลาใดในอดตีกาล ตรัสรูแลวตามความเปนจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหมดน้ัน      
ตรัสรูแลวซ่ึงอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งใน               
อนาคตกาล จกัตรัสรูตามความเปนจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหมดแลว จักตรัสรู    
อริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบัน ตรัสรู              
อยูตามความเปนจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหมดน้ัน ตรัสรูอยูซ่ึงอริยสัจ  ๔ ตามความ             
เปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็พระ  
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึง่ในอดีตกาล ตรัสรูแลวตามความเปนจริง ... จักตรัสรู ...        
ตรัสรูอยูตามความเปนจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหมดนัน้ ตรัสรูอยูซ่ึงอริยสัจ ๔ ตาม           
ความเปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตาม                 
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.               
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                           สอาวักขยสูตร               
                        วาดวยความส้ินอาสวะ          
        [๑๗๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินอาสวะของผูรู ผูเห็น ไมกลาวความ     
ส้ินอาสวะของผูไมรูไมเห็น ก็ความส้ินอาสวะของผูรูอะไร ผูเห็นอะไร?  ความส้ินอาสวะของ               
ผูรูเห็นวา นี้ทุกข ... นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ความส้ินอาสวะของผูรูอยางนี้   
ผูเห็นอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพื่อรู              
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา.            
                           จบ สูตรท่ี ๕   
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                             มิตตสูตร                 
                      วาดวยการอนุเคราะหมิตร        
        [๑๗๐๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เธอท้ังหลายจะพึงอนุเคราะหชนเหลาใดเหลาหนึ่งและ      
ชนเหลาใดจะเปนมิตร อมาตย ญาติหรือสาโลหิตก็ตาม จะพึงสําคัญถอยคําวาเปนส่ิงท่ีตนควร   
เช่ือฟงชนเหลานั้น เธอท้ังหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งม่ัน ใหประดิษฐานอยูในการตรัสรูอริยสัจ ๔          
ตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  
ก็เธอท้ังหลายจะพึงอนเุคราะหชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ... ชนเหลานั้น เธอท้ังหลายพึงใหสมาทาน                
ใหตั้งม่ัน ใหประดิษฐานอยูในการตรัสรูอริยสัจ ๔ เหลานีแ้ลตามความเปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย          
เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้                
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.             
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                             ตถสูตร  
                    วาดวยอรยิสัจ ๔ เปนของจริงแท   
        [๑๗๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสัจ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน?  คือ ทุกข         
อริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อริยสัจ ๔ ประการนี้แล เปนของจริงแท ไมแปรผัน               
ไมเปนอยางอ่ืน เพราะฉะน้ัน จึงเรียกวาอริยสัจ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ เธอ 
ท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.             
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                             โลกสูตร 
                   พระตถาคตเปนอริยะในโลกท้ังปวง      
        [๑๗๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสัจ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน?  คือ ทุกข         
อริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตถาคตเปนอริยะในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก  
พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย เพราะฉะน้ัน จึงเรียกวา      
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อริยสัจ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตามความ 
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.  
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           ปริญเญยยสูตร               
                       วาดวยหนาท่ีในอริยสัจ ๔      
        [๑๗๐๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสัจ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน?  คือ ทุกข         
อริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อริยสัจ ๔ ประการนี้แล บรรดาอริยสัจ ๔ ประการนี้               
อริยสัจท่ีควรกาํหนดรู ท่ีควรละ ท่ีควรกระทําใหแจง ท่ีควรใหเกิดมี  มีอยู ก็อริยสัจท่ีควรกําหนดรู      
เปนไฉน?  ทุกขอริยสัจ ควรกําหนดรู ทุกขสมุทยอริยสัจ ควรละ ทุกขนโิรธอริยสัจ ควร         
กระทําใหแจง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ควรใหเกดิมี ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน  
แหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพือ่รูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี           
ปฏิปทา.          
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                            ควัมปติสูตร               
                 ผูเห็นทุกข ช่ือวาเห็นในสมุทัยนโิรธมรรค             
        [๑๗๑๐] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเถระมากรูปอยู  ณ เมืองสหชนิยะ แควนเจดยี ก็สมัยนั้น   
เม่ือภิกษุผูเถระมากรูปกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต นั่งประชุมกันในโรงกลม เกิดสนทนา   
กันข้ึนในระหวางประชุมวา  ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ผูใดหนอแลยอมเหน็ทุกขผูนั้นช่ือวายอมเห็น            
แมทุกขสมุทัย แมทุกขนิโรธ แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.                 
        [๑๗๑๑] เม่ือภิกษุผูเถระท้ังหลายกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระควัมปติเถระไดกลาวกะ   
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ผมไดฟงมา ไดรับมาในท่ีเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา         
ผูใดยอมเห็นทุกข ผูนั้นช่ือวายอมเห็นแมทุกขสมุทัย แมทุกขนิโรธ แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา           
ผูใดยอมเห็นทุกขสมุทัย ผูนัน้ช่ือวา ยอมเห็นแมทุกข แมทุกขนิโรธ แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    
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ผูใดยอมเห็นทุกขนิโรธ ผูนั้นช่ือวายอมเห็นแมทุกข แมทุกขสมุทัย แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา           
ผูใดยอมเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ผูนั้นช่ือวายอมเห็นแมทุกข แมทุกขสมุทัย แมทุกขนิโรธ.          
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ โกฏิคามวรรคท่ี ๓           
                           ----------                 
                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรค คือ       
         ๑. วัชชีสูตรท่ี ๑                           ๒. วชัชีสูตรท่ี ๒               
         ๓. สัมมาสัมพุทธสูตร        ๔. อรหันตสูตร   
         ๕. อาสวักขยสูตร                  ๖. มิตตสูตร       
         ๗. ตถสูตร                               ๘. โลกสูตร         
         ๙. ปริญเญยยสูตร                  ๑๐. ควมัปติสูตร.  
                          -----------        
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                        สีสปาปรรณวรรคท่ี ๔            
                            สีสปาสูตร                 
                 เปรียบส่ิงท่ีตรัสรูมีมากเหมือนใบไมบนตน             
        [๑๗๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สีสปาวัน ใกลเมืองโกสัมพี            
คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงถือใบประดูลาย ๒-๓ ใบดวยฝาพระหัตถ แลวตรัสเรียกภกิษุ    
ท้ังหลายมา แลวตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ใบ   
ประดูลาย ๒-๓ ใบท่ีเราถือดวยฝามือกับใบท่ีบนตน ไหนจะมากกวากนั?  ภิกษุท้ังหลายกราบทูล                
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ใบประดูลาย ๒-๓ ใบท่ีพระผูมีพระภาคทรงถือดวยฝาพระหัตถมี  
ประมาณนอย ท่ีบนตนมากกวา พระเจาขา.              
     พ. อยางนัน้เหมือนกัน ภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีเรารูแลวมิไดบอกเธอท้ังหลายมีมาก    
ก็เพราะเหตุไรเราจึงไมบอก เพราะส่ิงนั้นไมประกอบดวยประโยชน มิใชพรหมจรรยเบ้ืองตน  
ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย ความคลายกาํหนัด ความดบั ความสงบ ความรูยิ่ง ความตรัสรู    
นิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจงึไมบอก. 
        [๑๗๑๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงอะไรเราไดบอกแลว เราไดบอกแลววา นี้ทุกข ...     
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็เพราะเหตุไรเราจึงบอก เพราะส่ิงนั้นประกอบดวยประโยชน เปน  
พรหมจรรยเบ้ืองตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน เพราะฉะน้ัน เราจึงบอก ดูกรภกิษุ                 
ท้ังหลาย เพราะฉะนัน้แหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข               
ฯลฯ นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา.      
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                             ขทิรสูตร                 
            วาดวยการทําท่ีสุดแหงทุกขเพราะตรัสรูอริยสัจ ๔         
        [๑๗๑๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดพึงกลาวอยางนีว้า เราไมไดตรัสรูทุกขอริยสัจ ...                 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตามความเปนจริงแลว จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี ้
มิใชฐานะท่ีจะมีได เปรียบเหมือนผูใดพึงกลาวอยางนีว้า เราจักเอาใบตะเคียน ใบทองหลาง 
หรือใบมะขามปอม หอน้ําหรือตาลปตรนําไป ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได ฉันใด ผูใดพึงกลาว    
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อยางนี้วา เราไมไดตรัสรูทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตามความเปนจริง               
แลว จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได ฉันนัน้เหมือนกัน.       
        [๑๗๑๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา เราไดตรัสรูทุกขอริยสัจ ...              
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ตามความเปนจริงแลว จกักระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ ดงันี้ เปนฐานะ                
ท่ีจะมีได เปรียบเหมือนผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราจักเอาใบบัว ใบทองกวาว หรือใบยานทราย                
หอน้ําหรือตาลปตรนําไป ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีได ฉันใด ผูใดพึงกลาวอยางนีว้า  เราไดตรัสรู          
ทุกขอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ตามความเปนจริงแลว จักกระทําท่ีสุดแหงทุกข              
โดยชอบ ดังนี ้เปนฐานะท่ีจะมีได ฉันนั้นเหมือนกนั ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ   
เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.          
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                             ทัณฑสูตร                 
                 ผูทองเท่ียวไปในโลกเพราะไมเห็นอริยสัจ               
        [๑๗๑๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนทอนไมท่ีบุคคลขวางข้ึนไปบนอากาศแลว       
บางคราวเอาโคนตกลงมากมี็ บางคราวเอาตอนกลางตกลงมาก็มี บางคราวเอาปลายตกลงมาก็มี          
ฉันใด สัตวท้ังหลาย ผูมีนิวรณ คืออวิชชา มีตัณหาเปนเคร่ืองประกอบ ไดแลนไปอยู ทอง                 
เท่ียวไปอยู บางคราวจากโลกน้ีไปสูปรโลกก็มี บางคราวจากปรโลกมาสูโลกน้ีก็มี ฉันนั้นเหมือน              
กัน ขอนั้นเพราะเหตไุร?  เพราะไมเหน็อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ                 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เพราะฉะนัน้แหละ เธอท้ังหลายพึงกระทํา    
ความเพยีรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.            
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                             เจลสูตร 
             ใหรีบเพียรเพื่อตรัสรู เหมือนรีบดบัไฟบนศีรษะ           
        [๑๗๑๗] พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือผาหรือ      
ศีรษะถูกไฟไหมแลว จะควรกระทําอยางไร?  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ   
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เม่ือผาหรือศีรษะถูกไฟไหมแลว ควรจะกระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ         
ไมยนยอ ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะอยางแรงกลา เพื่อดับผาหรือศีรษะนัน้.         
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลพึงวางเฉย ไมใสใจถึงผาหรือศีรษะท่ีถูกไฟไหม แลว     
พึงกระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความไมยนยอ ความไมทอถอย สติและ            
สัมปชัญญะอยางแรงกลา เพื่อตรัสรูอริยสัจ ๔ ท่ียังไมตรัสรูตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปน             
ไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เพราะฉะนัน้  
แหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพือ่รูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี           
ปฏิปทา.          
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                            สัตติสตสูตร               
                      วาดวยการตรัสรูอริยสัจ ๔      
        [๑๗๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูมีอายุรอยป พึงกลาวอยางนีก้ะผูมี                 
ชีวิตอยูรอยปวา มาเถิด บุรุษผูเจริญ ชนท้ังหลายจักเอาหอกรอยเลมท่ิมแทงทาน ในเวลาเชา ...          
ในเวลาเท่ียง ... ในเวลาเย็น ทานนั้นถูกเขาเอาหอกสามรอยเลมท่ิมแทงอยูทุกวนัๆ มีอายุรอยป             
มีชีวิตอยูรอยป จักตรัสรู อริยสัจ ๔ ท่ียังไมไดตรัสรูโดยลวงรอยปไป กุลบุตรผูเปนไปในอํานาจ      
แหงประโยชนควรจะรับเอา ขอนั้นเพราะเหตุไร?  เพราะวาสงสารนี้มีเบ้ืองตนที่สุดอันบุคคลไป               
ตามอยูรูไมไดแลว เบ้ืองตนท่ีสุดแหงการประหารดวยหอก ดาบ หลาว และขวานยอมไมปรากฏ 
ฉันใด ก็ขอนีพ้ึงมีไดฉันนัน้วา ก็เราไมกลาวการตรัสรูอริยสัจ ๔ พรอมดวยทุกข โทมนัส                
แตเรากลาวการตรัสรูอริยสัจ ๔ พรอมดวยสุข โสมนัส อริยสัจ ๔ เปนไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ                 
ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึง     
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.       
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                             ปาณสูตร 
                   ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิพนจากอบายใหญ 
        [๑๗๑๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงตัดหญา ไม กิ่งไม และใบไม        
ในชมพูทวีปนี ้แลวรวบรวมเขาดวยกัน คร้ันแลวกระทําใหเปนหลาว คร้ันกระทําใหเปนหลาว    
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แลว พึงรอยสัตวขนาดใหญในมหาสมุทรในหลาวขนาดใหญ สัตวขนาดกลางในหลาวขนาดกลาง         
สัตวขนาดเล็กในหลาวขนาดเล็ก ก็สัตวขนาดเข่ืองในมหาสมุทรยังไมทันหมด หญา ไม กิ่งไม  
และใบไมในชมพูทวีป พึงถึงความส้ินไปหมดไปโดยแท การท่ีจะเอาหลาวรอยสัตวขนาดเล็กใน     
มหาสมุทร ซ่ึงมีมากกวาสัตวขนาดเข่ืองนั้น มิใชกระทําไดงาย ขอนั้นเพราะเหตุไร?  เพราะ                 
ตัวมันเล็ก ฉันใด อบายก็โตใหญ ฉันนั้น บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ?  พนจากอบายท่ีใหญโต 
อยางนี้แลว ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรภกิษุท้ังหลาย         
เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้                
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.             
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                          สุริยูปมาสูตรท่ี ๑          
                 วาดวยส่ิงท่ีเปนนิมิตมากอนการตรัสรูอริยสัจ        
        [๑๗๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือพระอาทิตยจะข้ึน ส่ิงท่ีข้ึนกอน ส่ิงท่ีเปนนิมิตมา                 
กอน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด ส่ิงท่ีเปนเบ้ืองตน เปนนมิิตมากอนแหงการตรัสรูอริยสัจ ๔               
ตามความเปนจริง คือ สัมมาทิฏฐิ ฉะนั้นเหมือนกัน อันภกิษุผูมีความเหน็ชอบ พึงหวังขอนี้ 
ไดวา จักรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะ          
ฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกข                
นิโรธคามินีปฏิปทา.                
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                          สุริยูปมาสูตรท่ี ๒          
                  พระตถาคตอุบัติความสวางยอมปรากฏ    
        [๑๗๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระจันทรและพระอาทิตยยังไมเกิดข้ึนในโลกเพยีงใด        
ความปรากฏแหงแสงสวางแจมจาอยางมากก็ยังไมมีเพยีงนั้น เวลานั้นมีแตความมืดมิด มีแตความ              
มัวเปนหมอก กลางคืนกลางวันไมปรากฏ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ไมปรากฏ ฤดูและปก็ไม     
ปรากฏ เม่ือใด พระจันทรและพระอาทิตยเกิดข้ึนในโลก เม่ือนั้น ความปรากฏแหงแสงสวาง     
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แจมจาอยางมากก็ยอมมี เวลานั้น ไมมีความมืดมิด ไมมีความมัวเปนหมอก กลางคืนกลางวัน  
ปรากฏ เดือนหน่ึงและกึ่งเดอืนก็ปรากฏ ฤดูและปก็ปรากฏ ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุ      
ท้ังหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไมอุบัติข้ึนในโลกเพยีงใด ความปรากฏแหง     
แสงสวางแจมแจงอยางมากก็ยังไมมีเพียงนั้น เวลานั้น มีแตความมืดมิด มีแตความมัวเปนหมอก              
การบอก การแสดง การบัญญัติ การแตงต้ัง การเปดเผย การจําแนก การกระทําใหงาย ซ่ึง        
อริยสัจ ๔ กย็ังไมมี เม่ือใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติข้ึนในโลก เม่ือนัน้  
ความปรากฏแหงแสงสวางแจมแจงอยางมากก็ยอมมี เวลานั้นไมมีความมืดมิด ไมมีความมัวเปน                 
หมอก  การบอก การแสดง ... การกระทําใหงาย ซ่ึงอริยสัจ ๔ ก็ยอมมี อริยสัจ ๔ เปนไฉน?    
คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแหละ    
เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียร เพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี               
ปฏิปทา.          
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                            อินทขีลสูตร               
                  ผูรูตามเปนจริง ยอมรูผูอ่ืนวารูหรือไมรู     
        [๑๗๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูชัด        
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอม                 
ตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณอ่ืนวา ทานผูนี้ เม่ือรู ยอมรูแน เม่ือเห็น ยอมเห็นแน            
เปรียบเหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย เปนของเบา คอยจะลอยไปตามลม บุคคลวางไวท่ีภาคพื้นอัน    
ราบเรียบแลว ลมทิศบูรพา พึงพัดปุยนุนหรือปุยฝายนั้นไปทางทิศประจิมได ลมทิศประจิมพึงพดั                
เอาไปทางทิศบูรพาได ลมทิศอุดรพึงพัดเอาไปทางทิศทักษิณได ลมทิศทักษิณพึงพัดเอาไปทางทิศ  
อุดรได ขอนั้นเพราะเหตุไร?  เพราะปุยนุนหรือปุยฝายนัน้เปนของเบาฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย              
ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กข 
นิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณ       
อ่ืนวา ทานผูนี ้เม่ือรู ยอมรูแน เม่ือเหน็ ยอมเห็นแน ขอนัน้เพราะเหตุไร?  เพราะไมเหน็         
อริยสัจ ๔ ฉันนั้นเหมือนกัน.     
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        [๑๗๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งยอมรูตามความ        
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไม    
ตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณอ่ืนวา ทานผูนี้ เม่ือรู ยอมรูแน เม่ือเห็น ยอมเหน็แน            
เปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาหินมีรากลึก เขาฝงไวดแีลว ไมหวั่นไหว ไมเอนเอียง ถึงแม 
ลมฝนอยางแรงจะพัดมาแตทิศบูรพา ... ทิศประจิม ... ทิศอุดร ... ทิศทักษิณ กไ็มสะเทือนสะทาน              
หวั่นไหว ขอนั้นเพราะเหตุไร?  เพราะรากลึก เพราะเสาหินเขาฝงไวดีแลว ฉันใด สมณะ       
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี                
ปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ไมตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณอ่ืนวา ทานผูนี ้
เม่ือรู ยอมรูแน เม่ือเห็น ยอมเห็นแน  ขอนั้นเพราะเหตุไร?  เพราะเหน็อริยสัจ ๔ ดแีลว              
ฉันนั้นเหมือนกัน อริยสัจ ๔ เปนไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา               
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.              
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                             วาทีสูตร                 
                ผูรูชัดตามเปนจริง ไมหวัน่ไหวตอผูยกวาทะ           
        [๑๗๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุรูปใดรูปหนึ่ง ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา       
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา ถึงแมสมณะหรือพราหมณผูมีความตองการวาทะ ผู   
แสวงหาวาทะ พึงมาจากทิศบูรพา ... ทิศประจิม ... ทิศอุดร ... ทิศทักษณิ ดวยประสงควา    
จักยกวาทะของภิกษนุั้น ภิกษุนั้นจกัสะเทือนสะทานหรือหวั่นไหวตอสมณะหรือพราหมณนัน้โดย  
สหธรรม ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได เปรียบเหมือนเสาหิน ๑๖ ศอก เสาหินนั้นมีรากลึกลงไป     
ขางลาง ๘ ศอก ขางบน ๘ ศอก ถึงแมลมฝนอยางแรงจะพัดมาแตทิศบูรพา ... ทิศประจิม ...    
ทิศอุดร ... ทิศทักษิณ ก็ไมสะเทือนสะทานหวั่นไหว ขอนั้นเพราะเหตุไร?  เพราะรากลึก     
เพราะเสาหนิเขาฝงไวดีแลว ฉันใด กภ็ิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ           
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ถึงแมสมณะหรือพราหมณผูตองการวาทะ ผูแสวงหาวาทะ พึงมาจาก   
ทิศบูรพา ... ทิศประจิม ... ทิศอุดร ... ทิศทักษิณ ดวยประสงควา จักยกวาทะของภิกษนุั้น  
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ภิกษนุั้นจกัสะเทือนสะทานหรือหวัน่ไหวตอสมณะหรือพราหมณนั้นโดยสหธรรม ขอนั้นมิใช     
ฐานะท่ีจะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเห็นอริยสัจ ๔ ดีแลว ฉันนั้นเหมือนกนั อริยสัจ ๔                 
เปนไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุท้ังหลาย          
เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ   
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.          
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                       จบ สีสปาปรรณวรรคท่ี ๔          
                          -----------                 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. สีสปาสูตร           ๒. ขทิรสูตร         
         ๓. ทัณฑสูตร            ๔. เจลสูตร          
         ๕. สัตติสตสูตร          ๖. ปาณสูตร         
         ๗. สุริยูปมาสูตรท่ี ๑      ๘. สุริยูปมาสูตรท่ี ๒            
         ๙. อินทขีลสูตร          ๑๐. วาทีสูตร.      
                          ------------    
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                          ปปาตวรรคท่ี ๔               
                             จินตสูตร                 
             การคิดเร่ืองตายแลวเกิดหรือไม ไมมีประโยชน            
        [๑๗๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเวฬวุัน กลันทกนิวาป         
สถาน ใกลพระนครราชคฤห ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว บุรุษคนหนึ่งออกจากเมืองราชคฤห เขาไปยังสระโบกขรณี                 
ช่ือสุมาคธา ดวยประสงควา จักคิดเร่ืองโลก คร้ันแลว นั่งคิดเร่ืองโลกอยู ณ ขอบสระโบก                 
ขรณีช่ือสุมาคธา เขาไดเห็นกองทัพประกอบดวยองค ๔ เขาไปสูกานบัว ท่ีขอบสระโบกขรณี  
ช่ือสุมาคธา คร้ันแลว ไดมีความคิดวา เราช่ือวาเปนคนบา ช่ือวาเปนคนมีจิตฟุงซานเสียแลว           
เราเห็นส่ิงท่ีไมมีในโลก คร้ังนั้น บุรุษนัน้เขาไปยังนครบอกแกหมูมหาชนวา ทานผูเจริญ                
ท้ังหลาย เราช่ือวาเปนคนบา ช่ือวาเปนคนมีจิตฟุงซานเสียแลว เราเห็นส่ิงท่ีไมมีในโลก หมู          
มหาชนถามวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานเปนบาไดอยางไร ทานมีจิตฟุงซานอยางไร ส่ิงอะไรท่ีไมมี          
ในโลกซ่ึงทานเห็นแลว?             
     บุ. ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย จะบอกใหทราบ เราออกจากกรุงราชคฤห เขาไปยัง         
สระโบกขรณช่ืีอสุมาคธา ดวยประสงควา จักคิดเร่ืองโลก คร้ันแลว นั่งคิดเร่ืองโลกอยู ณ 
ขอบสระโบกขรณีช่ือสุมาคธา เราไดเห็นกองทัพประกอบดวยองค ๔ เขาไปสูกานบัวท่ีขอบสระ   
โบกขรณีช่ือสุมาคธา เราเปนบาไดอยางนี้ เรามีจิตฟุงซานอยางนี้ ก็ส่ิงนีไ้มมีในโลก เราเห็น          
แลว.             
     มหา. ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานเปนบาแน ทานมีจิตฟุงซานแน ก็และส่ิงนี้ไมมีในโลก                 
ทานเห็นแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษนั้นไดเห็นส่ิงท่ีเปนจริง ไมใชไดเห็นส่ิงท่ีไมเปนจริง.        
        [๑๗๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว สงครามเทวดากับอสูรประชิดกัน ก ็       
ในสงครามนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ ก็พวกอสูรท่ีแพกลัวแลว ยังจิตของพวก              
เทวดาใหงวยงงอยู เขาไปสูบุรีอสูรโดยทางกานบัว เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายจงอยาคิด 
เร่ืองโลกวา โลกเท่ียง โลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุด โลกไมมีท่ีสุด ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น    
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ชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืน สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว             
ยอมไมเปนอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี สัตวเบ้ืองหนา             
แตตายแลวยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิได ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะความคิด                
นั้นไมประกอบดวยประโยชน ไมใชพรหมจรรยเบ้ืองตน ยอมเปนไปเพ่ือความหนาย ความ      
คลายกําหนดั ความดับ ความสงบ ความรูยิ่ง ความตรัสรู เพื่อนิพพาน.      
        [๑๗๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เม่ือเธอท้ังหลายจะคิด พึงคิดวา นี้ทุกข ฯลฯ          
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนั้นเพราะเหตุไร?  เพราะความคิดนัน้ ประกอบดวยประโยชน     
เปนพรหมจรรยเบ้ืองตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย ... เพื่อนิพพาน ดกูรภิกษุท้ังหลาย     
เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ   
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.          
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            ปปาตสูตร 
                       วาดวยเหวคือความเกิด          
        [๑๗๒๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนคร              
ราชคฤห คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
มาเถิด เราจักเขาไปยังยอดเขากั้นเขตแดนเพื่อพักกลางวนั ภิกษุเหลานัน้ทูลรับพระดาํรัสของ 
พระผูมีพระภาคแลว คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภกิษุเปนอันมาก เสด็จเขาไปยัง    
ยอดเขากัน้เขตแดน ภิกษุรูปหนึ่งไดเห็นเหวใหญบนยอดเขากั้นเขตแดน  คร้ันแลวไดทูลถาม    
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เหวนี้ใหญ เหวน้ีใหญแทๆ เหวอ่ืนท่ีใหญกวา  
และนากลัวกวาเหวนี้มีอยูหรือ พระเจาขา?  พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา เหวอ่ืนท่ีใหญ   
กวาและนากลัวกวาเหวนี้มีอยู.    
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ กเ็หวอ่ืนท่ีใหญกวาและนากลัวกวาเหวนี้เปนไฉน?       
        [๑๗๒๙] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรู          
ชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ... นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  
ยอมยินดีในสังขารท้ังหลาย ซ่ึงเปนไปเพื่อความเกิด ... เพื่อความแก ... เพื่อความตาย ...                
เพื่อความโศก ความรํ่าไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจ ยินดแีลว ยอม        
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ปรุงแตงสังขารท้ังหลาย ซ่ึงเปนไปเพื่อความเกิดบาง ... และความคับแคนใจบาง คร้ันปรุงแตง              
แลว ยอมตกลงสูเหวคือความเกิดบาง ... และความคับแคนใจบาง เรากลาววา สมณะหรือ      
พราหมณเหลานั้น ยอมไมพนไปจากความเกิด ความแก ความตาย ความเศราโศก ความ            
รํ่าไร ความทุกข ความโทมนสั ความคับแคนใจ  ยอมไมพนไปจากทุกข.      
        [๑๗๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูตาม         
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานัน้        
ยอมไมยนิดีในสังขารท้ังหลาย ซ่ึงเปนไปเพื่อความเกิด ... และความคับแคนใจ ไมยนิดีแลว                 
ยอมไมปรุงแตงสังขารท้ังหลายซ่ึงเปนไปเพื่อความเกดิ ... และความคับแคนใจ คร้ันไมปรุงแตง             
แลว ยอมไมตกลงสูเหวคือความเกดิบาง ... และความคับแคนใจบาง เรากลาววา สมณะ       
หรือพราหมณเหลานั้น ยอมพนจากความเกิด ... และความคับแคนใจยอมพนจากทุกข ดูกร      
ภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.              
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            ปริฬาหสูตร                
                        วาดวยความเรารอน           
        [๑๗๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย นรกช่ือวามีความเรารอนมาก มีอยู ในนรกน้ัน บุคคล      
ยังเหน็รูปอยางใดอยางหน่ึงดวยนัยนตาได (แต) เห็นรูปท่ีไมนาปรารถนาอยางเดยีว ไมเห็นรูป           
ท่ีนาปรารถนา เห็นรูปท่ีไมนาใครอยางเดยีว ไมเห็นรูปท่ีนาใคร เห็นรูปท่ีไมนาชอบใจ                
อยางเดยีว ไมเห็นรูปท่ีนาชอบใจ ไดฟงเสียงอยางใดอยางหน่ึงดวยหูได ... ไดสูดกล่ินอยางใด          
อยางหนึ่งดวยจมูกได ... ไดล้ิมรสอยางใดอยางหนึ่งดวยล้ินได ... ไดถูกตองโผฏฐัพพะอยางใด          
อยางหนึ่งดวยกายได ... ไดรูแจงธรรมารมณอยางหน่ึงดวยใจได (แต) รูแจงรูปท่ีไมนาปรารถนา       
อยางเดยีว ไมรูแจงรูปท่ีนาปรารถนา รูแจงรูปท่ีไมนาใครอยางเดยีว ไมรูแจงรูปท่ีนาใคร รูแจง                 
รูปท่ีไมนาพอใจอยางเดียว ไมรูแจงรูปท่ีนาพอใจ. 
        [๑๗๓๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษรูุปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาค  
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ความเรารอนมาก ความเรารอนมากแทๆ ความเรารอนอ่ืนท่ีมากกวา               
และนากลัวกวาความเรารอนนี้ มีอยูหรือ?    
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     พ. ดูกรภกิษุ ความเรารอนอ่ืนท่ีมากกวาและนากลัวกวาความเรารอนนี้มีอยู.      
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ กค็วามเรารอนอ่ืนท่ีมากกวา และนากลัวกวาความเรารอน                 
นี้ เปนไฉน?      
        [๑๗๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูชัด        
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น     
ยอมยินดีในสังขารท้ังหลาย ซ่ึงเปนไปเพื่อความเกิด ฯลฯ ยินดแีลว ยอมปรุงแตง คร้ัน    
ปรุงแตงแลว ยอมเรารอนดวยความเรารอนเพราะความเกดิบาง ความแกบาง ความตายบาง    
ความเศราโศก ความรํ่าไร ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจบาง เรากลาววา          
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไมพนไปจากความเกดิ ... ความคับแคนใจ ยอมไมพนไป       
จากทุกข.         
        [๑๗๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูชัด         
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น     
ยอมไมยนิดีในสังขารท้ังหลาย ซ่ึงเปนไปเพื่อความเกดิ ฯลฯ ไมยนิดีแลว ยอมไมปรุงแตง 
คร้ันไมปรุงแตงแลว ยอมไมเรารอน ดวยความเรารอนเพราะความเกดิ ... และความคับแคนใจ                
เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมพนจากความเกิด ... ความคับแคนใจ ยอมพน      
จากทุกข ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตาม    
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา.               
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                             กูฎสูตร 
                     วาดวยฐานะท่ีมีไดและมีไมได   
        [๑๗๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราไมตรัสรูทุกขอริยสัจตาม  
ความเปนจริงแลว ฯลฯ ไมตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเปนจริงแลว จัก    
กระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ ขอนีมิ้ใชฐานะท่ีจะมีได เปรียบเหมือนผูใดพึงกลาวอยางนี้          
วา เราไมไดกระทําเรือนช้ันลาง แลวจักยกเรือนช้ันบนแหงเรือนยอด ดังนี้ ขอนี้มิใชฐานะท่ี             
จะมีได ฉันใด ผูใดพึงกลาวอยางนีว้า เราไมไดตรัสรูทุกขอริยสัจตามความเปนจริงแลว ฯลฯ     
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ไมตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตามความเปนจริงแลว จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้                
ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได ฉันนั้นเหมือนกัน.         
        [๑๗๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราไดตรัสรูทุกขอริยสัจตาม  
ความเปนจริงแลว ฯลฯ ไดตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเปนจริงแลว จัก    
กระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้  ขอนีเ้ปนฐานะท่ีจะมีได เปรียบเหมือนผูใดพึงกลาวอยางนี้          
วา เรากระทําเรือนช้ันลางแลว จักยกเรือนช้ันบนแหงเรือนยอด ดังนี้ ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได             
ฉันใด ผูใดพึงกลาวอยางนี้วาเราไดตรัสรูทุกขอริยสัจตามความเปนจริงแลว ฯลฯ ไดตรัสรู               
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตามความเปนจริงแลว จกักระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ ดงันี้ ขอนี้  
เปนฐานะท่ีจะมีได ฉันนัน้เหมือนกัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึง  
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.       
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                             วาลสูตร 
                วาดวยการแทงตลอดตามความเปนจริงยาก   
        [๑๗๓๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกล           
เมืองเวสาลี คร้ังนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปบิณฑบาตใน    
เมืองเวสาลี ทานพระอานนทไดเหน็ลิจฉวกีุมารมากดวยกัน กําลังทําการยิงศรอยูในศาลาสําหรับ 
เรียนศิลปะ ยิงลูกศรใหเขาไปติดๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก แตท่ีไกลไดไมผิดพลาด คร้ันแลว                 
ไดมีความคิดวา พวกลิจฉวีกมุารเหลานี้ ท่ีจกัยิงลูกศรใหเขาไปติดๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก                
แตท่ีไกลไดไมผิดพลาด เปนผูศึกษาแลว ศึกษาดแีลว.                 
        [๑๗๓๘] คร้ังนั้น ทานพระอานนท คร้ันเท่ียวไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีแลว             
เวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมี    
พระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ  
ประทานพระวโรกาส เม่ือเวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตใน        
เมืองเวสาลี ไดเห็นลิจฉวีกมุารมากดวยกนั กําลังทําการยิงศรอยูในศาลาสําหรับเรียนศิลปะ    
ยิงลูกศรใหเขาไปติดๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก แตท่ีไกลไดไมผิดพลาด คร้ันแลว ขาพระองค     
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ไดมีความคิดวา พวกลิจฉวีกมุารเหลานี้ท่ียงิลูกศรใหเขาไปติดๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก แตท่ี             
ไกลไดไมผิดพลาด เปนผูศึกษาแลว ศึกษาดีแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธอ    
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อยางไหนจะทําไดยากกวากัน หรือจะใหเกิดข้ึนไดยากกวากัน?   
คือ การท่ียิงลูกศรใหเขาไปติดๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก แตท่ีไกลไดไมผิดพลาด กับการ    
แทงปลายขนทรายดวยปลายขนทรายท่ีแบงออกแลวเปน ๗ สวน.                
     อา. ขาแตพระองคผูเจริญ การแทงปลายขนทรายดวยปลายขนทรายท่ีแบงออกแลว           
เปน ๗ สวน กระทําไดยากกวา และใหเกิดข้ึนไดยากกวาพระเจาขา.      
     พ. ดูกรอานนท ชนเหลาใดยอมแทงตลอดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ                
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ชนเหลานั้นยอมแทงตลอดไดยากกวาโดยแท เพราะฉะนั้นแหละ       
อานนท เธอพงึกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี                 
ปฏิปทา.          
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                           อันธการีสูตร               
                     ผูรูตามเปนจริงไมตกไปสูท่ีมืด                 
        [๑๗๓๙] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย โลกันตนรกมีแตความทุกข มืดคลุมมัวเปนหมอก         
สัตวในโลกันตนรกน้ัน ไมไดรับรัศมีพระจันทรและพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากอยางนี้.              
        [๑๗๔๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาค  
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ความมืดนั้นมาก ความมืดนัน้มากแทๆ ความมืดอยางอ่ืนท่ีมากกวา                 
และนากลัวกวาความมืดนี้ มอียูหรือ?                
     พ. ดูกรภกิษุ ความมืดอยางอ่ืนท่ีมากกวาและนากลัวกวาความมืดนี้มีอยู.           
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ความมืดอยางอ่ืนท่ีมากกวาและนากลัวกวาความมืดนี้     
เปนไฉน.          
        [๑๗๔๑] พ. ดูกรภกิษุ กส็มณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูชัดตาม          
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ยอม    
ยินดใีนสังขารท้ังหลาย ซ่ึงเปนไปเพื่อความเกิด ฯลฯ ยินดแีลวยอมปรุงแตง คร้ันปรุงแตง  
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แลว ยอมตกไปสูความมืดคือความเกิด ... และความคับแคนใจ เรากลาววา  สมณะหรือ         
พราหมณเหลานั้นยอมไมพนไปจากความเกิด ... ความคับแคนใจ ยอมไมพนไปจากทุกข.       
        [๑๗๔๒] ดูกรภกิษุ สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูชัดตามความ          
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ยอมไมยินดี                 
ในสังขารท้ังหลายซ่ึงเปนไปเพื่อความเกดิ ฯลฯ ไมยนิดีแลว ยอมไมปรุงแตง คร้ันไมปรุงแตง              
แลว ยอมไมตกไปสูความมืดคือความเกดิบาง ... และความคับแคนบาง เรากลาววา สมณะ     
หรือพราหมณเหลานั้น ยอมพนไปจากความเกิด ... และความคับแคนใจ ยอมพนไปจากความทุกข  
ดูกรภกิษุ เพราะฉะนัน้แหละ เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี ้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.             
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           ฉิคคฬสูตรท่ี ๑             
                      วาดวยความเปนมนุษยยาก        
        [๑๗๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษโยนแอก ซ่ึงมีชองเดียวลงไปใน           
มหาสมุทร เตาตาบอดมีอยูในมหาสมุทรนัน้ ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลข้ึนคราวหนึ่งๆ เธอ     
ท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เตาตาบอดน้ัน ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลข้ึนคราวหนึ่งๆ                 
จะสอดคอใหเขาไปในแอกซ่ึงมีชองเดียวโนนไดบางหรือหนอ?  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแต                
พระองคผูเจริญ ถาลวงกาลนานไปบางคร้ังบางคราว เตาจะสอดคอใหเขาไปในแอกนั้นไดบาง.  
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เตาตาบอด ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลข้ึนคราวหนึ่งๆ สอด       
คอใหเขาไปในแอกซ่ึงมีชองเดียวโนน ยังจะเร็วกวา เรายอมกลาวความเปนมนุษยเพราะคนพาล                 
ผูไปสูวินิบาตแลวคราวเดียวก็หามิได ขอนัน้ เพราะเหตุไร?  เพราะวาในวินิบาตนี้ ไมมีการ              
ประพฤติธรรม การประพฤติชอบ การกระทํากุศล  การกระทําบุญ มีแตการเค้ียวกินกันและกัน        
การเค้ียวกิน ผูมีกําลังนอยกวา ยอมเปนไปในวินิบาตนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร?  เพราะไมเห็น               
อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียร เพื่อรูตามความเปนจริง                 
วา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.          
                           จบ  สูตรท่ี ๗       
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                           ฉิคคฬสูตรท่ี ๒             
                    วาดวยการไดความเปนมนุษยยาก    
        [๑๗๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนมหาปฐพนีี้มีน้ําเปนอันเดียวกัน บุรุษโยน     
แอกซ่ึงมีชองเดียวลงไปในมหาปฐพีนัน้ ลมทิศบูรพาพัดเอาแอกน้ันไปทางทิศประจิม ลมทิศ       
ประจิมพัดเอาไปทางทิศบูรพา ลมทิศอุดรพัดเอาไปทางทิศทักษณิ ลมทิศทักษิณพัดเอาไปทางทิศ     
อุดร เตาตาบอดมีอยูในมหาปฐพีนั้น ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลข้ึนคราวหนึ่งๆ เธอท้ังหลายจะ                 
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน เตาตาบอดนั้น ตอลวงรอยปๆ  มันจะโผลข้ึนคราวหนึ่งๆ จะสอด    
คอใหเขาไปในแอกซ่ึงมีชองเดียวโนนไดบางหรือหนอ?  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองค              
ผูเจริญ ขอท่ีเตาตาบอด ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลข้ึนคราวหนึ่งๆ จะสอดคอเขาไปในแอกซ่ึงมี               
ชองเดียวโนนเปนของยาก.           
     พ. ฉันนั้นภิกษุท้ังหลาย การไดความเปนมนุษยเปนของยาก พระตถาคตอรหันต           
สัมมาสัมพุทธเจาจะอุบัตใินโลกเปนของยาก ธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลวจะรุงเรืองในโลก                
ก็เปนของยาก ความเปนมนษุยนี้เขาไดแลว พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติแลวในโลก                 
และธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวก็รุงเรืองอยูในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ  
เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.          
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           สิเนรุสูตรท่ี ๑            
                ทุกขของพระอริยบุคคลหมดไปมากกวาท่ีเหลือ               
        [๑๗๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนหิน ประมาณเทาเมล็ดถ่ัว        
เขียว ๗ กอนแหงขุนเขาสิเนรุราช เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนหินประมาณเทาเมล็ด   
ถ่ัวเขียว ๗ กอนท่ีบุรุษเก็บแลวกับขุนเขาสิเนรุราช อยางไหนจะมากกวากัน?  ภิกษุท้ังหลาย                
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาสิเนรุราชมากกวา กอนหนิประมาณเทาเมล็ดถ่ัวเขียว                
๗ กอนท่ีบุรุษเก็บแลว นอยกวา เม่ือเทียบกบัขุนเขาสิเนรุราชแลว กอนหินประมาณเทาเมล็ด                
ถ่ัวเขียว ๗ กอน ท่ีบุรุษนั้นเกบ็ไวแลว ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวน               
เส้ียว.       



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 449 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก สมบูรณดวยทิฏฐิ ตรัสรูแลว   
ผูรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาท่ีส้ินไป หมดไปแลว มากกวา              
ท่ียังเหลือมีประมาณนอย ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว เม่ือเทียบ               
กับกองทุกขอันมีในกอนท่ีส้ินไป หมดไปแลว อยางสูงเพียง ๗ ชาติ ฉันนั้นเหมือนกนั       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา               
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.              
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                           สิเนรุสูตรท่ี ๒            
                ทุกขของพระอริยบุคคลหมดไปมากกวาท่ีเหลือ               
        [๑๗๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนขุนเขาสิเนรุราชพึงถึงความส้ินไป หมดไป       
เวนกอนหนิประมาณเทาเมล็ดถ่ัวเขียว ๗ กอน เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขุนเขา                 
สิเนรุราชท่ีส้ินไป หมดไป กบักอนหนิประมาณเทาเมล็ดถ่ัวเขียว ๗ กอนท่ียังเหลืออยู อยางไหน             
จะมากกวากัน?  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาสิเนรุราชท่ีส้ินไป หมดไป            
นี้แหละมากกวา กอนหินประมาณเทาเมล็ดถ่ัวเขียว ๗ กอนท่ียังเหลืออยู นอยกวา เม่ือเทียบกับ            
ขุนเขาสิเนรุราชท่ีส้ินไป หมดไป กอนหินประมาณเทาเมล็ดถ่ัวเขียว ๗ กอนท่ียังเหลืออยู ยอม              
ไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว.  
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ผูสมบูรณดวยทิฏฐิ ตรัสรูแลว                 
ผูรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาท่ีส้ินไป หมดไปแลว มากกวา              
ท่ียังเหลือมีประมาณนอย ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว เม่ือเทียบ               
กับกองทุกขอันมีในกอนท่ีส้ินไป หมดไปแลว อยางสูงเพียง ๗ ชาติ  ฉันนั้นเหมือนกนั ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.              
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ ปปาตรวรรคท่ี ๕             
                           ----------     
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                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. จินตสูตร            ๒. ปปาตสูตร         
         ๓. ปริฬาหสูตร          ๔. กูฏสูตร          
         ๕. วาลสูตร            ๖. อันธการีสูตร      
         ๗. ฉิคคฬสูตรท่ี ๑        ๘. ฉิคคฬสูตรท่ี ๒ 
         ๙. สิเนรุสูตรท่ี ๑        ๑๐. สิเนรุสูตรท่ี ๒               
                          -----------     
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                          อภิสมยวรรคท่ี ๖             
                            นขสิขาสูตร                
             วาดวยทุกขของพระอริยะเทากับฝุนท่ีปลายเล็บ           
        [๑๗๔๗] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนเล็กนอย ไวท่ีปลายพระนขาแลว        
ตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้น                 
เปนไฉน ฝุนเล็กนอยท่ีปลายเล็บท่ีเราชอนข้ึนนี้กับมหาปฐพีนี้ อยางไหนจะมากกวากัน? ภิกษุ              
ท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ มหาปฐพีมากกวา ฝุนเล็กนอยท่ีปลายพระนขาอัน  
พระผูมีพระภาคทรงชอนข้ึนนี้ มีประมาณนอย เม่ือเทียบกับมหาปฐพแีลว ฝุนเล็กนอยท่ีปลาย                 
พระนขาที่พระผูมีพระภาคชอนข้ึนแลว ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว.             
     พ. อยางนัน้เหมือนกัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวกผูสมบูรณ   
ดวยทิฏฐิ ผูตรัสรู ผูรูตามความเปนจริงวา นีทุ้กข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ท่ีส้ินไป          
หมดไป มากกวา ท่ียังเหลือมีประมาณนอย ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแม     
สวนเส้ียว เม่ือเทียบกับกองทกุขอันมีในกอนท่ีส้ินไป หมดไปแลว อยางสูงเพียง ๗ ชาติ   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา               
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.              
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                           โปกขรณีสูตร                
             วาดวยทุกขของพระอริยะเทากับน้ําปลายหญาคา             
        [๑๗๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนสระโบกขรณี โดยยาว ๕๐ โยชน โดย              
กวาง ๕๐ โยชน สูง ๕๐ โยชน เต็มดวยน้ําเปยมฝง กาดื่มกินไดบุรุษเอาปลายหญาคาจุมน้ําข้ึน            
จากสระนั้น เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําท่ีเขาเอาปลายหญาคาจุมข้ึน กับน้ําใน                
สระโบกขรณี ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในสระ    
โบกขรณีมากกวา น้ําท่ีเขาเอาปลายหญาคาจุมข้ึนมีประมาณนอย เม่ือเทียบกับน้ําในสระโบกขรณี                 
แลว น้ําท่ีเขาเอาปลายหญาคาจุมข้ึน ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว.    
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     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ           
ท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.             
                            จบ สูตรท่ี ๒              
                          สัมเภชชสูตรท่ี ๑            
                   เปรียบทุกขท่ียังเหลือเทากับหยดน้ํา                 
        [๑๗๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําใหญเหลานี้ คือ แมน้ําคงคา ยมุนา     
อจิรวดีสรภูมหียอมไหลไปไมขาดสายในท่ีใด        บุรุษตักน้ํา ๒-๓ หยดข้ึนจากท่ีนัน้  
เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ํา ๒-๓ หยดท่ีเขาตักข้ึน กับน้ําท่ีไหลไปประจบกัน     
ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําท่ีไหลไปประจบมากกวา                 
น้ํา ๒-๓ หยดที่เขาตักข้ึนมีประมาณนอย เม่ือเทียบกับน้ําท่ีไหลไปประจบกัน น้ํา ๒-๓ หยดท่ี  
เขาตักข้ึน ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว.    
     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ           
ท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.             
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                          สัมเภชชสูตรท่ี ๒            
                  เปรียบทุกขท่ีหมดไปเทากับน้ําในแมน้ํา                
        [๑๗๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําใหญเหลานี้ คือ แมน้ําคงคา ยมุนา     
อจิรวดี สรภู มหี ยอมไหลไปไมขาดสายในท่ีใด น้ํานัน้ พงึถึงความส้ินไป หมดไป ยังเหลือ    
น้ํา ๒-๓ หยด เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเทียบน้ําท่ีไหลไปประจบกันซ่ึง    
ส้ินไป หมดไป กับนํ้า ๒-๓ หยดท่ียังเหลือ ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา       
ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําท่ีไหลไปประจบกันซ่ึงส้ินไป หมดไป มากกวา น้ํา ๒-๓ หยดท่ียังเหลือ               
อยู นอยกวา เม่ือเทียบกับน้ําท่ีไหลไปประจบกัน ซ่ึงส้ินไป หมดไปแลว น้ํา ๒-๓ หยดที่ยัง 
เหลืออยู ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว.      
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     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ           
ท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.             
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                           ปฐวีสูตรท่ี ๑              
                   เปรียบทุกขท่ียังเหลือเทากับกอนดิน                
        [๑๗๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา       
๗ กอนจากแผนดินใหญ เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนดินประมาณเทาเมล็ด      
กระเบา ๗ กอน ท่ีเขาเก็บไว กับแผนดนิใหญ ไหนจะมากกวากนั? ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลวา   
ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดนิใหญมากกวา กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน ท่ีเขาเก็บไว มี                
ประมาณนอย เม่ือเทียบกับแผนดินใหญ กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน ท่ีเขาเก็บไว 
ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว.               
     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ           
ท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.             
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                           ปฐวีสูตรท่ี ๒              
                    เปรียบทุกขท่ีหมดไปเทากับแผนดิน 
        [๑๗๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แผนดินใหญพึงถึงความส้ินไป หมดไป ยังเหลือ              
กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไหน ความ         
หมดไป ส้ินไป ของแผนดินใหญ กับกอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน ท่ียังเหลือ        
ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญหมดไป       
ส้ินไป มากกวา กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน ท่ียังเหลืออยู มีประมาณนอย       
เม่ือเทียบกับแผนดินใหญท่ีหมดไป ส้ินไป กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน ท่ียัง    
เหลืออยู ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว.      



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 454 
     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ           
ท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.             
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           สมุททสูตรท่ี ๑             
                    เปรียบทุกขท่ีเหลือเทากับหยดน้ํา  
        [๑๗๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษตักน้าํมหาสมุทร ๒-๓ หยด เธอ             
ท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ํา ๒-๓ หยดท่ีเขาตักข้ึน กับน้าํในมหาสมุทร ไหน       
จะมากกวากัน? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรมากกวา น้ํา  
๒-๓ หยด ท่ีเขาตักข้ึนมีประมาณนอย เม่ือเทียบกับน้ําในมหาสมุทร น้ํา ๒-๓ หยด ท่ีเขา       
ตักข้ึน ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว.       
     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ           
ท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.             
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                           สมุททสูตรท่ี ๒             
                    เปรียบทุกขท่ีหมดเทากับมหาสมุทร  
        [๑๗๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรพึงถึงความส้ินไป หมดไป              
ยังเหลือน้ํา ๒-๓ หยด เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําในมหาสมุทรท่ีส้ินไป       
หมดไป กับน้ํา ๒-๓ หยด ท่ียงัเหลือ ไหนจะมากกวากนั? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแต      
พระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรท่ีส้ินไป หมดไปมากกวา น้ํา ๒-๓ หยด ท่ียังเหลือมีประมาณ   
นอย เม่ือเทียบกับน้ําในมหาสมุทรท่ีส้ินไป หมดไป น้ํา ๒-๓ หยด ท่ียงัเหลือ ยอมไมถึงซ่ึง 
การนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว.            
     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ           
ท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.             
                           จบ สูตรท่ี ๘     
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                         ปพพตูปมาสูตรท่ี ๑           
                    เปรียบทุกขท่ีเหลือเทากับกอนหิน 
        [๑๗๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด       
๗ กอน แหงขุนเขาหิมวันต เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนหินประมาณเทา      
เมล็ดผักกาด ๗ กอน ท่ีเขาเก็บไว กับขุนเขาหิมวันต ไหนจะมากกวากนั? ภิกษุท้ังหลาย     
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาหมิวันตมากกวา กอนหนิประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ 
กอน ท่ีเขาเก็บไว มีประมาณนอย เม่ือเทียบกับขุนเขาหิมวนัต กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด               
๗ กอน ท่ีเขาเก็บไวยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว.            
     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอ           
ท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.             
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                         ปพพตูปมาสูตรท่ี ๒           
                    เปรียบทุกขท่ีหมดไปเทากับขุนเขา  
        [๑๗๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนขุนเขาหมิวันต พึงถึงความส้ินไป หมดไป       
ยังเหลือกอนหนิประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอน เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน      
ขุนเขาหิมวนัตท่ีส้ินไป หมดไป กับกอนหนิประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอน ท่ียังเหลืออยู  
ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาหิมวันตท่ีส้ินไป                 
หมดไป มากกวากอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอน ท่ียังเหลืออยู มีประมาณนอย เม่ือ   
เทียบกับขุนเขาหิมวันตท่ีส้ินไป หมดไป กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอน ท่ียังเหลืออยู              
ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว.               
     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ผูสมบูรณ        
ดวยทิฏฐิ ผูตรัสรู ผูรูตามความเปนจริงวา นีทุ้กข นี้ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา ท่ีส้ินไป หมด          
ไป มากกวา ท่ียังเหลือมีประมาณนอย ยอมไมถึงซ่ึงการนับการเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว                
เม่ือเทียบกับกองทุกขอันมีในกอนท่ีส้ินไป หมดไป อยางสูงเพียง ๗ ชาติ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย    
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เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ   
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.          
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                        จบ อภิสมยวรรคท่ี ๖            
                         --------------               
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. นขสิขาสูตร              ๒. โปกขรณีสูตร  
         ๓. สัมเภชชสูตรท่ี ๑          ๔. สัมเภชชสูตรท่ี ๒            
         ๕. ปฐวสูีตรท่ี ๑             ๖. ปฐวีสูตรท่ี ๒               
         ๗. สมุททสูตรท่ี ๑            ๘. สมุททสูตรท่ี ๒              
         ๙. ปพพตูปมาสูตรท่ี ๑         ๑๐. ปพพตูปมาสูตรท่ี ๒        
                        ---------------     
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                   อามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรคท่ี ๗        
                            อัญญตรสูตร                
                    วาดวยสัตวผูมาเกิดในมนุษยนอย 
        [๑๗๕๗] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนเล็กนอยไวในปลายพระนขา แลว         
ตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้น                 
เปนไฉน ฝุนเล็กนอยท่ีเราชอนข้ึนไวในปลายเล็บกับแผนดินใหญนี้ ไหนจะมากกวากัน ภกิษุ                 
ท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แลมากกวา ฝุนเล็กนอยท่ีพระผูมี               
พระภาคทรงชอนไวในปลายพระนขามีประมาณนอย เม่ือเทียบกับแผนดินใหญ ฝุนเล็กนอยท่ี     
พระผูมีพระภาคทรงชอนไวในปลายพระนขา ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแม      
สวนเส้ียว.       
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวท่ีกลับมาเกิดในหมูมนษุยมีนอย       
โดยท่ีแท สัตวท่ีกลับมาเกิดนอกจากมนุษยมีมากกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะไมไดเหน็ 
อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ         
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา               
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา.              
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                            ปจจันตสูตร               
                  วาดวยสัตวผูมาเกิดในปจจนัตชนบทมาก                
        [๑๗๕๘] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนเล็กนอยไวในปลายพระนขา แลว         
ตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้น                 
เปนไฉน ฝุนเล็กนอยท่ีเราชอนข้ึนไวในปลายเล็บกับแผนดินใหญนี้ ไหนจะมากกวากัน?     
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แลมากกวา ฝุนเล็กนอยท่ีพระผูมี          
พระภาคทรงชอนไวในปลายพระนขามีประมาณนอย เม่ือเทียบกับแผนดินใหญ ฝุนเล็กนอยท่ี      
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พระผูมีพระภาคทรงชอนไวในปลายพระนขา ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบหรือแม       
สวนเส้ียว.       
     พ. ฉันนั้นเหมือนกนั ภกิษุท้ังหลาย สัตวท่ีกลับมาเกดิในมัชฌิมชนบท มีประมาณ        
นอย โดยท่ีแท สัตวท่ีกลับมาเกิดในปจจนัตชนบทมีมากกวา ท่ีกลับมาเกดิในพวกมิลักขะ     
ซ่ึงเปนพวกทีไ่มรูแจง ฯลฯ.      
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                            ปญญาสูตร                 
                      วาดวยสัตวมีปญญาจักษุนอย    
        [๑๗๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูประกอบดวยปญญาจักษุ           
อันเปนอริยะ มีประมาณนอย โดยท่ีแท สัตวผูตกไปในอวิชชา เปนผูงมงาย มีมากกวา ฯลฯ.  
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                           สุราเมรยสูตร               
                  วาดวยสัตวผูงดเวนการดื่มน้ําเมามีนอย             
        [๑๗๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ     
สุราเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทมีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการดื่มน้าํเมา คือ            
สุราและเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท มีมากกวา ฯลฯ              
                           จบ สูตรท่ี ๔               
                             อุทกสูตร                 
                      วาดวยสัตวท่ีเกิดในน้ํามีมาก   
        [๑๗๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกิดบนบก มีนอย โดยท่ีแท      
สัตวท่ีเกิดในนํ้า มีมากกวา ฯลฯ.   
                           จบ สูตรท่ี ๕   
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                           มัตเตยยสูตร                
                    วาดวยสัตวผูเกือ้กูลมารดามีนอย                 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกนั สัตวผูเกื้อกูลแกมารดา มีนอย โดยท่ีแท     
สัตวผูไมเกื้อกลูแกมารดา มีมากกวา.              
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                           เปตเตยยสูตร                
                     วาดวยสัตวผูเกือ้กูลบิดามีนอย                 
        [๑๗๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกื้อกูลแกบิดามีนอย โดย      
ท่ีแท สัตวผูไมเกื้อกูลแกบิดา มีมากกวา ฯลฯ.    
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            สามัญญสูตร                
                     วาดวยสัตวผูเกือ้กูลสมณะมีนอย                 
        [๑๗๖๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกื้อกูลแกสมณะมีนอย โดย      
ท่ีแท สัตวผูไมเกื้อกูลแกสมณะ มีมากกวา ฯลฯ.    
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                           พราหมัญญสูตร               
                    วาดวยสัตวเกื้อกูลพราหมณมีนอย 
        [๑๗๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกื้อกูลแกพราหมณมีนอย       
โดยท่ีแท สัตวผูไมเกื้อกูลแกพราหมณ มีมากกวา ฯลฯ.               
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                           อปจายิกสูตร                
                   วาดวยสัตวผูออนนอมตอผูเจริญมีนอย            
        [๑๗๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูนอบนอมตอบุคคลผูเจริญใน      
สกุล มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมนอบนอมตอบุคคลผูเจริญในสกุล มีมากกวา ฯลฯ.         
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                  จบ อามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรคท่ี ๗      
                        ---------------   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 460 
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. อัญญตรสูตร             ๒. ปจจนัตสูตร   
         ๓. ปญญาสูตร              ๔. สุราเมรยสูตร  
         ๕. อุทกสูตร               ๖. มัตเตยยสูตร   
         ๗. เปตเตยยสูตร           ๘. สามัญญสูตร     
         ๙. พราหมัญญสูตร           ๑๐. อปจายกิสูตร  
                        ---------------    
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                    อามกธัญญเปยยาล ทุติยวรรคท่ี ๘     
                          ปาณาติปาตสูตร               
                    วาดวยสัตวผูเวนปาณาติบาตมีนอย                 
        [๑๗๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเวนจากปาณาติบาตมีนอย         
โดยท่ีแท สัตวผูไมเวนจากปาณาติบาต มีมากกวา ฯลฯ.                 
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                          อทินนาทานสูตร               
                    วาดวยสัตวผูเวนอทินนาทานมีนอย                 
        [๑๗๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากอทินนาทาน             
มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากอทินนาทาน มีมากกวา ฯลฯ.        
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                        กาเมสุมิจฉาจารสูตร            
                  วาดวยสัตวผูเวนกาเมสุมิจฉาจารมีนอย              
        [๑๗๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนกาเมสุมิจฉาจาร มีนอย    
โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร มีมากกวา ฯลฯ.          
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                           มุสาวาทสูตร                
                     วาดวยสัตวผูเวนมุสาวาทมีนอย 
        [๑๗๖๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากมุสาวาทมีนอย         
โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากมุสาวาท มีมากกวา ฯลฯ.                 
                           จบ สูตรท่ี ๔    
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                            เปสุญญสูตร                
                    วาดวยสัตวผูเวนคําสอเสียดมีนอย                
        [๑๗๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากคําสอเสียด มีนอย     
โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากคําสอเสียด มีมากกวา ฯลฯ.              
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                             ผรุสสูตร                 
                     วาดวยสัตวผูเวนคําหยาบมนีอย  
        [๑๗๗๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากคําหยาบมีนอย          
โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากคําหยาบมีมากกวา ฯลฯ.  
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                          สัมผัปปลาปสูตร              
                   วาดวยสัตวผูเวนการเพอเจอมีนอย                
        [๑๗๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากคําเพอเจอ มีนอย     
โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากคําเพอเจอมีมากกวา ฯลฯ.               
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                             พีชสูตร 
                  วาดวยสัตวผูเวนการพรากพืชคามมีนอย               
        [๑๗๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการพรากพืชคาม         
และภูตคาม มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม มีมากกวา ฯลฯ.  
                           จบ สูตรท่ี ๘               
                          วิกาลโภชนสูตร               
                วาดวยสัตวผูเวนบริโภคในเวลาวกิาลมีนอย             
        [๑๗๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการบริโภคอาหาร        
ในเวลาวิกาล มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวกิาล มีมากกวา ฯลฯ.              
                           จบ สูตรท่ี ๙    
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                          คันธวิเลปนสูตร              
                   วาดวยสัตวผูเวนเคร่ืองลูบไลมีนอย              
        [๑๗๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการทัดทรง ประดับ      
และตกแตงรางกายดวยดอกไม ของหอมและเคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว       
มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการทัดทรงประดับ และตกแตงรางกายดวยดอกไม ของ   
หอม และเคร่ืองประเทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว มีมากกวา ฯลฯ.     
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                  จบ อามกธัญญเปยยาล ทุติยวรรคท่ี ๘    
                          ------------                
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. ปาณาติปาตสูตร        ๒. อทินนาทานสูตร   
         ๓. กาเมสุมิจฉาจารสูตร    ๔. มุสาวาทสูตร    
         ๕. เปสุญญสูตร           ๖. ผรุสสูตร        
         ๗. สัมผัปปลาปสูตร        ๘. พีชสูตร        
         ๙. วิกาลโภชนสูตร        ๑๐. คันธวิเลปนสูตร.                 
                         -------------     



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 464 
                    อามกธัญญเปยยาล ตติยวรรคท่ี ๙      
                             นัจจสูตร                 
                  วาดวยสัตวผูเวนจากการฟอนรํามีนอย                
        [๑๗๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการฟอนรํา ขับรอง     
ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการฟอนรํา  
ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก มีมากกวา ฯลฯ.         
                           จบ สูตรท่ี ๑               
                             สยนสูตร 
            วาดวยสัตวเวนการนัง่นอนในท่ีนั่งนอนสูงใหญมีนอย      
        [๑๗๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการนั่งนอนบนท่ีนั่ง   
ท่ีนอนอันสูงใหญ มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ              
มีมากกวา ฯลฯ.    
                           จบ สูตรท่ี ๒               
                             รชตสูตร 
                  วาดวยสัตวผูเวนการรับเงินทองมีนอย               
        [๑๗๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับทองและเงิน      
มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการรับทองและเงิน มีมากกวา ฯลฯ. 
                           จบ สูตรท่ี ๓               
                             ธัญญสูตร                 
                วาดวยสัตวผูเวนจากการรับธัญญชาติดิบมีนอย          
        [๑๗๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับธัญญชาติดิบ     
มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการรับธัญญชาติดิบ มีมากกวา ฯลฯ.                 
                           จบ สูตรท่ี ๔     
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                             มังสสูตร                 
                   วาดวยสัตวผูเวนการรับเนื้อดิบมีนอย             
        [๑๗๘๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับเนื้อดิบ มี     
นอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการรับเนื้อดิบ มีมากกวา ฯลฯ.     
                           จบ สูตรท่ี ๕               
                           กุมาริกาสูตร               
                  วาดวยสัตวผูเวนการรับเด็กหญิงมีนอย              
        [๑๗๘๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับสตรีและกุมารี   
มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการรับสตรีและกุมารี มีมากกวา ฯลฯ.               
                           จบ สูตรท่ี ๖               
                             ทาสีสูตร                 
                    วาดวยสัตวผูเวนการรับทาสมีนอย                 
        [๑๗๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับทาสีและทาส      
มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการรับทาสีและทาส มีมากกวา ฯลฯ. 
                           จบ สูตรท่ี ๗               
                            อเชฬกสูตร                 
                  วาดวยสัตวผูเวนการรับแพะแกะมีนอย                
        [๑๗๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับแพะและแกะ       
มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการรับแพะและแกะมีมากกวา ฯลฯ.   
                           จบ สูตรท่ี ๘   
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                            กุกกุฏสูตร                
                 วาดวยสัตวผูเวนการรับไกและสุกรมีนอย             
        [๑๗๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับไกและสุกร      
มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการรับไกและสุกร มีมากกวา.     
                           จบ สูตรท่ี ๙               
                             หัตถีสูตร                
                    วาดวยสัตวผูเวนการรับชางมีนอย                
        [๑๗๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับชาง โค มา     
และลา มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการรับชาง โค มา และลา มีมากกวา ฯลฯ.     
                           จบ สูตรท่ี ๑๐              
                  จบ อามกธัญญเปยยาล ตติยวรรคท่ี ๙     
                         -------------                
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ     
         ๑. นัจจสูตร             ๒. สยนสูตร         
         ๓. รชตสูตร             ๔. ธัญญสูตร         
         ๕. มังสสูตร             ๖. กุมาริกาสูตร    
         ๗. ทาสีสูตร             ๘. อเชฬกสูตร       
         ๙. กุกกุฏสูตร            ๑๐. หัตถีสูตร.    
                         --------------    
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                   อามกธัญญเปยยาล จตุตถวรรคท่ี ๑๐     
                     วาดวยสัตวผูมีการทําตางๆ กัน  
        [๑๗๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับไรนาและที่ดิน  
มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการรับไรนาและท่ีดนิ มีมากกวา ฯลฯ.              
        [๑๗๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการซ้ือและการขาย      
มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการซ้ือและการขายมีมากกวา ฯลฯ.  
        [๑๗๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการประกอบ             
ทูตกรรมและการรับใชมีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช  
มีมากกวา ฯลฯ.    
        [๑๗๘๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการโกงดวยตราช่ัง     
การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเคร่ืองตวงวัด มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจาก    
การโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเคร่ืองตวงวัด มีมากกวา ฯลฯ.         
        [๑๗๙๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการรับสินบน           
การลอลวง และการทําของปลอม มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการรับสินบน การ        
ลอลวง และการทําของปลอม มีมากกวา ฯลฯ.               
        [๑๗๙๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากการตัด การฆา         
การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก มีนอย โดยท่ีแท สัตวผูไมงดเวนจากการตัด       
การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก มีมากกวา ฯลฯ.            
        [๑๗๙๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนไวในปลายพระนขา แลวตรัสเรียก          
ภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
ฝุนเล็กนอยท่ีเราชอนไวในปลายเล็บกับแผนดินใหญนี้ ไหนจะมากกวากัน? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา          
ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดนิใหญนีแ้ลมากกวา ฝุนเล็กนอยท่ีพระผูมีพระภาคทรงชอนไว 
ท่ีปลายพระนขามีประมาณนอย เม่ือเทียบกับแผนดนิใหญ ฝุนเล็กนอยท่ีพระผูมีพระภาคทรงชอน                
ไวท่ีปลายพระนขา ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเส้ียว ดกูรภิกษท้ัุงหลาย               
ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวท่ีจตุิในพวกมนุษยแลวกลับมาเกิดในพวกมนษุย มีนอย โดยท่ีแท    
สัตวท่ีจุติจากมนุษยไปแลว กลับไปเกิดในนรก มีมากกวา ฯลฯ.   
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        [๑๗๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวท่ีจุติจากมนุษยไปแลว จะ         
กลับมาเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยท่ีแท สัตวท่ีจุติจากมนุษยไปแลว กลับไปเกิดในกําเนิด 
สัตวดิรัจฉาน มีมากกวา ฯลฯ.       
     ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ฉันนัน้เหมือนกนั สัตวท่ีจุติจากมนษุยไปแลว จะกลับมาเกิดใน    
พวกเทวดามีนอย โดยท่ีแท สัตวท่ีจุติจากมนุษยไปแลว กลับไปเกิดในนรก ในกําเนดิสัตว    
ดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ.                
        [๑๗๙๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวท่ีจุติจากเทวดาแลว จะกลับมา      
เกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยท่ีแท สัตวท่ีจตุิจากเทวดาไปแลว กลับไปเกิดในนรก ใน         
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ.     
        [๑๗๙๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวท่ีจุติจากเทวดาแลว จะกลับ        
ไปเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยท่ีแท สัตวท่ีจุติจากเทวดาไปแลว กลับไปเกิดในนรก ใน      
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ.     
        [๑๗๙๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวท่ีจุติจากนรกไปแลว จะกลับ        
ไปเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยท่ีแท สัตวท่ีจุติจากนรกไปแลว กลับไปเกิดในนรก ใน        
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ      
        [๑๗๙๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวท่ีจุติจากนรกไปแลว จะกลับ        
ไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยท่ีแท สัตวท่ีจุติจากนรกไปแลว กลับไปเกิดในนรก ใน         
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ.     
        [๑๗๙๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวท่ีจุติจากกําเนดิสัตวดิรัจฉานไป   
แลว กลับไปเกิดในพวกมนษุย มีนอย โดยที่แท สัตวท่ีจตุิจากกําเนิดสัตวดิรัจฉานไปแลว  
กลับไปเกิดในนรก ในกําเนดิสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ.    
        [๑๗๙๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวท่ีจุติจากกําเนดิสัตวดิรัจฉานไป   
แลว จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยท่ีแท สัตวท่ีจุติจากกําเนิดสัตวดิรัจฉานไปแลว 
กลับไปเกิดในนรก ในกําเนดิสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ.    
        [๑๘๐๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวท่ีจุติจากปตติวิสัยไปแลว จะ     
กลับไปเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยท่ีแท สัตวท่ีจุติจากปตติวิสัยไปแลว กลับไปเกดิใน   
นรก ในกําเนดิสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ       



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค - หนาท่ี 469 
        [๑๘๐๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวท่ีจุติจากปตติวิสัยไปแลว จะ     
กลับไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยท่ีแท สัตวท่ีจุติจากปตติวิสัยไปแลว กลับไปเกดิในนรก 
มีมากกวา ฯลฯ.    
        [๑๘๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวท่ีจุติจากปตติวิสัย ไปแลว       
จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยท่ีแท สัตวท่ีจุติจากปตติวิสัยไปแลว กลับไปเกิด    
ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน มีมากกวา ฯลฯ.                
        [๑๘๐๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวท่ีจุติจากปตติวิสัยไปแลว        
จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยท่ีแท สัตวท่ีจุติจากปตติวิสัยไปแลว กลับไปเกิดใน  
ปตติวิสัย มีมากกวา ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน?     
คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลาย พึงกระทําความเพยีรเพื่อรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณ             
ภาษิตนีจ้บลงแลว ภกิษุเหลานั้นช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.         
                          จบ จักกเปยยาล               
                           จบ สัจจสังยุต              
                       จบ มหาวารวรรคสังยุต            
                          ------------                
                   รวมสังยุตท่ีมีในมหาวารวรรคนี้ คือ  
         ๑. มรรคสังยุต                           ๒. โพชฌงคสังยุต    
         ๓. สติปฏฐานสังยุต            ๔. อินทรียสังยุต 
         ๕. สัมมัปปธานสังยุต               ๖. พลสังยุต      
         ๗. อิทธิปาทสังยุต                 ๘. อนุรุทธสังยุต 
         ๙. ฌานสังยุต                            ๑๐. อานาปานสังยตุ  
         ๑๑. โสตาปตติสังยุต               ๑๒. สัจจสังยุต.  
                         -------------    


