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ค�าน�า
(ปรารภเหตุที่มาแห่งหนังสือพุทธวจน-ปิฎกโดยย่อ)

ตถาคตภาสิตอันเป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของหนังสือพุทธวจน-ปิฎก (ฉบับ บาลี-ไทย)

• พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธิ เมื่อจะพูด ทุกถ้อยค�าจึงไม่ผิดพลาด บาล ีมู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐. 

• แต่ละค�าพูดของพระองค์เป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จ�ากัดกาลเวลา บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

• ค�าพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้น สอดรับไม่ขัดแย้งกัน บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

• ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของค�าสอนเปรียบด้วยตะโพนชือ่อานกะ บาลี นิทาน. ส�. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

• ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น อย่าฟังคนอื่น บาลี ทุก. อ�. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

• ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว ้บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๑/๗๐. 
• ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

บาลี ขนฺธ. ส�. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

• ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้องพร้อมขยันถ่ายทอด บอกสอนกันต่อไป
บาลี จตุกฺก. อ�. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

• ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๑๑๖.

• ทรงตรัสแก่พระอานนท์ ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป 
บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑., มหาวาร. ส�. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐., ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

  ๑๐ พระสูตรข้างต้น ประหนึ่งดังแผนที่บอกทางไปสู่ขุมทรัพย์ให้ผู้เดินตามมรรคทั้งหลาย 

ก้าวเดินตามองค์พระศาสดาได้อย่างถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์  พุทธบัญญัติเหล่าน้ีเองเป็น 

เหตุที่มาแห่งหนังสือ พุทธวจน-ปิฎก (ฉบับ บาลี-ไทย) ทั้ง ๓๓ เล่มนี้ 

  คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านท่ีได้ศึกษา และประพฤติปฏิบัติตามค�าสอนจาก

การแสดงธรรมะของสัพพัญญู จะได้มีดวงตาเห็นธรรม ส�าเร็จมรรคผลนิพพานโดยถ้วนหน้ากัน

ทุกท่านทุกคนเทอญ

ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

  (สาวกตถาคต)
  คณะงานธัมมะวัดนาป่าพง 
  (พุทธบริษัทสี่อาสาสมัครเพื่อพุทธวจน-ปิฎก)



ค�าน�า
(ปรารภเหตุที่มาแห่งหนังสือหนังสือพุทธวจน-ปิฎกโดยละเอียด)

ตถาคตภาสิตอันเป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของหนังสือพุทธวจน-ปิฎก (ฉบับ บาลี-ไทย)

๑. พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธิ เมื่อจะพูด ทุกถ้อยค�าจึงไม่ผิดพลาด
ดูกรอัคคิเวสสนะ  เรารู้เฉพาะอยู่ว่า  เป็นผู้แสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อย ถึงแม้บุคคล 

คนหนึ่งๆ ส�าคัญเราอย่างนี้บ้างว่า พระสมณโคดมแสดงธรรมปรารภเราเท่านั้น ท่านอย่าพึงเห็น
อย่างนัน้ พระตถาคตย่อมแสดงธรรมแก่บคุคลเหล่านัน้โดยชอบ เพือ่ประโยชน์ให้รูแ้จ้งอย่างเดยีว 
เราประคองจติ สงบตัง้มัน่ ท�าให้เป็นสมาธ ิณ ภายใน ในสมาธนิมิติเบือ้งต้นจนจบคาถานัน้ทเีดยีว 
เราอยู่ด้วยผลสมาธิเป็นสุญญะ ตลอดนิตยกาล  บาล ีมู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

๒. แต่ละค�าพูดของพระองค์เป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จ�ากัดกาลเวลา
ดกูรภกิษทุัง้หลาย ข้อทีก่ล่าวน้ันถกูละ พวกเธออนัเราน�าเข้าไปแล้ว ด้วยธรรมนีอ้นัเหน็ได้ 

ด้วยตนเอง ซึง่ให้ผลไม่มกีาลคัน่ ควรเรยีกให้มาชม ควรน้อมเข้ามา อนัวญิญชูนพงึรูไ้ด้เฉพาะตน  
ค�าทีเ่รากล่าวว่า ดกูรภกิษทุัง้หลาย ธรรมนี ้อนัเหน็ได้ด้วยตนเอง ให้ผลไม่มกีาลคัน่ ควรเรยีกให้มาชม 
ควรน้อมเข้ามา อนัวิญญชูนพงึรูไ้ด้เฉพาะตน ดงันี ้เราอาศัยความข้อนีก้ล่าวแล้ว  บาล ีม.ู ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

๓. ค�าพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้น สอดรับไม่ขัดแย้งกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตย่อมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและย่อม

ปรนิพิพานด้วยอนปุาทเิสสนพิพานธาตใุนราตรใีด ย่อมตรสับอกแสดงซึง่พทุธพจน์อนัใดในระหว่างน้ี  
พุทธพจน์นั้นทั้งหมด ย่อมเป็นอย่างนั้นนั่นแล ไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้น  บาล ีอิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

๔. ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของค�าสอนเปรียบด้วยตะโพนชือ่อานกะ
ดกูรภกิษทุัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแล้ว ตะโพนชือ่อานกะของพวกกษตัริย์ผู้มพีระนามว่าทสารหะ

ได้มแีล้ว เมือ่ตะโพนแตก พวกทสารหะได้ตอกลิม่อืน่ลงไป สมยัต่อมาโครงเก่าของตะโพนชือ่อานกะ
กห็ายไป ยงัเหลอืแต่โครงลิ่ม แม้ฉันใด 

ดกูรภกิษทุัง้หลาย พวกภกิษใุนอนาคตกาล เมือ่เขากล่าวพระสตูรท่ีตถาคตกล่าวแล้วอนัลกึ  
มอีรรถอนัลกึ เป็นโลกุตตระ ประกอบด้วยสุญญตธรรมอยู่ จักไม่ปรารถนาฟัง จักไม่เข้าไปตั้งจิต 
เพื่อรู้  และจักไม่ส�าคัญธรรมเหล่านั้น ว่าควรเล่าเรียนควรศึกษา แต่ว่าเมื่อเขากล่าวพระสูตรอัน 
นกัปราชญ์รจนาไว้ อนันกัปราชญ์ร้อยกรองไว้ มอีกัษรอนัวิจติร เป็นของภายนอก เป็นสาวกภาษติอยู่ 
จกัปรารถนาฟังด้วยด ีจกัเงีย่โสตลงสดบั จกัเข้าไปตัง้ไว้ซ่ึงจิตเพื่อรู้  และจักส�าคัญธรรมเหล่านั้น  
ว่าควรเรียน ควรศึกษา 



ดกูรภิกษทุัง้หลาย พระสูตรเหล่านัน้ ท่ีตถาคตกล่าวแล้วอนัลกึ มอีรรถอันลกึ เป็นโลกุตตระ 

ประกอบด้วยสุญญตธรรม จักอันตรธานฉันนั้นเหมือนกัน  บาล ีนิทาน. ส�. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น อย่าฟังคนอื่น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จ�าพวกนี้  ๒ จ�าพวกเป็นไฉน คือ 
บริษัทที่ดื้อด้าน ไม่ได้รับการสอบถามแนะน�า ๑  
บริษัทที่ได้รับการสอบถามแนะน�า ไม่ดื้อด้าน ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่ดื้อด้านไม่ได้รับการสอบถามแนะน�าเป็นไฉน 

ภกิษใุนบรษิทัใดในธรรมวนิยันี้ เมือ่ผูอ้ืน่กล่าวพระสตูรทีต่ถาคตภาษติไว้ซึง่ลกึล�า้ มอีรรถ

อันลกึล�า้ เป็นโลกตุระ 1 ปฏสัิงยุตด้วยสุญญตธรรม ไม่ตัง้ใจฟังให้ด ีไม่เงีย่หลูงสดบั ไม่เข้าไปตัง้จติไว้ 

เพื่อจะรู้ทั่วถึง อนึ่ง ภิกษุเหล่านั้นไม่เข้าใจธรรมท่ีตนควรเล่าเรียนท่องข้ึนใจ แต่เมื่อผู้อื่นกล่าว 

พระสตูรทีก่วไีด้รจนาไว้ เป็นค�ากวี มอีกัษรวิจติร มพียญัชนะวจิติร มใีนภายนอก ซึง่สาวกได้ภาษติไว้  

ย่อมตั้งใจฟังเป็นอย่างดี เงี่ยหูลงสดับ เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อจะรู้ทั่วถึง อนึ่ง ภิกษุเหล่านั้นย่อมเข้าใจ

ธรรมที่ตนควรเล่าเรียน ท่องข้ึนใจ ภิกษุเหล่านั้นเรียนธรรมน้ันแล้ว ไม่สอบสวน ไม่เท่ียวไต่ถาม

กันและกันว่า พยัญชนะนี้อย่างไร อรรถแห่งภาษิตนี้เป็นไฉน ภิกษุเหล่านั้นไม่เปิดเผยอรรถที่ลี้ลับ  

ไม่ท�าอรรถทีล่กึซึง้ให้ตืน้ และไม่บรรเทาความสงสยัในธรรมเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัหลายอย่างเสยี  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกว่า บริษัทดื้อด้าน ไม่ได้รับการสอบถามแนะน�า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่ได้รับการสอบถามแนะน�าไม่ดื้อด้านเป็นไฉน 

ภกิษใุนบรษิทัใดในธรรมวนิยันี ้เมือ่ผู้อืน่กล่าวพระสตูรท่ีกวีรจนาไว้เป็นค�ากวี มอีกัษรวิจติร 

มีพยัญชนะวิจิตร มีในภายนอกเป็นสาวกภาษิต ไม่ตั้งใจฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูลงสดับ ไม่เข้าไปตั้งจิต

ไว้เพื่อจะรู้ทั่วถึง  อนึ่ง ภิกษุเหล่านั้นไม่เข้าใจธรรมที่ตนควรเล่าเรียน ท่องขึ้นใจ แต่ว่า เมื่อผู้อื่น

กล่าวพระสูตรที่ตถาคตภาษิตไว้ ซึ่งลึกล�้า มีอรรถลึกล�้า  เป็นโลกุตระปฏิสังยุตด้วยสุญญตธรรม 

ย่อมตัง้ใจฟังเป็นอย่างด ีเงีย่หลูงสดับ เข้าไปตัง้จติเพ่ือจะรูท่ั้วถงึ และภกิษุเหล่าน้ันย่อมเข้าใจธรรม

ทีต่นควรเล่าเรยีน ท่องขึน้ใจ ภกิษเุหล่านัน้เรยีนธรรมนัน้แล้ว ย่อมสอบสวนเทีย่วไต่ถามกนัและกนัว่า 

พยัญชนะนี้อย่างไร อรรถแห่งภาษิตนี้เป็นไฉน ภิกษุเหล่านั้น ย่อมเปิดเผยอรรถที่ลี้ลับ ท�าอรรถที ่

ลกึซึง้ให้ตืน้ และบรรเทาความสงสยัในธรรมเป็นทีตั่ง้แห่งความสงสยัหลายอย่างเสยี ดกูรภกิษทุัง้หลาย  

บริษัทนี้เรียกว่า บริษัทผู้ได้รับการสอบถามแนะน�า ไม่ดื้อด้าน 

ดกูรภิกษทุัง้หลาย บรษิทั ๒ จ�าพวกเหล่านีแ้ล  ดกูรภกิษทุัง้หลาย บรรดาบรษิทั ๒ จ�าพวกนี ้ 

บริษัทที่ได้รับการสอบถามแนะน�า ไม่ดื้อด้าน เป็นเลิศ  บาล ีทุก. อ�. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

1.  ข้อสังเกต : พบการใช้ส�านวนแปลทั้ง “โลกุตตระ” และ “โลกุตระ” ในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง ปีพิมพ์ ๒๕๒๕  -ผู้รวบรวม



๖. ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว ้
ดกูรภกิษทุัง้หลาย พวกภกิษจุกัไม่บญัญติัสิง่ทีม่ไิด้บญัญติัไว้แล้ว จกัไม่ถอนสิง่ทีไ่ด้บัญญัติ

ไว้แล้ว จกัสมาทานประพฤตอิยู่ในสิกขาบททัง้หลาย ตามทีไ่ด้บญัญัตไิว้แล้วอยูเ่พยีงใด พงึหวงัได้
ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น  บาล ีมหา. ที. ๑๐/๙๑/๗๐.

๗. ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น ถึงแม้จะเป็นอรหันต ์
ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ยังทางท่ียังไม่เกิดให้เกิด  
ยังประชุมชนให้รู้จักมรรคที่ใครๆ ไม่รู้จัก บอกทางที่ยังไม่มีใครบอก เป็นผู้รู้จักทาง ประกาศทาง
ให้ปรากฏ ฉลาดในทาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สาวกท้ังหลาย ในบัดนี้  เป็นผู้ท่ีด�าเนินไปตามทาง  
เป็นผู้ตามมาในภายหลัง  อันนี้แล  เป็นข้อแปลกกัน อันนี้  เป็นข้อประสงค์ย่ิงกว่ากัน  อันนี้  
เป็นเหตทุ�าให้ต่างกนัระหว่างพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจ้ากบัภกิษผุูห้ลดุพ้นได้ด้วยปัญญา
บาล ีขนฺธ. ส�. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

๘. ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง พร้อมขยันถ่ายทอด
บอกสอนกันต่อไป

ดกูรภกิษทัุง้หลาย ธรรม ๔ ประการนี ้ ย่อมเป็นไปเพือ่ความตัง้มัน่ เพือ่ความไม่ฟ่ันเฟือน 
เพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรม...  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเล่าเรียนพระสูตรอันเรียนกันมาดี ด้วยบทและ
พยญัชนะอนัตัง้ไว้ด ีแม้อรรถแห่งบทและพยัญชนะท่ีตัง้ไว้ด ีย่อมมนัียดไีปด้วย ดกูรภกิษท้ัุงหลาย 
นี้เป็นธรรมข้อที่ ๑ ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่น  เพื่อความไม่ฟั่นเฟือน  เพื่อความไม่เสื่อมสูญ
แห่งพระสัทธรรม 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเหล่าใดเป็นพหูสูต  เล่าเรียนนิกาย ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา 
ภกิษเุหล่านัน้บอกพระสตูรแก่ผูอ้ืน่โดยเคารพ เมือ่ภกิษเุหล่านัน้มรณภาพลง พระสตูรย่อมไม่ขาด 
มูลเดิม  ยังมีที่พึ่งอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย  น้ีเป็นธรรมข้อท่ี ๓ ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่น  
เพื่อความไม่ฟั่นเฟือน เพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรม 

***ในที่นี้ยกมา ๒ นัยยะ จาก ๔ นัยยะ ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้  

ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป  บาล ีจตุกฺก. อ�. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

๙. ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างน้ีว่า อาวุโส ข้อนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมา  

ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า  นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย  น้ีเป็นค�าสั่งสอนของ 
พระศาสดา ดังนี้... 



ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พึงกล่าวอย่างนี้ว่า  สงฆ์พร้อมทั้งพระเถระ  
พร้อมทั้งปาโมกข์ อยู่ในอาวาสโน้น ข้าพเจ้าได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่า นี้เป็นธรรม 
นี้เป็นวินัย นี้เป็นค�าสั่งสอนของพระศาสดา ดังนี้... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุผู้เป็นเถระมากรูปอยู่
ในอาวาสโน้น  เป็นพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแล้ว  เป็นผู้ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้า
ได้ฟังมา  ได้รับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นค�าสั่งสอนของ 
พระศาสดา ดังนี้... 

ดกูรภิกษทุัง้หลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยันี ้พึงกล่าวอย่างน้ีว่า ภกิษุผู้เป็นเถระอยู่ในอาวาสโน้น 
เป็นพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแล้ว เป็นผู้ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้ฟังมา ได้รับมา
เฉพาะหน้าพระเถระนั้นว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นค�าสั่งสอนของพระศาสดา ดังนี้ 

พวกเธอไม่พึงชื่นชม  ไม่พึงคัดค้านค�ากล่าวของภิกษุน้ัน  คร้ันแล้ว  พึงเรียนบทและ
พยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย 

ถ้าเมือ่สอบสวนในพระสตูร เทยีบเคยีงในพระวินยั ลงในพระสตูรไม่ได้ ลงในพระวินัยไม่ได้  
พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่า นี้มิใช่ค�าส่ังสอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และพระเถระนั้น 
จ�ามาผิดแล้ว ดังนั้น พวกเธอพึงทิ้งค�ากล่าวนั้นเสีย 

ถ้าเมือ่สอบสวนในพระสูตร เทยีบเคยีงในพระวนิยั ลงในพระสตูรได้ เทยีบเคยีงในพระวนิยัได้  
พงึถงึความตกลงในข้อนีว่้า นีเ้ป็นค�าของพระผูม้พีระภาคแน่นอน และพระเถระนัน้จ�ามาถกูต้องแล้ว  
ดกูรภิกษทุัง้หลาย พวกเธอพงึทรงจ�ามหาประเทศท้ัง ๔ เหล่าน้ีไว้  บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๑๑๖.

๑๐. ทรงตรัสแก่พระอานนท์ ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป
ดูกรอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้ว  

พระศาสดาของพวกเราไม่ม ีกข้็อนี ้พวกเธอไม่พงึเหน็อย่างนัน้ ธรรมและวนิยัอนัใด เราแสดงแล้ว 
บัญญัติแล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา

ดูกรอานนท์ ก็ภิกษุพวกใดพวกหน่ึง  ในบัดน้ีก็ดี  ในกาลท่ีเราล่วงไปก็ดี จักเป็นผู้มีตน 
เป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็น
ที่พึ่งอยู่ พวกภิกษุเหล่านี้นั้นที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา จักเป็นผู้เลิศ

ดกูรอานนท์ เธอทัง้หลายจะพึงประพฤตติามกลัยาณวัตรทีเ่ราต้ังไว้แล้วนีไ้ด้ด้วยประการใด 
เรากล่าวอย่างนี้กะเธอทั้งหลาย ด้วยประการนั้น  เธอท้ังหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย 
เมื่อยุคบุรุษใดเป็นไปอยู่ กัลยาณวัตรเห็นปานนี้ ขาดสูญไป ยุคบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย
ของบุรุษเหล่านั้น  เธอทั้งหลายจะพึงประพฤติตามกัลยาณวัตรท่ีเราตั้งไว้แล้วนี้ได้ด้วยประการใด 
เรากล่าวอย่างนีก้ะเธอทัง้หลายด้วยประการน้ัน เธอท้ังหลายอย่าได้ชือ่ว่าเป็นบรุษุคนสดุท้ายของเราเลย 
บาล ีมหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑., มหาวาร. ส�. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐., ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.



  ๑๐ พระสูตรข้างต้น ประหนึ่งดังแผนที่บอกทางไปสู่ขุมทรัพย์ให้ผู้เดินตามมรรคทั้งหลาย 
ก้าวเดนิตามองค์พระศาสดาได้อย่างถกูต้องตรงตามพุทธประสงค์ พทุธบญัญตัเิหล่าน้ีเองเป็นเหตุ
ที่มาแห่งหนังสือ พุทธวจน-ปิฎก (ฉบับ บาลี-ไทย) ทั้ง ๓๓ เล่มนี้ 
  คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ทุกท่านท่ีได้ศึกษา และประพฤติปฏิบัติตามค�าสอนจาก
การแสดงธรรมของสัพพัญญู  จะได้มีดวงตาเห็นธรรม ส�าเร็จมรรคผลนิพพานโดยถ้วนหน้ากัน 
ทุกท่านทุกคนเทอญ

ดูกรเจ้าลิจฉวี ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ หาได้ยากในโลก

รัตนะ ๕ เป็นไฉน คือ 

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ 

บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ๑

บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว ๑ 

บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ 

กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑ 

ดูกรเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏแห่งรัตนะ ๕ ประการนี้แล หาได้ยากในโลก

บาล ีปญฺจก. อ�. ๒๒/๒๖๖/๑๙๕.

ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

  (สาวกตถาคต)
  คณะงานธัมมะวัดนาป่าพง 
  (พุทธบริษัทสี่อาสาสมัครเพื่อพุทธวจน-ปิฎก)

    ศึกษาเมื่อ  พุทธศักราช ๒๕๔๐

    ริเริ่มท�า  พุทธศักราช ๒๕๕๒

    เสร็จเล่มแรก  พุทธศักราช ๒๕๕๕

    เสร็จสมบูรณ์  พุทธศักราช ............
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พุทธวจน- 
ปฎก

ธมฺม

ทีฆนิกาย

ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค

ทีฆนิกาย
มหาวรรค

ทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค

มัชฌิมนิกาย
มูลปณณาสก

มัชฌิมนิกาย
มัชฌิมปณณาสก

มัชฌิมนิกาย
อุปริปณณาสก

อังคุตตรนิกาย
เอกก-ทุก-ติกนิบาต

อังคุตตรนิกาย
จตุกกนิบาต

อังคุตตรนิกาย
ปญจก-ฉักกนิบาต

สังยุตตนิกาย
สคาถวรรค

สังยุตตนิกาย
นิทานวรรค

สังยุตตนิกาย
ขันธวารวรรค

สังยุตตนิกาย
สฬายตนวรรค

สังยุตตนิกาย
มหาวารวรรค

ขุททกนิกาย
ขุททกปาฐ-ธรรมบท-
อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต

ขุททกนิกาย 
วิมาน-เปตวัตถุ
เถระ-เถรีคาถา

ขุททกนิกาย 
ชาดก ภาค ๑

ขุททกนิกาย 
ชาดก ภาค ๒

ขุททกนิกาย 
มหานิทเทส

ขุททกนิกาย 
จูฬนิทเทส

ขุททกนิกาย 
ปฏิสัมภิทามรรค

ขุททกนิกาย 
อปทาน ภาค ๒     
พุทธวงศ-จริยาปฎก

ขุททกนิกาย 
อปทาน ภาค ๑

อังคุตตรนิกาย
สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อังคุตตรนิกาย
ทสก-เอกาทสกนิบาต

มหาวิภังค
ปฐมภาค

มหาวิภังค
ทุติยภาค

ภิกขุนีวิภังค

มหาวรรค
ภาค ๑

มหาวรรค
ภาค ๒

จุลวรรค
ภาค ๑

จุลวรรค
ภาค ๒

ปริวาร

มัชฌิมนิกาย

สังยุตตนิกาย

อังคุตตรนิกาย

ขุททกนิกาย

มหาวิภังค

ภิกขุณีวิภังค

มหาวรรค

จุลวรรค

ปริวาร

วินย

แผนผังภาพรวม พุทธวจน-ปฎก ฉบับบาลี-ไทย





มัคคสังยุต  ๑๓ วรรค

โพชฌงคสังยุต  ๑๘ วรรค

สัมมัปปธานสังยุต  ๕ วรรค

พลสังยุต  ๑๐ วรรค

อิทธิปาทสังยุต  ๘ วรรค

อนุรุทธสังยุต  ๒ วรรค

ฌานสังยุต  ๕ วรรค

อานาปานสังยุต  ๒ วรรค

โสตาปตติสังยุต  ๗ วรรค

สัจจสังยุต  ๑๐ วรรค

สติปฏฐานสังยุต  ๑๐ วรรค

อินทริยสังยุต  ๑๗ วรรค

อวิชชาวรรคที่ ๑
๑๐ พระสูตร

วิหารวรรคที่ ๒
๑๐ พระสูตร

มิจฉัตตวรรคที่ ๓
๑๐ พระสูตร

ปฏิปตติวรรคที่ ๔
๑๐ พระสูตร

อัญญติตถิยวรรคที่ ๕
๘ พระสูตร

สุริยเปยยาลที่ ๖
๑๔ พระสูตร

เอกธัมมเปยยาลที่ ๗
๑๔ พระสูตร

นาหันตเอกธัมมเปยยาลที่ ๘
๑๔ พระสูตร

คังคาเปยยาลที่ ๙
๔๘ พระสูตร

อัปปมาทวรรคที่ ๑๐
๑๓ พระสูตร

พลกรณียวรรคที่ ๑๑
๑๕ พระสูตร

เอสนาวรรคที่ ๑๒
๑๘ พระสูตร

โอฆวรรคที่ ๑๓
๑๑ พระสูตร

ปพพตวรรคที่ ๑
๑๐ พระสูตร

สุทธิกวรรคท่ี ๑
๑๐ พระสูตร

มุทุตวรรคท่ี ๒
๑๐ พระสูตร

ฉินทริยวรรคท่ี ๓
๑๐ พระสูตร

สุขินทริยวรรคท่ี ๔
๑๐ พระสูตร

พลกรณียวรรคท่ี ๑๐
๑๒ พระสูตร

เอสนาวรรคท่ี ๑๑
๑๐ พระสูตร

โอฆวรรคท่ี ๑๒
๑๐ พระสูตร

คังคาทิเปยยาลท่ี ๑๓ แหงอินทริยสังยุต
๑๒ พระสูตร

อัปปมาทวรรคที่ ๑๔
๑๐ พระสูตร

พลกรณียวรรคที่ ๑๕
๑๒ พระสูตร

เอสนาวรรคที่ ๑๖
๑๐ พระสูตร

โอฆวรรคที่ ๑๗
๑๐ พระสูตร

ชราวรรคท่ี ๕
๑๐ พระสูตร

สูกรขาตวรรคท่ี ๖
๑๐ พระสูตร

สมาธิวรรคท่ี ๑
๑๐ พระสูตร

อามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรคที่ ๗
๑๐ พระสูตร

อามกธัญญเปยยาล ทุติยวรรคที่ ๘
๑๐ พระสูตร

อามกธัญญเปยยาล ตติยวรรคที่ ๙
๑๐ พระสูตร

อามกธัญญเปยยาล จตุตถวรรคที่ ๑๐
๑๑ พระสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคท่ี ๒
๑๐ พระสูตร

โกฏิคามวรรคท่ี ๓
๑๐ พระสูตร

สีสปาปรรณวรรคท่ี ๔
๑๐ พระสูตร

ปปาตวรรคท่ี ๔
๑๐ พระสูตร

อภิสมยวรรคท่ี ๖
๑๐ พระสูตร

โพธิปกขิยวรรคที่ ๗
๑๐ พระสูตร

คังคาทิเปยยาลที่ ๘ แหงอินทริยสังยุต
๑๒ พระสูตร

อัปปมาทวรรคที่ ๙
๑๐ พระสูตร

ศิลานวรรคที่ ๒
๑๐ พระสูตร

อุทายิวรรคที่ ๓
๑๐ พระสูตร

นีวรณวรรคที่ ๔
๑๐ พระสูตร

จักกวัตติวรรคที่ ๕
๑๐ พระสูตร

อัปปมาทวรรคที่ ๑๐
๑๐ พระสูตร

พลกรณียวรรคที่ ๑๑
๑๒ พระสูตร

เอสนาวรรคที่ ๑๒
๑๒ พระสูตร

โอฆวรรคที่ ๑๓
๙ พระสูตร

หมวด ๖ แหงโพชฌงคที่ ๖
๖ พระสูตร

อานาปานาทิเปยยาลที่ ๗ แหงโพชฌงค 
๑๐ พระสูตร

นิโรธวรรคที่ ๘
๑๐ พระสูตร

คังคาเปยยาลที่ ๙
๑๒ พระสูตร

วรรคที่ ๑๕
๑๐ พระสูตร

วรรคที่ ๑๖
๑๒ พระสูตร

เอสนาวรรค แหงโพชฌงคสังยุตที่ ๑
๑๐ พระสูตร

วรรคที่ ๑๘
๙ พระสูตร

วรรคที่ ๑๔
๑๒ พระสูตร

อัมพปาลีวรรคที่ ๑
๑๐ พระสูตร

นาันทวรรคที่ ๒
๑๐ พระสูตร

สีลัฏฐิติวรรคที่ ๓
๑๐ พระสูตร

อนนุสสุตวรรคที่ ๔
๑๐ พระสูตร

ปาวาลวรรคท่ี ๑
๑๐ พระสูตร

ปาสาทกัมปนวรรคท่ี ๒
๑๐ พระสูตร

 รโหคตวรรคท่ี ๑
๑๐ พระสูตร

ทุติยวรรคท่ี ๒
๑๔ พระสูตร

 เอกธรรมวรรคท่ี ๑
๑๐ พระสูตร

ทุติยวรรคท่ี ๒
๑๐ พระสูตร

อโยคุฬวรรคท่ี ๓
๑๑ พระสูตร

คังคาทิเปยยาล แหงอิทธิบาทสังยุตท่ี ๔
๑๒ พระสูตร

อัปปมาทวรรคที่ ๕
๑๐ พระสูตร

พลกรณียวรรคที่ ๖
๑๒ พระสูตร

เอสนาวรรคที่ ๗
๑๐ พระสูตร

โอฆวรรคที่ ๘
๑๐ พระสูตร

อมตวรรคที่ ๕
๑๐ พระสูตร

วรรคท่ี ๑
๑๒ พระสูตร

วรรคท่ี ๒
๑๐ พระสูตร

วรรคท่ี ๓
๑๒ พระสูตร

เอสนาวรรคท่ี ๔
๑๐ พระสูตร

โอฆวรรคท่ี ๕
๑๐ พระสูตร

เวฬุทวารวรรคท่ี ๑
๑๐ พระสูตร

ราชการามวรรคท่ี ๒
๑๐ พระสูตร

สรกานิวรรคท่ี ๓
๑๐ พระสูตร

ปุญญาภิสันทวรรคท่ี ๔
๑๐ พระสูตร

สคาถกปุญญาภิสันทวรรคท่ี ๕
๑๐ พระสูตร

สัปปญญวรรคที่ ๖
๑๑ พระสูตร

มหาปญญวรรคที่ ๗
๑๓ พระสูตร

คังคาทิเปยยาลท่ี ๑ แหงฌานสังยุต
๑๒ พระสูตร

อัปปมาทวรรคท่ี ๒
๑๐ พระสูตร

พลกรณียวรรคท่ี ๓
๑๒ พระสูตร

เอสนาวรรคท่ี ๔
๑๐ พระสูตร

โอฆวรรคท่ี ๕
๑๐ พระสูตร

คังคาทิเปยยาลท่ี ๑ แหงพลสังยุต
๑๒ พระสูตร

อัปปมาทวรรคท่ี ๒
๑๐ พระสูตร

พลกรณียวรรคท่ี ๓
๑๒ พระสูตร

เอสนาวรรคท่ี ๔
๑๐ พระสูตร

โอฆวรรคท่ี ๕
๑๐ พระสูตร

คังคาทิเปยยาลที่ ๖ แหงพลสังยุต
๑๒ พระสูตร

อัปปมาทวรรคที่ ๗
๑๐ พระสูตร

พลกรณียวรรคที่ ๘
๑๒ พระสูตร

เอสนาวรรคที่ ๙
๑๐ พระสูตร

โอฆวรรคที่ ๑๐
๑๐ พระสูตร

คังคาทิเปยยาล แหงสติปฏฐานสังยุตที่ ๖
๑๒ พระสูตร

อัปปมาทวรรคที่ ๗
๑๐ พระสูตร

พลกรณียวรรคที่ ๘
๑๒ พระสูตร

เอสนาวรรคที่ ๙
๑๐ พระสูตร

โอฆวรรคที่ ๑๐
๑๐ พระสูตร

สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค
แผนภาพเนื้อหาโดยรวม 





เนื้อหาโดยสรุป 
ในพุทธวจน-ปิฎก เล่ม ๑๑

  พุทธวจน-ปิฎกเล่มที่ ๑๑ คือ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค  จัดเป็นเล่มที่ ๕  และเป็นเล่มสุดท้ายของ 

สงัยตุตนกิาย ว่าด้วยวาระใหญ่ คอื วาระทีอ่ธบิายหมวดธรรมไว้เป็นจ�านวนมาก หลายนยั  พระธรรมสังคตีกิาจารย์ 

จึงตั้งชื่อว่า มหาวารวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยวาระใหญ่

•	การจัดแบ่งหมวดหมู่ ในมหาวารวรรค
  ในมหาวารวรรค มีการจดัแบ่งหมวดหมูเ่ป็นสงัยตุ (ประมวลเป็นเรือ่งๆ) แต่ละสงัยุตแบ่งย่อยออกเป็น

วรรคต่างๆ ดังนี้

  ๑.  มัคคสังยุต  แบ่งเป็น  ๑๓  วรรค

  ๒.  โพชฌงคสังยุต  แบ่งเป็น  ๑๘  วรรค

  ๓.  สติปัฏฐานสังยุต  แบ่งเป็น  ๑๐  วรรค

  ๔.  อินทริยสังยุต  แบ่งเป็น  ๑๗  วรรค

  ๕.  สัมมัปปธานสังยุต  แบ่งเป็น  ๕  วรรค

  ๖.  พลสังยุต  แบ่งเป็น  ๑๐  วรรค

  ๗.  อิทธิปาทสังยุต  แบ่งเป็น  ๘  วรรค

  ๘.  อนุรุทธสังยุต  แบ่งเป็น  ๒  วรรค

  ๙.  ฌานสังยุต  แบ่งเป็น  ๕  วรรค

  ๑๐.  อานาปานสังยุต  แบ่งเป็น  ๒  วรรค

  ๑๑.  โสตาปัตติสังยุต  แบ่งเป็น  ๗  วรรค

  ๑๒.  สัจจสังยุต  แบ่งเป็น  ๑๐  วรรค

•	ข้อควรรู้เบื้องต้นในแต่ละสังยุต
๑. มัคคสังยุต แปลว่า ประมวลเร่ืองมรรค หมายถึงประมวลพระสูตรที่เกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่ง

จัดแบ่งเป็นวรรคได้ ๑๓ วรรค แต่ละวรรคมีจ�านวนพระสูตร ๘ สูตรบ้าง เกินกว่านี้บ้าง มีรายละเอียดดังนี้

  ๑.๑ อวิชชาวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยอวิชชา ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้

  ๑.๒ วิหารวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยวิหารธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่) ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตร

ที่ ๑-๒ ในวรรคนี้

  ๑.๓ มิจฉัตตวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยมิจฉัตตธรรม (ธรรมที่ผิด) ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ 

ในวรรคนี้

  ๑.๔ ปฏิปัตติวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยการปฏิบัติ ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑-๒ ในวรรคนี้

  ๑.๕ อัญญตติถยิวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยอญัญตติถิย หมายถงึ หมวดพระสตูรว่าด้วยอญัเดยีรถย์ี

ที่พระธรรมสังคีติกาจารย์จัดไว้โดยย่อในรูปของเปยยาล ชื่อวรรคตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตรทั้ง ๘ สูตร  



ในวรรคนี ้ซ่ึงเกีย่วกับการตอบปัญหาของอญัเดยีรถย์ี พระสตูรแรกและพระสตูรสดุท้ายแสดงไว้เตม็ ส่วนพระสตูร

ที่เหลือแสดงไว้โดยย่อให้อนุโลมตามพระสูตรแรกกับพระสูตรสุดท้ายตามควรแก่กรณี

  ๑.๖ สุริยเปยยาล แปลว่า หมวดว่าด้วยสุริยเปยยาล หมายถึง ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ที ่

พระธรรมสังคีติกาจารย์จัดไว้โดยย่อในรูปของเปยยาล ชื่อวรรคตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตรทั้ง ๑๔ สูตร 

ในวรรคนี้ พระสูตรที่ ๑,๗,๘,๑๔ ท่านจัดไว้เต็ม พระสูตรที่ ๒-๖ และ ๙-๑๓ จัดไว้โดยย่อ ให้อนุโลมตาม 

พระสูตรที่เต็มตามควรแก่กรณี

  ๑.๗ เอกธัมมเปยยาล แปลว่า หมวดว่าด้วยเอกธัมมเปยยาล หมายถึง หมวดพระสูตรว่าด้วยธรรม

อันเป็นเอกที่พระธรรมสังคีติกาจารย์จัดไว้โดยย่อในรูปของเปยยาล ชื่อวรรคตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตร

ทั้ง ๑๔ สูตร ในวรรคนี้ ส่วนชื่อของพระสูตรทั้งหมด ตรงกับชื่อของพระสูตรในสุริยเปยยาล เพราะตั้งชื่อตาม

ธรรม ๗ ประการเหมือนกัน แต่ในวรรคนีพ้ระผูม้พีระภาคตรสัยกย่องธรรม ๗ ประการนัน้ว่า เป็นธรรมอนัเอก 

เนื้อหาของแต่ละพระสูตรเหมือนในสุริยเปยยาล (ดูรายละเอียดในสุริยเปยยาล)

  ๑.๘ นาหันตเอกธัมมเปยยาล  เป็นหมวดที่ว่าด้วยเอกธัมมเปยยาลที่อีกหมวดหนึ่ง  ในวรรคนี้มี

พระสูตรที่มีลักษณะเหมือนเอกธัมมเปยยาลทุกประการ ต่างแต่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคตรัสยกย่องธรรม ๗ 

ประการนั้นว่า พระองค์ไม่ทรงเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น 

หรือที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเต็มที่ เหมือนธรรม ๗ ประการนี้

  ๑.๙ คังคาเปยยาล แปลว่า หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล หมายถึง หมวดพระสูตรว่าด้วยเรื่องแม่น�้า 

ที่พระธรรมสังคีติกาจารย์จัดไว้โดยย่อในรูปของเปยยาล คือ พระสูตรท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยอุปมา

โวหารว่า ภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน เหมือนแม่น�้า ๕ สาย คือ แม่น�้าคงคา แม่น�้า

ยมุนา แม่น�้าอจิรวดี แม่น�้าสรภูและแม่น�้ามหี ไหลไปสู่ทิศปราจีน และอุปมาด้วยแม่น�้า ๕ สายเหล่านี้ไหลไป

สู่สมุทร  ชื่อวรรคตั้งตามสาระส�าคัญของพระสูตรทั้งหมดในวรรคนี้ และจัดแบ่งเป็น ๔ หมวด ตามลักษณะ

ธรรม ๔ ประการ คือ 

  หมวดที่ ๑ ว่าด้วยอริยมรรคเป็นธรรมอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ 

มี ๑๒ สูตร คือ พระสูตรที่ ๑-๖ ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น�้าไหลไปสู่ทิศปราจีน พระสูตรที่ ๗-๑๒ ว่าด้วยอุปมา

ด้วยแม่น�้าไหลไปสู่สมุทร

  หมวดที่ ๒ ว่าด้วยอริยมรรคอันเป็นธรรมมีการก�าจัดราคะ  โทสะ และโมหะเป็นที่สุด คือ พระสูตร 

ที่ ๑๓-๒๔

  หมวดที่ ๓ ว่าด้วยอริยมรรคอันหยั่งสู่อมตะ มี ๑๒ สูตร คือ พระสูตรที่ ๒๕-๓๖

  หมวดที่ ๔ ว่าด้วยอริยมรรคอันน้อมไปสู่นิพาน มี ๑๒ สูตร คือพระสูตรที่ ๓๗-๔๘

  ๑.๑๐ อปัปมาทวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท ชือ่วรรคตัง้ตามสาระส�าคญัของพระสูตร

ทั้ง ๑๔ สูตร ในวรรคนี้

  ๑.๑๑ พลกรณียวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยการงานท่ีพึงท�าด้วยก�าลัง  ช่ือวรรคต้ังตามสาระส�าคัญ

ของพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้

  ๑.๑๒ เอสนาวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยการแสวงหา ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้

  ๑.๑๓ โอฆวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยโอฆะ ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้



๒. โพชฌงคสังยุต แปลว่า ประมวลเร่ืองโพชฌงค์ หมายถึง ประมวลพระสูตรที่เกี่ยวกับธรรมที่เป็น

องค์แห่งการตรัสรู้ จัดแบ่งเป็นวรรคได้ ๑๘ วรรค แต่ละวรรคมีจ�านวนพระสูตร ๖ สูตรบ้าง  เกินกว่านี้บ้าง  

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  ๒.๑ ปัพพตวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยขุนเขา ชือ่วรรคตัง้ตามสาระส�าคญัของพระสตูรท่ี ๑ ในวรรคนี้

  ๒.๒ คิลานวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยผู้อาพาธ ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๔-๖ ในวรรคนี้

  ๒.๓ อุทายิวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยพระอุทายี ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑๐ ในวรรคนี้

  ๒.๔ นีวรณวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยนวิรณ์ ชือ่วรรคตัง้ตามชือ่พระสตูรที ่๑๐ และสาระส�าคญัของ

บางสูตร ในวรรคนี้

  ๒.๕ จกักวตัตวิรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ ชือ่วรรคต้ังตามชือ่พระสตูรที ่๒ ในวรรคนี้

  ๒.๖ หมวด ๖ แห่งโพชฌงค์ที่ ๖ เป็นหมวดที่ว่าด้วยการสนทนาเรื่องโพชฌงค์ ชื่อวรรคตั้งตามสาระ

ส�าคัญของพระสูตรทั้ง ๖ สูตรในวรรคนี้

  ๒.๗ อานาปานาทิเปยยาลที่ ๗ แห่งโพชฌงค์ เป็นหมวดที่ว่าด้วยอานาปานสติ ชื่อวรรคตั้งตามชื่อ

พระสูตรที่ ๑๐ ในวรรคนี้

  ๒.๘ นิโรธวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยนิโรธสัญญา ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑๐ ในวรรคนี้ ซึ่ง

มีทั้งหมด ๑๐ สูตร พระสูตรที่ ๑-๙ คือ อสุภสัญญา  มรณสัญญา  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  สัพพโลเกอนภิรต-

สัญญา  อนิจจสัญญา  อนิจเจทุกขสัญญา  ทุกเขอนัตตสัญญา  ปหานสญัญา  วริาคสญัญา ทัง้ ๙ สตูรนี ้พระ

ธรรมสงัคตีกิาจารย์จดัไว้โดยย่อ ให้เพิม่เนีอ้หาเตม็ตามอฎัฐกิสญัญาแห่งอานาปานาทเิปยยาล ส่วนพระสูตรที ่๑๐ 

คอื นโิรธสญัญา ท่านจดัไว้เตม็มเีนือ้หาคล้ายอฎัฐิกสญัญา  พระสตูรทัง้หมดในวรรคนีไ้ม่ได้ยกชือ่พระสตูรขึน้

มาให้เห็นเด่นชัด แต่สามารถดูได้จากประมวลสรุปพระสูตรช่วงสุดท้ายของเนื้อหาในสังยุตนี้

  ๒.๙ คังคาเปยยาล แปลว่า หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล มีพระสูตร ๑๒ สูตร แต่ละสูตรมีสาระส�าคัญ

เหมือนคังคาเปยยาลแห่งมัคคสังยุต แต่เปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น โพชฌงค์ ๗ ประการ

  ๒.๑๐ อัปปมาทวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท มีพระสูตร ๑๐ สูตร แต่ละสูตรมีสาระ

ส�าคัญเหมือนอัปปมาทวรรคแห่งมัคคสังยุต แต่เปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค์ ๘  เป็น  โพชฌงค ์ 

๗ ประการ

  ๒.๑๑ พลกรณยีวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยการงานท่ีพงึท�าด้วยก�าลงั มพีระสตูร ๑๒ สตูร แต่ละสตูร 

มสีาระส�าคญัเหมอืนพลกรณยีวรรคแห่งมัคคสงัยตุ แต่เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค์ ๘ เป็น โพชฌงค์ 

๗ ประการ

  ๒.๑๒ เอสนาวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยการแสวงหา มีพระสูตร ๑๒ สูตร แต่ละสูตรมีสาระส�าคัญ

เหมือนเอสนาวรรคแห่งมัคคสังยุต แต่เปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น โพชฌงค์ ๗ ประการ

  ๒.๑๓ โอฆวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยโอฆะ มีพระสูตร ๙ สูตร แต่ละสูตรมีสาระส�าคัญเหมือน 

โอฆวรรคแห่งมัคคสังยุต แต่เปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น โพชฌงค์ ๗ ประการ

  ๒.๑๔ วรรคที่ ๑๔ เป็นหมวดที่ว่าด้วยคังคาเปยยาลอีกหมวดหนึ่ง มีพระสูตร ๑๒ สูตร แต่ละสูตร

มสีาระส�าคัญเหมอืนคงัคาเปยยาลแห่งมัคคสงัยตุ แต่เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค์ ๘ เป็น โพชฌงค์ 

๗ ประการ อันเป็นธรรมมีการก�าจัดราคะ โทสะ และโมหะเป็นที่สุด



  ๒.๑๕ วรรคท่ี ๑๕ เป็นหมวดท่ีว่าด้วยความไม่ประมาทอกีหมวดหนึง่มพีระสตูร ๑๐ สตูร แต่ละสตูร

มสีาระส�าคญัเหมือนอปัปมาทวรรคแห่งมัคคสงัยตุ แต่เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค์ ๘ เป็น โพชฌงค์ 

๗ ประการ อันเป็นธรรมมีการก�าจัดราคะ โทสะ และโมหะเป็นที่สุด

  ๒.๑๖ วรรคที่ ๑๖ เป็นหมวดที่ว่าด้วยการงานที่พึงท�าด้วยก�าลังอีกหมวดหนึ่ง มีพระสูตร ๑๒ สูตร 

แต่ละสตูรมสีาระส�าคัญเหมอืนพลกรณยีวรรคแห่งมคัคสงัยตุ แต่เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค์ ๘ เป็น 

โพชฌงค์ ๗ ประการ อันเป็นธรรมมีการก�าจัดราคะ โทสะ และโมหะเป็นที่สุด

  ๒.๑๗ เอสนาวรรคแห่งโพชฌงคสังยตุที ่๑๗ เป็นหมวดทีว่่าด้วยการแสวงหาอกีหมวดหนึง่ มพีระสตูร 

๑๒ สตูร แต่ละสตูรมีสาระส�าคัญเหมือนเอสนาวรรคแห่งมคัคสงัยตุ แต่เปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค์ ๘ 

เป็น โพชฌงค์ ๗ ประการ อันเป็นธรรมมีการก�าจัดราคะ โทสะ และโมหะเป็นที่สุด

  ๒.๑๘ วรรคที ่๑๘ เป็นหมวดทีว่่าด้วยโอฆะอกีหมวดหนึง่ มพีระสตูร ๙ สตูร แต่ละสตูรมสีาระส�าคญั 

เหมือนโอฆวรรคแห่งมัคคสังยุตแต่เปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค์ ๘  เป็น  โพชฌงค์ ๗ ประการ  

อันเป็นธรรมมีการก�าจัดราคะ โทสะ และโมหะเป็นที่สุด 

๓. สตปัิฎฐานสังยุต แปลว่า ประมวลเรือ่งสตปัิฎฐาน หมายถงึ ประมวลพระสตูรทีเ่กีย่วกบัสตปัิฎฐาน ๔  

จัดแบ่งเป็นวรรคได้ ๑๐ วรรค ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ๓.๑ อมัพปาลวีรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาทีอ่มัพปาลวัีน ชือ่วรรคต้ังตามชือ่พระสตูร

ที่ ๑ ในวรรคนี้

  ๓.๒ นาฬันทวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาทีเ่มอืงนาฬันทา ชือ่วรรคต้ังตามช่ือพระสูตร 

ที่ ๒ ในวรรคนี้

  ๓.๓ สลีฏัฐติวิรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยความด�ารงอยูแ่ห่งศลี ชือ่วรรคตัง้ตามสาระส�าคญัของพระสูตร 

ที่ ๑-๒ ในวรรคนี้

  ๓.๔ อนนสุสตุวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยธรรมท่ีไม่เคยได้ฟังมาก่อน ชือ่วรรคตัง้ตามชือ่พระสตูรที ่๑  

ในวรรคนี้

  ๓.๕ อมตวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยอมตะ ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้

  เปยยาลวรรค ๕ วรรค  คือ วรรคที่ ๓.๖-๓.๑๐ มีชื่อเหมือนวรรคที่ ๑.๙-๑.๑๓  ในมัคคสังยุต 

พระธรรมสังคีติกาจารย์จึงจัดได้โดยย่อให้อนุโลมตามวรรคท่ีมีช่ือตรงกันในมัคคสังยุตแต่เปลี่ยนหมวดธรรม

จากอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นสติปัฎฐาน ๔ ประการ โดยจัดคู่วรรคที่มีชื่อตรงกัน ดังต่อไปนี้

  ๓.๖   คังคาเปยยาล  คู่กับ ๑.๙  คังคาเปยยาล  ในมัคคสังยุต 

  ๓.๗   อัปปมาทวรรค  คู่กับ ๑.๑๐  อัปปมาทวรรค  ในมัคคสังยุต 

  ๓.๘   พลกรณียวรรค  คู่กับ ๑.๑๑  พลกรณียวรรค  ในมัคคสังยุต

  ๓.๙   เอสนาวรรค  คู่กับ ๑.๑๒  เอสนาวรรค  ในมัคคสังยุต

  ๓.๑๐  โอฆวรรค  คู่กับ ๑.๑๓  โอฆวรรค  ในมัคคสังยุต



๔. อินทริยสังยุต แปลว่า ประมวลเร่ืองอินทรีย์ หมายถึงประมวลพระสูตรที่เกี่ยวกับอินทรีย์โดยนัยยะ

ต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายนัยยะ  ในสังยุตนี้ จัดแบ่งเป็นวรรคได้ ๑๗ วรรค ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ๔.๑ สุทธิกวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยอินทรีย์ล้วน ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ และสาระส�าคัญ

ของพระสูตรทั้ง ๑๐ สูตรในวรรคนี้

  ๔.๒ มทุุตวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยอินทรย์ีทีอ่่อนกว่า หมายถึงมอีนิทรย์ีต่างๆ กนั ชือ่วรรคตัง้ตาม 

สาระส�าคัญของพระสูตที่ ๒-๗ ในวรรคนี้

  ๔.๓ ฉฬินทริยวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยอินทรีย์ ๖ ชื่อวรรคตั้งตามสาระส�าคัญของสูตรที่ ๕-๑๐ 

ในวรรคนี้ 

  ๔.๔ สขุนิทรยิวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยสขุนิทรย์ี ชือ่วรรคตัง้ตามสาระส�าคญัของพระสตูรทัง้ ๑๐ สตูร 

ในวรรคนี้

  ๔.๕ ชราวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยความแก่ ช่ือวรรคต้ังตามสาระส�าคญัของพระสตูรท่ี ๑ ในวรรคนี้

  ๔.๖ สูกรขาตวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยถ�้าสูกรขาตา ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๘ ในวรรคนี้

  ๔.๗ โพธปัิกขยิวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยโพธปัิกขยิธรรม ชือ่วรรคต้ังตามสาระส�าคญัของพระสตูร

ที่ ๗-๑๐ ในวรรคนี้

  เปยยาลวรรค ๑๐ วรรค คือ วรรคที่ ๔.๘-๔.๑๗ มีชื่อเหมือนวรรคที่ ๑.๙-๑.๑๓ ในมัคคสังยุต 

พระธรรมสงัคตีกิาจารย์จงึจดัไว้โดยย่อ ให้อนโุลมตามวรรคทีม่ชีือ่ตรงกนัในมคัคสงัยตุ แต่เปลีย่นหมวดธรรม

จากอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น อินทรีย์ ๕ ประการ โดยจับคู่วรรคที่มีชื่อตรงกันดังต่อไปนี้

  ๔.๘   คังคาเปยยาล  คู่กับ ๑.๙  คังคาเปยยาล  ในมัคคสังยุต 

  ๔.๙   อัปปมาทวรรค  คู่กับ ๑.๑๐  อัปปมาทวรรค  ในมัคคสังยุต

  ๔.๑๐  พลกรณียวรรค  คู่กับ ๑.๑๑  พลกรณียวรรค  ในมัคคสังยุต

  ๔.๑๑  เอสนาวรรค  คู่กับ ๑.๑๒  เอสนาวรรค  ในมัคคสังยุต

  ๔.๑๒  โอฆวรรค  คู่กับ ๑.๑๓  โอฆวรรค  ในมัคคสังยุต

  ๔.๑๓  คังคาเปยยาล  คู่กับ ๑.๙  คังคาเปยยาล  ในมัคคสังยุต 

  ๔.๑๔  อัปปมาทวรรค   คู่กับ ๑.๑๐  อัปปมาทวรรค  ในมัคคสังยุต 

  ๔.๑๕  พลกรณียวรรค   คู่กับ ๑.๑๑  พลกรณียวรรค  ในมัคคสังยุต

  ๔.๑๖  เอสนาวรรค   คู่กับ ๑.๑๒  เอสนาวรรค  ในมัคคสังยุต

  ๔.๑๗  โอฆวรรค   คู่กับ ๑.๑๓  โอฆวรรค  ในมัคคสังยุต

๕. สัมมัปปธานสังยุต  แปลว่า  ประมวลเร่ืองสัมมัปปธาน หมายถึงประมวลพระสูตรท่ีเกี่ยวกับ

สัมมัปปธาน  (ความเพียรชอบ) ๔ ประการ คือ  (๑) สังวรปธาน  เพียรระวัง    (๒) ปหานปธาน  เพียรละ   

(๓) ภาวนาปธาน เพียรเจริญ  (๔) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษา ในสังยุตนี้จัดแบ่งเป็นวรรคได้ ๕ วรรค มีชื่อ

เหมือนวรรคที่ ๑.๙-๑.๑๓ ในมัคคสังยุต พระธรรมสังคีติกาจารย์จึงได้จัดไว้โดยย่อ โดยให้อนุโลมตามวรรค

ที่มีชื่ออย่างเดียวกันในมัคคสังยุต  เพราะมีช่ือและเนื้อหาตรงกัน ต่างแต่หมวดธรรมเท่านั้น คือ  เปลี่ยนจาก

อริยมรรคมีองค์ ๘  เป็น สัมมัปปธาน ๔ ประการ  โดยมีการจับคู่วรรคท่ีมีช่ือตรงกันเหมือนเปยยาลวรรค  

ในสติปัฏฐานสังยุต



๖. พลสังยุต  แปลว่า หมวดเรื่องพละ  หมายถึงประมวลพระสูตรที่เกี่ยวกับพละ ๕ ประการ คือ  

(๑) สัทธาพละ ก�าลงัคอืศรทัธา  (๒) วริยิพละ ก�าลงัคอืวริยิะ  (๓) สตพิละ ก�าลงัคอืสต ิ (๔) สมาธพิละ ก�าลัง

คอืสมาธ ิ(๕) ปัญญาพละ ก�าลงัคอืปัญญา ซึง่ก็คอือนิทรย์ีหมวดที ่๔ ในอนิทริยสงัยตุน่ันเองแต่เรยีกชือ่ต่างกนั 

ในสงัยตุนีจ้ดัแบ่งเป็นวรรคได้ ๑๐ วรรค มชีือ่เหมอืนวรรคที ่๑.๙-๑.๑๓ ในมคัคสงัยุต พระธรรมสังคตีกิาจารย์ 

จงึจดัไว้โดยย่อ โดยให้อนโุลมตามวรรคทีมี่ชือ่อย่างเดียวกนัในมคัคสงัยตุ เพราะมช่ืีอและเนือ้หาตรงกนั ต่างแต่ 

หมวดธรรมเท่านั้น คือ  เปลี่ยนจากอริยมรรคมีองค์ ๘    เป็นพละ ๕ ประการ  โดยมีการจับคู่วรรคที่มีชื่อ

ตรงกันเหมือนเปยยาลวรรค ในอินทริยสังยุต

๗. อิทธิปาทสังยุต แปลว่า ประมวลเรื่องอิทธิบาท  หมายถึงประมวลพระสูตรที่เกี่ยวกับอิทธิบาท  

๔ ประการ คือ    (๑) ฉันทะ พอใจ   (๒) วิริยะ  เพียร    (๓) จิตตะ  ใส่ใจ    (๔) วิมังสา ไตร่ตรองพิจารณา 

จัดแบ่งเป็นวรรคได้ ๘ วรรค ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  ๗.๑ ปาวาลวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปาวาลเจดีย์ ชื่อวรรคตั้งตามสาระส�าคัญ

ของพระสูตรที่ ๑๐ ในวรรคนี้

  ๗.๒ ปาสาทกัมปนวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยเหตุที่ท�าให้ปราสาทไหว ชื่อวรรคตั้งตามสาระส�าคัญ

ของพระสูตรที่ ๕ ในวรรคนี้

  ๗.๓ อโยคุฬวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยอปุมาด้วยก้อนเหลก็ทีถ่กูไฟเผา ชือ่วรรคต้ังตามชือ่พระสตูร

ที่ ๒ ในวรรคนี้

  ๗.๔-๗.๘ เปยยาลวรรค คือ วรรคที่ ๗.๔-๗.๘ มีชื่อเหมือนวรรคที่ ๑.๙ และ ๑.๑๓ ในมัคคสังยุต  

พระธรรมสังคีติกาจารย์จึงจัดไว้ย่อโดยให้อนุโลมตามวรรคที่มีชื่ออย่างเดียวกัน  ในมัคคสังยุต  เพราะมีชื่อ

และเนื้อหาตรงกัน ต่างแต่หมวดธรรมเท่านั้น คือ เปลี่ยนจากอริยมรรคมีองค์ ๘  เป็นอิทธิบาท ๔ ประการ 

โดยมีการจับคู่วรรคที่มีชื่อตรงกันเหมือนเปยยาลวรรค (๓.๖-๓.๑๐) ในสติปัฏฐานสังยุต

๘. อนรุทุธสงัยุต แปลว่า ประมวลเรือ่งพระอนรุทุธะ หมายถึงประมวลพระสตูรท่ีเกีย่วกบัท่านพระอนุรุทธะ

๙. ฌานสังยุต  แปลว่า ประมวลเรื่องฌาน  หมายถึงประมวลพระสูตรที่เกี่ยวกับ ฌานทั้ง ๔ คือ  

(๑) ปฐมฌาน  (๒) ทุติยฌาน  (๓) ตติยฌาน  (๔) จตุตถฌาน ในสังยุตนี้จัดแบ่งเป็นวรรรคได้ ๕ วรรค 

มชีือ่เหมอืนวรรคที ่๑.๙-๑.๑๓ ในมัคคสังยตุ พระธรรมสงัคตีกิาจารย์จงึจดัไว้โดยย่อ โดยให้อนโุลมตามวรรค

ท่ีมีชื่ออย่างเดียวกันในมัคคสังยุต  เพราะมีชื่อและเนื้อหาตรงกัน ต่างแต่หมวดธรรมเท่านั้น คือเปลี่ยนจาก 

อริยมรรคมีองค์ ๘  เป็นฌานทั้ง ๔  โดยมีการจับคู่วรรคที่มีชื่อตรงกันเหมือนเปยยาลวรรค  (๓.๖-๓.๑๐) 

ในสติปัฏฐานสังยุต

๑๐. อานาปานสังยุต  แปลว่า ประมวลเรื่องอานาปานสติ  หมายถึง ประมวลพระสูตรที่เกี่ยวกับ 

อานาปานสติ จัดแบ่งเป็นวรรคได้ ๒ วรรค คือ

  ๑๐.๑ เอกธรรมวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยธรรมอนัเป็นเอก ช่ือวรรคต้ังตามช่ือพระสตูรที ่๑ ในวรรคนี้

  ๑๐.๒ ทุติยวรรค แปลว่า หมวดที่ ๒ ชื่อวรรคตั้งตามจ�านวนวรรคที่มีอยู่ในสังยุตนี้



๑๑. โสตาปัตติสังยุต  แปลว่า ประมวลเรื่องโสดาปัตติ  หมายถึงประมวลพระสูตรท่ีเกี่ยวกับการถึง

กระแสธรรม คือองค์เครื่องบรรลุโสดา จัดแบ่งเป็นวรรคได้ ๗ วรรค มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ๑๑.๑ เวฬุทวารวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยเวฬุทวารคาม ชื่อวรรคตั้งตามสาระส�าคัญของพระสูตร 

ที่ ๗ ในวรรคนี้

  ๑๑.๒ ราชการามวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาทีร่าชการาม ชือ่วรรคตัง้ตามสาระส�าคญั

ในพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้

  ๑๑.๓ สรกานิวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าสรกานิ ชื่อวรรคตั้งตามสาระส�าคัญ

ของพระสูตรที่ ๔-๕ ในวรรคนี้

  ๑๑.๔ ปุญญาภิสันทวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยห้วงบุญกุศล ชื่อวรรคต้ังตามช่ือพระสูตรที่ ๑-๓  

ในวรรคนี้

  ๑๑.๕ สคาถกปญุญาภสินัทวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยห้วงบญุกศุลทีมี่คาถา ชือ่วรรคต้ังตามชือ่และ

ลักษณะที่มีคาถาของพระสูตรที่ ๑-๓ ในวรรคนี้

  ๑๑.๖ สัปปัญญวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยผู้มีปัญญา ชื่อวรรคต้ังตามสาระส�าคัญของพระสูตร 

ทั้ง ๑๑ สูตรในวรรคนี้

  ๑๑.๗ มหาปัญญวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามาก ชื่อวรรคตั้งตาม

ชื่อพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้

๑๒. สัจจสังยุต  แปลว่า ประมวลเรื่องสัจจะ  คือ ประมวลพระสูตรที่เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ ประการ  

จัดแบ่งเป็นวรรคได้ ๑๑ วรรค ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  ๑๒.๑ สมาธิวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยสมาธิ ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้

  ๑๒.๒ ธัมมจักกัปปวัตตนวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักร ชื่อวรรคต้ังตาม

สาระส�าคัญของพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้

  ๑๒.๓ โกฏิคามวรรค แปลว่าหมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาท่ีโกฏิคาม  ช่ือวรรคต้ังตามช่ือพระสูตร 

ที่ ๑-๒ ในวรรคนี้ 

  ๑๒.๔ สสีปาปรรณวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาทีส่สีปาวนั ชือ่วรรคตัง้ตามชือ่พระสูตร

ที่ ๑ ในวรรคนี้

  ๑๒.๕ ปปาตวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยเหวคอืสงัสารวฏั ชือ่วรรคตัง้ชือ่ตามชือ่พระสตูรที ่๒ ในวรรคนี้

  ๑๒.๖ อภสิมยวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยการรูย้ิง่ ชือ่วรรคต้ังตามสาระส�าคญัของพระสตูรท้ัง ๑๐ สตูร 

ในวรรรคนี้

  ๑๒.๗ อามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยอามกธัญญเปยยาลที่ ๑  หมายถึง 

พระสูตรย่อเก่ียวกบัธญัญาชาตดิบิ ช่ือวรรคตัง้ตามชือ่พระสตูรที ่๔ แห่งอามกธญัญเปยยาล ตตยิวรรค ทีเ่ป็น 

เช่นนี้ เพราะชื่อของพระสูตรแต่ละสูตรในอามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรค ถึง อามกธัญญเปยยาล จตุตถวรรค  

มีความเกี่ยวเนื่องกันคือ เป็นหัวข้อธรรมในจุลศีลเหมือนกัน ในวรรคนี้มีทั้งหมด ๑๐ สูตร ทรงแสดงพระสูตร 

ที่ ๑-๒ ไว้เต็ม ส่วนพระสูตรที่ ๓-๑๐ ทรงแสดงไว้โดยย่อ  ให้เพิ่มอุปมาและหมวดธรรมเข้ามาโดยอนุโลม

ตามพระสูตรที่ ๑-๒ ตามสมควร



  ๑๒.๘-๑๒.๑๐ อามกธญัญเปยยาล ทติุยวรรค  อามกธญัญเปยยาล ตติยวรรค และอามกธญัญเปยยาล 

จตุตถวรรค

  ทั้ง ๓ วรรคนี้ มีลักษณะเหมือนอามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรค  มีพระสูตรทั้งหมดรวม ๓๑ สูตร  

ชือ่ของพระสตูรแต่ละสตูรต้ังตามสาระส�าคญัในสตูรนัน้ๆ เช่น ปาณาติปาตสูตร ว่าด้วยสตัว์ท่ีเว้นจากการฆ่าสตัว์ 

อทนินาทานสตูร ว่าด้วยสตัว์ท่ีเว้นขาดจากการลักทรพัย์ แต่ละสตูรทรงแสดงไว้โดยย่อ มอีปุมาและหมวดธรรม

เหมือนในอัญญตรสูตร แห่งอามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรค

  อีกส่วนเป็นพระสูตรย่อเกี่ยวกับคติ ๕ คือ มนุษย์ เทวดา นรก ก�าเนิดสัตว์เดรัจฉาน เปรตวิสัย ใน 

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง และฉบบัมหามกฏุฯ ได้จัดไว้ให้อยูใ่นส่วนท้ายของ อามกธญัญเปยยาล จตุตถวรรค 

แต่ในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัมหาจฬุาฯ และฉบบัเฉลมิพระเกยีรตฯิ ได้แยกเนือ้หาส่วนนีอ้อกเป็นอกีวรรคหนึง่ 

ชือ่ว่า ปัญจคตเิปยยาลวรรค  และพระสตูรทัง้หมดในส่วนน้ี แต่ละสตูรทรงแสดงไว้โดยย่อ มอุีปมาและหมวดธรรม

เหมือนในอัญญตรสูตร แห่งอามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรค ในสังยุตนี้

•	อักษรย่อพระไตรปิฎกภาษาบาลี

  โป. =  โปราณโปตฺถเก  (พระไตรปิฎกฉบับโบราณ)

  ม.  =  มรมฺมโปตฺถเก  (พระไตรปิฎกฉบับมอญ)

  ยุ.  =  ยุโรปิยโปตฺถเก  (พระไตรปิฎกฉบับยุโรป)

  สี.  =  สีหฬโปตฺถเก  (พระไตรปิฎกฉบับสิงหล)



ค�าชี้แจงก่อนอ่าน

•	ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
๑. ข้อมูลที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ น�ามาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๕

•	เป็นหนังสือ ๒ ภาษา
๒. หนงัสอืเล่มนีป้ระกอบด้วยภาษาบาล ีและภาษาไทย โดยภาษาบาลจีะอยูด้่านซ้ายและ
ภาษาไทยอยูด้่านขวา ซ่ึงหัวข้อของเนือ้หาทัง้ภาษาบาลีและภาษาไทย จะถกูจดัให้ตรงกัน  
ข้อต่อข้อ  ในคู่หน้าเดียวกัน  เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบและเทียบเคียงความหมาย 
ส�านวนการแปล ของผู้ต้องการศึกษาและปฏิบัติอย่างละเอียดละออ

•	คงเนื้อหาเดิม
๓. คงเนื้อหาของต้นฉบับเดิมทุกประการ เพื่อความถูกต้องตรงตามข้อมูลเดิม

•	ข้อสังเกต ใช้เป็นเชิงอรรถ
๔. เพือ่ประโยชน์ในการศึกษาสืบค้น หรอืปรบัปรงุเนือ้หาต่อไปในอนาคต ส�าหรบัหน่วยงานหรอื 
องค์กรใดๆ จึงได้ใส่เชิงอรรถในส่วนที่คณะงานธัมมะสังเกตเห็น  (เพื่อให้เป็นข้อสังเกตเท่านั้น 

แต่มิได้แก้ไขใดๆ คือ คงของเดิมไว้ทุกประการ) ให้ได้พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

ตัวอย่างข้อสังเกตจากพระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค :-

๔.๑ หน้า ๑๙ พระสูตรที่ ๓๗ บรรทัดที่ ๒ 

เนื้อความจากต้นฉบับพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง : นี้เรียกว่า  สัสมากัมมันตะ 

มีเชิงอรรถว่า : สัมมากัมมันตะ  -ผู้รวบรวม

(ผู้รวบรวมสังเกตเห็นว่า มีการสะกดไม่ถูกต้องที่ค�าว่า สัมมากัมมันตะ)

๔.๒ หน้า ๓๐๗ พระสูตรที่ ๕๐๕ บรรทัดที่ ๒ 

เนือ้ความจากต้นฉบบัพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง : รตันะ ๗ อย่างเป็นไฉน ?  คอื จกัรแก้ว ๑  

ช้างแก้ว ๑  แก้วมณี ๑  นางแก้ว ๑ 

มีเชิงอรรถว่า : ม้าแก้ว  -ผู้รวบรวม  

(ผู้รวบรวมสังเกตเห็นว่า ขาดไป ๑ ในรัตนะ ๗ คือ ม้าแก้ว)



๔.๓ หน้า ๖๐๓ พระสูตรที่ ๑๐๓๒ บรรทัดที่ ๑ 

เนื้อความจากต้นฉบับพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง : ปริยาย

ที่ภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว  ตั้งอยู่ในเสขภูมิ  

มีเชิงอรรถว่า : ผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว  -ผู้รวบรวม

(ผู้รวบรวมสังเกตเห็นว่า โดยเนื้อความและเทียบเคียงในบาลีแล้ว น่าจะมีการจัดพิมพ์ผิดระหว่าง

ค�าว่า ภิกษุผู้เป็นอเสขะและภิกษุผู้เป็นเสขะ)

๔.๔ หน้า ๙๔๑ พระสูตรที่ ๑๕๙๕ บรรทัดที่ ๑ 

เนื้อความจากต้นฉบับพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง : [๑๔๙๕] 

มีเชิงอรรถว่า : [๑๕๙๕]  -ผู้รวบรวม

(ผู้รวบรวมสังเกตเห็นว่า เลขข้อพระสูตรไม่ถูกต้อง)

๔.๕ หน้า ๑๐๐๗ พระสูตรที่ ๑๖๗๘ บรรทัดที่ ๒ 

เนื้อความจากต้นฉบับพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง : อรยิสจั ๔ เป็นไฉน ?   คอื  ทุกขอรยิสจั  

ทุกขนิโรธอริยสัจ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 

มีเชิงอรรถว่า : ข้อสังเกต : บาลีมีค�าว่า “ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ�” ซึ่งแปลว่า ทุกขสมุทยอริยสัจ

-ผู้รวบรวม

(ผู้รวบรวมสังเกตเห็นว่า ภาษาไทยแปลขาดไป ๑ องค์แห่งอริยสัจ ๔ โดยเทียบเคียงในบาลี)

•	การเน้นอักษร
๕. การเน้นเพื่อให้ความส�าคัญของข้อความ มี ๓ ระดับ

ความส�าคัญระดับที่ ๑ 
  ได้แก่ พุทธวจน หรือค�ากล่าวของบุคคลอื่นที่พระพุทธเจ้ารับรอง หรือ  
ค�ากล่าวของบุคคลอื่นที่ยกพุทธวจนขึึ้นกล่าว

ความส�าคัญระดับที่ ๒ 
  ได้แก่ ค�าที่บุคคลอื่น กล่าวค�าก�้ากึ่งว่าน่าจะเป็นพุทธวจน หรือทางผูู้รวบรวม 
ยังไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นพุทธวจนหรือไม่

ความส�าคัญระดับที่ ๓ 

  ได้แก่ ค�าบรรยาย, ค�าประกอบอื่นๆ หรือค�ากล่าวของสาวก ที่ไม่ใช่พุทธวจน



สารบัญ
๑.		มัคคสังยุต	 ๓
	 อวิชชาวรรคที่ ๑ ๓ 

  อวิชชาสูตร  ๓
  อุปัฑฒสูตร  ๕
  สารีปุตตสูตร   ๗
  พราหมณสูตร   ๙
  กิมัตถิยสูตร   ๑๕
  ภิกขุสูตรที่ ๑   ๑๗
  ภิกขุสูตรที่ ๒   ๑๗
  วิภังคสูตร   ๑๙
  สุภสูตร  ๒๓
  นันทิยสูตร   ๒๕

วิหารวรรคที่ ๒  ๒๗
  วิหารสูตรที่ ๑   ๒๗
  วิหารสูตรที่ ๒   ๒๙
  เสขสูตร  ๒๙
  อุปปาทสูตรที่ ๑   ๓๑
  อุปปาทสูตรที่ ๒   ๓๑
  ปริสุทธิสูตรที่ ๑   ๓๓
  ปริสุทธิสูตรที่ ๒   ๓๓
  กุกกุฏารามสูตรที่ ๑   ๓๕
  กุกกุฏารามสูตรที่ ๒   ๓๕
  กุกกุฏารามสูตรที่ ๓   ๓๗

มิจฉัตตวรรคที่ ๓  ๓๙
 มิจฉัตตสูตร   ๓๙
  อกุศลธรรมสูตร   ๓๙
  ปฏิปทาสูตรที่ ๑   ๔๑
  ปฏิปทาสูตรที่ ๒   ๔๑



  อสัปปุริสสูตรที่ ๑   ๔๓
  อสัปปุริสสูตรที่ ๒   ๔๕
  กุมภสูตร   ๔๗
  สมาธิสูตร  ๔๗
  เวทนาสูตร   ๔๙
  อุตติยสูตร   ๔๙

ปฏิปัตติวรรคที่ ๔  ๕๓
 ปฏิปัตติสูตร   ๕๓
  ปฏิปันนสูตร   ๕๓
  วิรัทธสูตร   ๕๕
  ปารสูตร  ๕๕
  สามัญญสูตรที่ ๑   ๕๗
  สามัญญสูตรที่ ๒   ๕๙
  พรหมัญญสูตรที่ ๑   ๕๙
  พรหมัญญสูตรที่ ๒   ๖๑
  พรหมจริยสูตรที่ ๑   ๖๑
  พรหมจริยสูตรที่ ๒   ๖๓

อัญญติตถิยวรรคที่ ๕  ๖๕
 วิราคสูตร   ๖๕
  สังโยชนสูตร   ๖๗
  อนุสยสูตร   ๖๗
  อัทธานสูตร   ๖๗
  อาสวสูตร  ๖๙
  วิชชาวิมุตติสูตร   ๖๙
  ญาณทัสสนสูตร   ๖๙
  อนุปาทาปรินิพพานสูตร   ๗๑

สุริยเปยยาลที่ ๖  ๗๓
  กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑  ๗๓
  สีลสัมปทาสูตรที่ ๑   ๗๓
  ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑   ๗๕
  อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑   ๗๕
  ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑   ๗๕



  อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑   ๗๕
  โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑   ๗๗
  กัลยาณมิตรสูตรที่ ๒   ๗๗
  สีลสัมปทาสูตรที่ ๒   ๗๙
  ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒   ๗๙
  อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒   ๘๑
  ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒   ๘๑
  อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒  ๘๑
  โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒   ๘๓

เอกธัมมเปยยาลที่ ๗  ๘๕
 กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑   ๘๕
  สีลสัมปทาสูตรที่ ๑   ๘๕
  ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑   ๘๗
  อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑   ๘๗
  ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑   ๘๗
  อัปปมาทสูตรที่ ๑   ๘๗
  โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑   ๘๙
  กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒   ๘๙
  สีลสัมปทาสูตรที่ ๒   ๙๑
  ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒   ๙๑
  อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒   ๙๓
  ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒   ๙๓
  อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒   ๙๓
  โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒   ๙๕

นาหันตเอกธัมมเปยยาลที่ ๘  ๙๗
 กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑   ๙๗
  สีลสัมปทาสูตรที่ ๑   ๙๗
  ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑   ๙๙
  อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑   ๙๙
  ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑   ๙๙
  อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑   ๙๙
  โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑   ๑๐๑



  กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒   ๑๐๑
  สีลสัมปทาสูตรที่ ๒   ๑๐๓
  ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒   ๑๐๓
  อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒   ๑๐๕
  ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒   ๑๐๕
  อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒   ๑๐๕
  โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒   ๑๐๗

คังคาเปยยาลที่ ๙  ๑๐๙
 คังคาปาจีนนินนสูตร   ๑๐๙
  ยมุนาปาจีนนินนสูตร   ๑๐๙
  อจิรวตีปาจีนนินนสูตร   ๑๑๑
  สรภูปาจีนนินนสูตร   ๑๑๑
  มหีปาจีนนินนสูตร   ๑๑๑
  มหานทีปาจีนนินนสูตร   ๑๑๓
  คังคาสมุทนินนสูตร   ๑๑๕
  ยมุนาสมุทนินนสูตร   ๑๑๕
  อจิรวดีสมุทนินนสูตร   ๑๑๗
  สรภูสมุทนินนสูตร   ๑๑๗
  มหีสมุทนินนสูตร   ๑๑๗
  มหานทีสมุทนินนสูตร   ๑๑๙
  คังคาปาจีนนินนสูตร   ๑๒๑
  ยมุนาปาจีนนินนสูตร   ๑๒๑
  อจิรวดีปราจีนนินนสูตร  ๑๒๓
  สรภูปาจีนนินนสูตร   ๑๒๓
  มหีปาจีนนินนสูตร   ๑๒๓
  มหานทีปาจีนนินนสูตร   ๑๒๕
  คังคาสมุทนินนสูตร   ๑๒๕
  ยมุนาสมุทนินนสูตร   ๑๒๗
  อจิรวตีสมุทนินนสูตร   ๑๒๗
  สรภูสมุทนินนสูตร   ๑๒๗
  มหีสมุทนินนสูตร   ๑๒๙
  มหานทีสมุทนินนสูตร   ๑๒๙
  คังคาปาจีนนินนสูตร   ๑๓๑



  ยมุนาปราจีนนินนสูตร  ๑๓๑
  อจิรวตีปาจีนนินนสูตร   ๑๓๓
  สรภูปราจีนนินนสูตร  ๑๓๓
  มหีปาจีนนินนสูตร   ๑๓๓
  มหานทีปาจีนนินนสูตร  ๑๓๕
  คังคาสมุทนินนสูตร   ๑๓๕
  ยมุนาสมุทนินนสูตร   ๑๓๗
  อจิรวตีสมุทนินนสูตร   ๑๓๗
  สรภูสมุทนินนสูตร   ๑๓๗
  มหีสมุทนินนสูตร   ๑๓๙
  มหานทีสมุทนินนสูตร   ๑๓๙
  คังคาปราจีนนินนสูตร  ๑๔๑
  ยมุนาปราจีนนินนสูตร  ๑๔๓
  อจิรวตีปราจีนนินนสูตร  ๑๔๓
  สรภูปราจีนนินนสูตร    ๑๔๓
  มหีปราจีนนินนสูตร  ๑๔๕
  มหานทีปราจีนนินนสูตร  ๑๔๕
  คังคาสมุทนินนสูตร   ๑๔๗
  ยมุนาสมุทนินนสูตร   ๑๔๗
  อจิรวดีสมุทนินนสูตร   ๑๔๙
  สรภูสมุทนินนสูตร   ๑๔๙
  มหีสมุทนินนสูตร   ๑๔๙
  มหานทีปราจีนนินนสูตร  ๑๕๑

อัปปมาทวรรคที่ ๑๐  ๑๕๓
 ตถาคตสูตรที่ ๑   ๑๕๓
  ตถาคตสูตรที่ ๒   ๑๕๕
  ตถาคตสูตรที่ ๓   ๑๕๕
  ตถาคตสูตรที่ ๔   ๑๕๗
  ปทสูตร   ๑๕๙
  กูฏสูตร  ๑๕๙
  มูลคันธสูตร   ๑๖๑
  สารคันธสูตร   ๑๖๑
  ปุปผคันธสูตร   ๑๖๑



  กุฏฐราชาสูตร   ๑๖๓
  จันทิมสูตร   ๑๖๓
  สุริยสูตร   ๑๖๓
  วัตถสูตร   ๑๖๕

พลกรณียวรรคที่ ๑๑  ๑๖๗
 พลกรณียสูตรที่ ๑   ๑๖๗
  พลกรณียสูตรที่ ๒   ๑๖๗
  พลกรณียสูตรที่ ๓   ๑๖๙
  พลกรณียสูตรที่ ๔   ๑๗๑
  พีชสูตร  ๑๗๑
  นาคสูตร  ๑๗๓
  รุกขสูตร   ๑๗๕
  กุมภสูตร   ๑๗๕
  สุกกสูตร   ๑๗๗
  อากาสสูตร   ๑๗๙
  เมฆสูตรที่ ๑   ๑๘๑
  เมฆสูตรที่ ๒   ๑๘๑
  นาวาสูตร  ๑๘๓
  อาคันตุกาคารสูตร   ๑๘๕
  นทีสูตร   ๑๘๗

เอสนาวรรคที่ ๑๒  ๑๙๑
 เอสนาสูตรที่ ๑   ๑๙๑
  เอสนาสูตรที่ ๒   ๑๙๑
  เอสนาสูตรที่ ๓   ๑๙๓
  เอสนาสูตรที่ ๔   ๑๙๕
  เอสนาสูตรที่ ๕   ๑๙๕
  เอสนาสูตรที่ ๖   ๑๙๗
  เอสนาสูตรที่ ๗   ๑๙๗
  เอสนาสูตรที่ ๘   ๑๙๗
  วิธาสูตร   ๑๙๙
  อาสวสูตร  ๒๐๑
  ภวสูตร   ๒๐๑



  ทุกขตาสูตร   ๒๐๓
  ขีลสูตร  ๒๐๓
  มลสูตร   ๒๐๕
  นิฆสูตร  ๒๐๕
  เวทนาสูตร   ๒๐๗
  ตัณหาสูตรที่ ๑   ๒๐๗
  ตัณหาสูตรที่ ๒   ๒๐๙

โอฆวรรคที่ ๑๓  ๒๑๑
 โอฆสูตร   ๒๑๑
  โยคสูตร  ๒๑๑
  อุปาทานสูตร   ๒๑๓
  คันถสูตร   ๒๑๓
  อนุสยสูตร   ๒๑๕
  กามคุณสูตร   ๒๑๕
  นิวรณสูตร   ๒๑๗
  อุปาทานขันธสูตร   ๒๑๗
  โอรัมภาคิยสูตร   ๒๑๙
  อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๑   ๒๑๙
  อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๒   ๒๒๑

๒.		โพชฌงคสังยุต			 ๒๒๕
ปัพพตวรรคที่ ๑   ๒๒๕
  หิมวันตสูตร    ๒๒๕
  กายสูตร    ๒๒๗
  สีลสูตร  ๒๓๓
  วัตตสูตร    ๒๓๙
  ภิกขุสูตร    ๒๔๑
  กุณฑลิยสูตร    ๒๔๓
  กูฏสูตร  ๒๔๙
  อุปวาณสูตร    ๒๔๙
  อุปาทสูตรที่ ๑    ๒๕๑
  อุปาทสูตรที่ ๒    ๒๕๓



คิลานวรรคที่ ๒   ๒๕๕
  ปาณูปมสูตร    ๒๕๕
  สุริยูปมสูตรที่ ๑    ๒๕๕
  สุริยูปมสูตรที่ ๒    ๒๕๗
  คิลานสูตรที่ ๑    ๒๕๙
  คิลานสูตรที่ ๒    ๒๖๑
  คิลานสูตรที่ ๓    ๒๖๓
  ปารคามีสูตร    ๒๖๕
  วิรัทธสูตร    ๒๖๗
  อริยสูตร    ๒๖๗
  นิพพานสูตร    ๒๖๙

อุทายิวรรคที่ ๓   ๒๗๑
  โพธนสูตร    ๒๗๑
  เทสนาสูตร    ๒๗๑
  ฐานิยสูตร    ๒๗๓
  อโยนิโสสูตร    ๒๗๕
  อปริหานิยสูตร    ๒๗๗
  ขยสูตร    ๒๗๗
  นิโรธสูตร    ๒๗๙
  นิพเพธสูตร    ๒๗๙
  เอกธัมมสูตร    ๒๘๑
  อุทายิสูตร    ๒๘๓

นีวรณวรรคที่ ๔   ๒๘๗
  กุสลสูตรที่ ๑    ๒๘๗
  กุสลสูตรที่ ๒    ๒๘๗
  อุปกิเลสสูตร    ๒๘๙
  อโยนิโสสูตร    ๒๙๓
  โยนิโสสูตร    ๒๙๕
  วุฑฒิสูตร    ๒๙๕
  อาวรณานีวรณสูตร    ๒๙๗
  นีวรณาวรณสูตร    ๒๙๙
  รุกขสูตร    ๒๙๙
  นีวรณสูตร    ๓๐๓



จักกวัตติวรรคที่ ๕   ๓๐๗
  วิธาสูตร    ๓๐๗
  จักกวัตติสูตร    ๓๐๗
  มารสูตร  ๓๐๙
  ทุปปัญญสูตร    ๓๐๙
  ปัญญวาสูตร    ๓๑๑
  ทฬิททสูตร    ๓๑๑
  อทฬิททสูตร    ๓๑๓
  อาทิจจสูตร    ๓๑๓
  อังคสูตรที่ ๑    ๓๑๕
  อังคสูตรที่ ๒    ๓๑๕

หมวด ๖ แห่งโพชฌงค์ที่ ๖ ๓๑๙
  อาหารสูตร    ๓๑๙
  ปริยายสูตร    ๓๒๙
  อัคคิสูตร    ๓๓๗
  เมตตสูตร  ๓๔๑
  สคารวสูตร    ๓๕๓
  อภยสูตร  ๓๖๕

อานาปานาทิเปยยาลที่ ๗ แห่งโพชฌงค์ ๓๗๑

๓.		สติปัฏฐานสังยุต	 ๓๙๓
อัมพปาลีวรรคที่ ๑ ๓๙๓
  อัมพปาลิสูตร  ๓๙๓
  สติสูตร  ๓๙๕
  ภิกขุสูตร  ๓๙๕
  โกสลสูตร  ๓๙๙
  อกุสลราสิสูตร  ๔๐๑
  สกุณัคฆีสูตร  ๔๐๓
  มักกฏสูตร  ๔๐๕
  สูทสูตร  ๔๐๙
  คิลานสูตร  ๔๑๓
  ภิกขุนีสูตร    ๔๑๗



นาฬันทวรรคที่ ๒   ๔๒๕
  มหาปุริสสูตร    ๔๒๕
  นาฬันทสูตร    ๔๒๕
  จุนทสูตร    ๔๓๑
  เจลสูตร  ๔๓๕
  พาหิยสูตร    ๔๓๙
  อุตติยสูตร    ๔๔๑
  อริยสูตร    ๔๔๓
  พรหมาสูตร    ๔๔๓
  เสทกสูตรที่ ๑    ๔๔๗
  เสทกสูตรที่ ๒    ๔๔๙

สีลัฏฐิติวรรคที่ ๓   ๔๕๓
  สีลสูตร  ๔๕๓
  ฐิติสูตร    ๔๕๕
  ปริหานสูตร    ๔๕๗
  สุทธกสูตร    ๔๕๙
  พราหมณสูตร    ๔๕๙
  ปเทสสูตร  ๔๖๑
  สมัตตสูตร    ๔๖๓
  โลกสูตร  ๔๖๕
  สิริวัฑฒสูตร    ๔๖๕
  มานทินนสูตร    ๔๖๙

อนนุสสุตวรรคที่ ๔   ๔๗๓
  อนนุสสุตสูตร    ๔๗๓
  วิราคสูตร    ๔๗๕
  วิรัทธสูตร    ๔๗๕
  ภาวนาสูตร    ๔๗๗
  สติสูตร  ๔๗๗
  อัญญสูตร    ๔๗๙
  ฉันทสูตร    ๔๘๑
  ปริญญาสูตร  ๔๘๓



  ภาวนาสูตร    ๔๘๕
  วิภังคสูตร    ๔๘๕

อมตวรรคที่ ๕   ๔๘๙
  อมตสูตร  ๔๘๙
  สมุทยสูตร    ๔๘๙
  มัคคสูตร    ๔๙๑
  สติสูตร  ๔๙๓
  กุสลราสิสูตร    ๔๙๓
  ปาฏิโมกขสูตร    ๔๙๕
  ทุจริตสูตร    ๔๙๗
  มิตตสูตร    ๔๙๙
  เวทนาสูตร    ๔๙๙
  อาสวสูตร  ๕๐๑

คังคาทิเปยยาล  แห่งสติปัฏฐานสังยุตที่ ๖ ๕๐๓

๔.		อินทริยสังยุต			 ๕๐๗
สุทธิกวรรคที่ ๑   ๕๐๗
  สุทธิกสูตร    ๕๐๗
  โสตาสูตรที่ ๑    ๕๐๗
  โสตาสูตรที่ ๒    ๕๐๙
  อรหันตสูตรที่ ๑    ๕๐๙
  อรหันตสูตรที่ ๒    ๕๑๑
  สมณพราหมณสูตรที่ ๑    ๕๑๑
  สมณพราหมณสูตรที่ ๒    ๕๑๓
  ทัฏฐัพพสูตร    ๕๑๕
  วิภังคสูตรที่ ๑    ๕๑๗
  วิภังคสูตรที่ ๒    ๕๑๙

มุทุตวรรคที่ ๒   ๕๒๓
  ปฏิลาภสูตร    ๕๒๓
  สังขิตตสูตรที่ ๑    ๕๒๕
  สังขิตตสูตรที่ ๒    ๕๒๕



  สังขิตตสูตรที่ ๓    ๕๒๗
  วิตถารสูตรที่ ๑    ๕๒๗
  วิตถารสูตรที่ ๒    ๕๒๙
  วิตถารสูตรที่ ๓    ๕๒๙
  ปฏิปันนสูตร    ๕๓๑
  อุปสมสูตร    ๕๓๓
  อาสวักขยสูตร    ๕๓๓

ฉฬินทริยวรรคที่ ๓   ๕๓๗
  ปุนัพภวสูตร    ๕๓๗
  ชีวิตินทริยสูตร    ๕๓๗
  อัญญาตาวินทริยสูตร    ๕๓๙
  เอกาภิญญาสูตร    ๕๓๙
  สุทธกสูตร    ๕๔๑
  โสตาปันนสูตร    ๕๔๑
  อรหันตสูตรที่ ๑    ๕๔๑
  อรหันตสูตรที่ ๒    ๕๔๓
  สมณพราหมณสูตรที่ ๑    ๕๔๕
  สมณพราหมณสูตรที่ ๒    ๕๔๕

สุขินทริยวรรคที่ ๔ ๕๔๙
  สุทธกสูตร  ๕๔๙
  โสตาปันนสูตร  ๕๔๙
  อรหันตสูตร    ๕๔๙
  สมณพราหมณสูตรที่ ๑    ๕๕๑
  สมณพราหมณสูตรที่ ๒   ๕๕๓
  วิภังคสูตรที่ ๑    ๕๕๕
  วิภังคสูตรที่ ๒    ๕๕๗
  วิภังคสูตรที่ ๓    ๕๕๙
  อรหันตสูตร    ๕๖๑
  อุปปฏิกสูตร    ๕๖๕

ชราวรรคที่ ๕   ๕๗๑
  ชราสูตร  ๕๗๑
  อุณณาภพราหมณสูตร    ๕๗๓



  สาเกตสูตร    ๕๗๗
  ปุพพโกฏฐกสูตร    ๕๘๑
  ปุพพารามสูตรที่ ๑    ๕๘๓
  ปุพพารามสูตรที่ ๒    ๕๘๕
  ปุพพารามสูตรที่ ๓    ๕๘๗
  ปุพพารามสูตรที่ ๔    ๕๘๗
  ปิณโฑลภารทวาชสูตร    ๕๘๙
  สัทธาสูตร    ๕๙๑

สูกรขาตวรรคที่ ๖   ๕๙๙
  โกสลสูตร  ๕๙๙
  มัลลกสูตร    ๖๐๑
  เสขสูตร  ๖๐๓
  ปทสูตร    ๖๐๕
  สารสูตร  ๖๐๗
  ปติฎฐิตสูตร    ๖๐๙
  พรหมสูตร  ๖๑๑
  สูกรขาตาสูตร  ๖๑๓
  อุปาทสูตรที่ ๑    ๖๑๕
  อุปาทสูตรที่ ๒    ๖๑๗

โพธิปักขิยวรรคที่ ๗   ๖๑๙
  สัญโญชนาสูตร    ๖๑๙
  อนุสยสูตร    ๖๑๙
  ปริญญาสูตร    ๖๑๙
  อาสวักขยสูตร    ๖๒๑
  ผลสูตรที่ ๑    ๖๒๑
  ผลสูตรที่ ๒    ๖๒๓
  รุกขสูตรที่ ๑    ๖๒๓
  รุกขสูตรที่ ๒    ๖๒๕
  รุกขสูตรที่ ๓    ๖๒๗
  รุกขสูตรที่ ๔    ๖๒๗

คังคาทิเปยยาลที่ ๘  แห่งอินทริยสังยุต  ๖๓๑



๕.		สัมมัปปธานสังยุต			 ๖๓๗

๖.		พลสังยุต			 ๖๔๓

๗.		อิทธิปาทสังยุต			 ๖๔๗
ปาวาลวรรคที่ ๑  ๖๔๗
  อปารสูตร    ๖๔๗
  วิรัทธสูตร    ๖๔๗
  อริยสูตร      ๖๔๙
  นิพพุตสูตร    ๖๔๙
  ปเทสสูตร  ๖๕๑
  สัมมัตตสูตร    ๖๕๓
  ภิกขุสูตร    ๖๕๕
  พุทธสูตร    ๖๕๗
  ญาณสูตร  ๖๕๗
  เจติยสูตร    ๖๕๙

ปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒  ๖๖๙
  ปุพพสูตร    ๖๖๙
  มหัปผลสูตร    ๖๗๕
  ฉันทสูตร    ๖๗๗
  โมคคัลลานสูตร    ๖๗๙
  พราหมณสูตร    ๖๘๓
  สมณพราหมณสูตรที่ ๑   ๖๘๙
  สมณพราหมณสูตรที่ ๒    ๖๙๑
  อภิญญาสูตร      ๖๙๓
  เทสนาสูตร   ๖๙๕
  วิภังคสูตร    ๖๙๕

อโยคุฬวรรคที่ ๓  ๗๐๗
  มรรคสูตร  ๗๐๗
  อโยคุฬสูตร      ๗๐๙

  ภิกขุสุทธกสูตร    ๗๑๑



  ผลสูตรที่ ๑   ๗๑๓
  ผลสูตรที่ ๒   ๗๑๓
  อานันทสูตรที่ ๑   ๗๑๕
  อานันทสูตรที่ ๒   ๗๑๗
  ภิกขุสูตรที่ ๑   ๗๑๙
  ภิกขุสูตรที่ ๒   ๗๒๑
  โมคคัลลานสูตร    ๗๒๓
  ตถาคตสูตร    ๗๒๕

คังคาทิเปยยาล  แห่งอิทธิบาทสังยุตที่ ๔  ๗๒๙

๘.		อนุรุทธสังยุต			 ๗๓๑
รโหคตวรรคที่ ๑  ๗๓๑
  รโหคตสูตรที่ ๑   ๗๓๑
  รโหคตวรรคที่ ๒   ๗๓๗
  สุตนุสูตร    ๗๓๙
  กัณฏกีสูตรที่ ๑   ๗๔๑
  กัณฏกีสูตรที่ ๒   ๗๔๑
  กัณฏกีสูตรที่ ๓   ๗๔๓
  ตัณหักขยสูตร    ๗๔๓
  สลฬาคารสูตร    ๗๔๕
  อัมพปาลิสูตร    ๗๔๗
  คิลลานสูตร      ๗๔๙

ทุติยวรรคที่ ๒  ๗๕๑
  สหัสสสูตร    ๗๕๑
  อิทธิสูตร      ๗๕๑
  ทิพโสตสูตร    ๗๕๓
  เจโตปริจจสูตร      ๗๕๓
  ฐานาฐานสูตร    ๗๕๓
  วิปากสูตร    ๗๕๕
  สัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตร    ๗๕๕
  นานาธาตุสูตร  ๗๕๕
  อธิมุตติสูตร    ๗๕๗



  อินทริยสูตร    ๗๕๗
  สังกิเลสสูตร    ๗๕๗
  วิชชาสูตรที่ ๑   ๗๕๙
  วิชชาสูตรที่ ๒   ๗๕๙
  วิชชาสูตรที่ ๓   ๗๕๙

๙.		ฌานสังยุต			 ๗๖๓

๑๐.	อานาปานสังยุต			 ๗๖๗
เอกธรรมวรรคที่ ๑  ๗๖๗
  เอกธรรมสูตร    ๗๖๗
  โพชฌงคสูตร    ๗๖๙
  สุทธิกสูตร    ๗๗๑
  ผลสูตรที่ ๑   ๗๗๑
  ผลสูตรที่ ๒   ๗๗๓
  อริฏฐสูตร    ๗๗๕
  กัปปินสูตร    ๗๗๗
  ทีปสูตร  ๗๗๙
  เวสาลีสูตร    ๗๘๗
  กิมิลสูตร    ๗๙๑

ทุติยวรรคที่ ๒  ๗๙๗
  อิจฉานังคลสูตร    ๗๙๗
  โลมสกังภิยสูตร    ๗๙๙
  อานันทสูตรที่ ๑   ๘๐๕
  อานันทสูตรที่ ๒   ๘๑๕
  ภิกขุสูตรที่ ๑   ๘๑๗
  ภิกขุสูตรที่ ๒   ๘๑๗
  สังโยชนสูตร    ๘๑๙
  อนุสยสูตร    ๘๒๑
  อัทธานสูตร    ๘๒๑
  อาสวักขยสูตร    ๘๒๑



๑๑.	โสตาปัตติสังยุต			 ๘๒๕
เวฬุทวารวรรคที่ ๑  ๘๒๕
  ราชาสูตร    ๘๒๕
  โอคธสูตร    ๘๒๗
  ฑีฆาวุสูตร    ๘๒๙
  สาริปุตตสูตรที่ ๑   ๘๓๓
  สาริปุตตสูตรที่ ๒   ๘๓๕
  ถปติสูตร      ๘๓๗
  เวฬุทวารสูตร    ๘๔๕
  คิญชกาวสถสูตรที่ ๑   ๘๕๕
  คิญชกาวสถสูตรที่ ๒   ๘๕๗
  คิญชกาวสถสูตรที่ ๓   ๘๕๙

ราชการามวรรคที่ ๒  ๘๖๕
  สหัสสสูตร    ๘๖๕
  พราหมณสูตร    ๘๖๕
  อานันทสูตร    ๘๖๗
  ทุคติสูตรที่ ๑   ๘๗๑
  ทุคติสูตรที่ ๒   ๘๗๓
  มิตตามัจจสูตรที่ ๑   ๘๗๓
  มิตตามัจจสูตรที่ ๒   ๘๗๕
  เทวจาริกสูตรที่ ๑   ๘๗๗
  เทวจาริกสูตรที่ ๒   ๘๗๙
  เทวจาริกสูตรที่ ๓   ๘๘๑

สรกานิวรรคที่ ๓   ๘๘๕
  มหานามสูตรที่ ๑    ๘๘๕
  มหานามสูตรที่ ๒    ๘๘๗
  โคธาสูตร  ๘๘๙
  สรกานิสูตรที่ ๑    ๘๙๕
  สรกานิสูตรที่ ๒    ๙๐๑
  ทุสีลยสูตรที่ ๑    ๙๐๗
  ทุสีลยสูตรที่ ๒    ๙๑๕



  เวรภยสูตรที่ ๑    ๙๒๑
  เวรภยสูตรที่ ๒    ๙๒๓
  ลิจฉวีสูตร    ๙๒๕

ปุญญาภิสันทวรรคที่ ๔   ๙๒๙
  อภิสันทสูตรที่ ๑    ๙๒๙
  อภิสันทสูตรที่ ๒    ๙๒๙
  อภิสันทสูตรที่ ๓    ๙๓๑
  เทวปทสูตรที่ ๑    ๙๓๓
  เทวปทสูตรที่ ๒    ๙๓๕
  สภาคตสูตร    ๙๓๗
  มหานามสูตร    ๙๓๙
  วัสสสูตร    ๙๔๑
  กาฬิโคธาสูตร    ๙๔๓
  นันทิยสูตร    ๙๔๕

สคาถกปุญญาภิสันทวรรคที่ ๕ ๙๔๙
  อภิสันทสูตรที่ ๑    ๙๔๙
  อภิสันทสูตรที่ ๒    ๙๕๑
  อภิสันทสูตรที่ ๓      ๙๕๓
  มหัทธนสูตรที่ ๑    ๙๕๕
  มหัทธนสูตรที่ ๒    ๙๕๗
  ภิกขุสูตร    ๙๕๗
  นันทิยสูตร    ๙๕๙
  ภัททิยสูตร    ๙๕๙
  มหานามสูตร    ๙๖๑
  โสตาปัตติยังคสูตร    ๙๖๑

สัปปัญญวรรคที่ ๖   ๙๖๓
  สคาถกสูตร    ๙๖๓
  วัสสวุตถสูตร    ๙๖๓
  ธรรมทินนสูตร    ๙๖๗
  คิลายนสูตร    ๙๖๙
  ผลสูตรที่ ๑    ๙๗๓
  ผลสูตรที่ ๒    ๙๗๓



  ผลสูตรที่ ๓    ๙๗๕
  ผลสูตรที่ ๔    ๙๗๕
  ปฏิลาภสูตร    ๙๗๕
  วุฒิสูตร    ๙๗๕
  เวปุลลสูตร    ๙๗๗

มหาปัญญวรรคที่ ๗   ๙๗๙
  มหาปัญญสูตร    ๙๗๙
  ปุถุปัญญสูตร    ๙๗๙
  วิปุลลปัญญสูตร    ๙๗๙
  คัมภีรปัญญสูตร    ๙๘๑
  อัปปมัตตปัญญสูตร    ๙๘๑
  ภูริปัญญสูตร    ๙๘๑
  พาหุลปัญญสูตร  ๙๘๑
  สีฆปัญญสูตร    ๙๘๓
  ลหุปัญญสูตร    ๙๘๓
  หาสปัญญสูตร    ๙๘๓
  ชวนปัญญสูตร    ๙๘๓
  ติกขปัญญสูตร    ๙๘๕
  นิพเพธิกปัญญสูตร    ๙๘๕

๑๒.สัจจสังยุต			 ๙๘๗
สมาธิวรรคที่ ๑   ๙๘๗
  สมาธิสูตร  ๙๘๗
  ปฏิสัลลานสูตร    ๙๘๗
  กุลปุตตสูตรที่ ๑    ๙๘๙
  กุลปุตตสูตรที่ ๒    ๙๘๙
  สมณพราหมณสูตรที่ ๑    ๙๙๑
  สมณพราหมณสูตรที่ ๒      ๙๙๑
  วิตักกสูตร    ๙๙๓
  จินตสูตร    ๙๙๕
  วิคคาหิกกถาสูตร    ๙๙๕
  ติรัจฉานกถาสูตร    ๙๙๗



ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒   ๙๙๙
  ตถาคตสูตรที่ ๑    ๙๙๙
  ตถาคตสูตรที่ ๒    ๑๐๐๕
  ขันธสูตร    ๑๐๐๗
  อายตนสูตร    ๑๐๐๙
  ธารณสูตรที่ ๑    ๑๐๑๑
  ธารณสูตรที่ ๒    ๑๐๑๓
  อวิชชาสูตร    ๑๐๑๕
  วิชชาสูตร    ๑๐๑๗
  สังกาสนสูตร    ๑๐๑๗
  ตถสูตร    ๑๐๑๙

โกฏิคามวรรคที่ ๓   ๑๐๒๑
  วัชชีสูตรที่ ๑    ๑๐๒๑
  วัชชีสูตรที่ ๒    ๑๐๒๓
  สัมมาสัมพุทธสูตร    ๑๐๒๕
  อรหันตสูตร    ๑๐๒๕
  อาสวักขยสูตร    ๑๐๒๗
  มิตตสูตร    ๑๐๒๗
  ตถสูตร    ๑๐๒๙
  โลกสูตร  ๑๐๒๙
  ปริญเญยยสูตร    ๑๐๒๙
  ควัมปติสูตร    ๑๐๓๑

สีสปาปรรณวรรคที่ ๔   ๑๐๓๕
  สีสปาสูตร    ๑๐๓๕
  ขทิรสูตร    ๑๐๓๗
  ทัณฑสูตร    ๑๐๓๙
  เจลสูตร  ๑๐๓๙
  สัตติสตสูตร    ๑๐๔๑
  ปาณสูตร    ๑๐๔๓
  สุริยูปมาสูตรที่ ๑    ๑๐๔๓
  สุริยูปมาสูตรที่ ๒    ๑๐๔๕
  อินทขีลสูตร    ๑๐๔๗
  วาทีสูตร    ๑๐๔๙



ปปาตวรรคที่ ๔   ๑๐๕๓
  จินตสูตร    ๑๐๕๓
  ปปาตสูตร  ๑๐๕๕
  ปริฬาหสูตร    ๑๐๕๙
  กูฎสูตร  ๑๐๖๑
  วาลสูตร  ๑๐๖๓
  อันธการีสูตร    ๑๐๖๕
  ฉิคคฬสูตรที่ ๑    ๑๐๖๗
  ฉิคคฬสูตรที่ ๒    ๑๐๖๙
  สิเนรุสูตรที่ ๑    ๑๐๖๙
  สิเนรุสูตรที่ ๒    ๑๐๗๑

อภิสมยวรรคที่ ๖   ๑๐๗๕
  นขสิขาสูตร    ๑๐๗๕
  โปกขรณีสูตร    ๑๐๗๕
  สัมเภชชสูตรที่ ๑      ๑๐๗๗
  สัมเภชชสูตรที่ ๒    ๑๐๗๙
  ปฐวีสูตรที่ ๑      ๑๐๗๙
  ปฐวีสูตรที่ ๒      ๑๐๘๑
  สมุททสูตรที่ ๑    ๑๐๘๑
  สมุททสูตรที่ ๒    ๑๐๘๓
  ปัพพตูปมาสูตรที่ ๑    ๑๐๘๓
  ปัพพตูปมาสูตรที่ ๒    ๑๐๘๕

อามกธัญญเปยยาล  ปฐมวรรคที่ ๗   ๑๐๘๗
  อัญญตรสูตร    ๑๐๘๗
  ปัจจันตสูตร      ๑๐๘๗
  ปัญญาสูตร    ๑๐๘๙
  สุราเมรยสูตร    ๑๐๘๙
  อุทกสูตร    ๑๐๙๑
  มัตเตยยสูตร    ๑๐๙๑
  เปตเตยยสูตร    ๑๐๙๑
  สามัญญสูตร    ๑๐๙๓
  พราหมัญญสูตร    ๑๐๙๓
  อปจายิกสูตร    ๑๐๙๓



อามกธัญญเปยยาล  ทุติยวรรคที่ ๘ ๑๐๙๗
  ปาณาติปาตสูตร    ๑๐๙๗
  อทินนาทานสูตร    ๑๐๙๗
  กาเมสุมิจฉาจารสูตร    ๑๐๙๗
  มุสาวาทสูตร    ๑๐๙๙
  เปสุญญสูตร    ๑๐๙๙
  ผรุสสูตร    ๑๐๙๙
  สัมผัปปลาปสูตร    ๑๑๐๑
  พีชสูตร  ๑๑๐๑
  วิกาลโภชนสูตร    ๑๑๐๑
  คันธวิเลปนสูตร    ๑๑๐๓

อามกธัญญเปยยาล  ตติยวรรคที่ ๙ ๑๑๐๕
  นัจจสูตร    ๑๑๐๕
  สยนสูตร  ๑๑๐๕
  รชตสูตร  ๑๑๐๕
  ธัญญสูตร    ๑๑๐๗
  มังสสูตร    ๑๑๐๗
  กุมาริกาสูตร    ๑๑๐๗
  ทาสีสูตร    ๑๑๐๙
  อเชฬกสูตร    ๑๑๐๙
  กุกกุฏสูตร    ๑๑๐๙
  หัตถีสูตร    ๑๑๑๑

อามกธัญญเปยยาล  จตุตถวรรคที่ ๑๐   ๑๑๑๓
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แถบแสดงพุทธวจนใน ๑๒ สังยุต
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ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ

อานนท์  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า

“ธรรมวินัยของพวกเรา

มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว

พวกเราไม่มีพระศาสดา ดังนี้”

อานนท์  พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น

“อานนท์  ธรรมก็ดี วินัยก็ดี 

ที่เราแสดงแล้ว  บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย 

ธรรมวินัยนั้น  จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย  

โดยกาลล่วงไปแห่งเรา”

สิยา  โข  ปนานนฺท  ตุมฺหาก  เอวมสฺส  อตีตสตฺถุก  ปาวจน  นตฺถิ  โน  สตฺถาติ   

น  โข  ปเนต  อานนฺท  เอว  ทฏฺพฺพ  โย  โว  อานนฺท  มยา  ธมฺโม  จ  วินโย  จ  

เทสิโต  ปฺตฺโต  โส  โว  มมจฺจเยน  สตฺถา.
     มหาปรินิพพานสูตร  มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.
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อวิชฺชาวคฺโค  ปโม

[๑]
เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปิณฺฑิกสฺส  

อาราเม ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภิกฺขโวติ ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู   
ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ ฯ  ภควา  เอตทโวจ ฯ

[๒]
อวชิชฺา  ภิกขฺเว  ปุพพฺงฺคมา  อกสุลาน  ธมฺมาน  สมาปตตฺยิา  อนฺวเทว 1  อหริกิ  

อโนตตฺปปฺ ฯ  อวิชฺชาคตสฺส  ภิกฺขเว  อวิทฺทสุโน  มิจฺฉาทิฏฺ ิ ปโหติ  มิจฺฉาทิฏฺสิฺส  
มิจฺฉาสงฺกปฺโป  ปโหต ิ มจิฉฺาสงฺกปฺปสฺส  มิจฺฉาวาจา  ปโหต ิ มิจฺฉาวาจสสฺ  มิจฺฉากมฺมนฺโต  
ปโหติ  มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส  มิจฺฉาอาชีโว  ปโหติ  มิจฺฉาอาชีวสฺส  มิจฺฉาวายาโม  ปโหติ  
มิจฺฉาวายามสฺส  มิจฺฉาสติ  ปโหติ  มิจฺฉาสติสฺส  มิจฺฉาสมาธิ  ปโหติ ฯ

[๓]
วิชฺชา  จ  โข  ภิกฺขเว  ปุพฺพงฺคมา  กุสลาน  ธมฺมาน  สมาปตฺติยา  อนฺวเทว 2   

หิโรตฺตปฺป ฯ  วิชฺชาคตสฺส  ภิกฺขเว  วิทฺทสุโน  สมฺมาทิฏฺ ิ ปโหติ  สมฺมาทิฏฺสฺิส   
สมฺมาสงฺกปฺโป  ปโหติ  สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  สมฺมาวาจา  ปโหติ  สมฺมาวาจสฺส   
สมมฺากมฺมนโฺต  ปโหติ  สมฺมากมฺมนฺตสฺส  สมฺมาอาชีโว  ปโหติ  สมฺมาอาชีวสฺส   
สมฺมาวายาโม  ปโหติ  สมฺมาวายามสฺส  สมฺมาสติ  ปโหติ  สมฺมาสติสฺส  สมฺมาสมาธิ  
ปโหตีติ ฯ

1.  ยุ. อนุเทว ฯ  
2.  ยุ. อนุเทว ฯ
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต

๑. มัคคสังยุต  
อวิชชาวรรคที่ ๑

อวิชชาสูตร

 ว่าด้วยอวิชชาและวิชชา เป็นหัวหน้าแห่งอกุศลและกุศล  

[๑]
ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

สมยัหน่ึง  พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระวหิารเชตวนั  อารามของท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี เขตพระนครสาวตัถี 

ณ ที่นั้นแล  พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระด�ารัสพระผู้มีพระภาคว่า  พระพุทธเจ้าข้า  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า

[๒]
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อวิชชา  เป็นหวัหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถงึพร้อม  เกิดร่วม

กบัความไม่ละอายบาป  ความไม่สะดุ้งกลัวบาป  ความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้ง  
ประกอบด้วยอวชิชา  ความด�าริผดิย่อมเกดิมแีก่ผูม้คีวามเหน็ผดิ  เจรจาผดิย่อมเกดิมแีก่ 
ผู้มีความด�าริผิด  การงานผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาผิด  การเลี้ยงชีพผิดย่อมเกิดมีแก่ 
ผู ้ท�าการงานผิด  พยาม 1ผิดย่อมเกิดมีแก่ผู ้เลี้ยงชีพผิด  ระลึกผิดย่อมเกิดมีแก่ 
ผู้พยายามผิด  ตั้งใจผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกผิด.

[๓]
ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ส่วนวิชชา  เป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม   

เกิดร่วมกบัความละอายบาป  ความสะดุง้กลวับาป  ความเหน็ชอบย่อมเกิดมีแก่ผูรู้แ้จ้ง   
ประกอบด้วยวิชชา  ความด�าริชอบย่อมเกิดมีแก่ผู ้มีความเห็นชอบ  เจรจาชอบ 
ย่อมเกดิมแีก่ผูม้คีวามด�ารชิอบ  การงานชอบย่อมเกดิมแีก่ผูเ้จรจาชอบ  การเลีย้งชพีชอบ 
ย่อมเกดิมแีก่ผูท้�าการงานชอบ  พยายามชอบย่อมเกิดมแีก่ผูเ้ลีย้งชพีชอบ  ระลึกชอบ
ย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามชอบ  ตั้งใจชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกชอบ แล.

จบ  สูตรที่ ๑

1.  พยายาม  -ผู้รวบรวม
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[๔]
เอวมเฺม  สตุ  เอก  สมย  ภควา  สเกยฺส ุ วหิรต ิ สกกฺร  นาม  สกยฺาน  นคิโม ฯ   

อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต   
เอตทโวจ  อปุฑฒฺมทิ  ภนเฺต  พฺรหฺมจรยสสฺ 1  ยททิ  กลยฺาณมติตฺตา  กลยฺาณสหายตา  
กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ ฯ  

[๕]
มา  เหว  อานนฺท  อวจ 2  มา  เหว  อานนฺท  อวจ 3  สกลเมว 4  หิท  อานนฺท  

พฺรหฺมจริย  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา  กลฺยาณสหายตา  กลฺยาณสมฺปวงฺกตา ฯ  กลฺยาณ- 
มิตฺตสฺเสต  อานนฺท  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  กลฺยาณสหายกสฺส  กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๖]
กถฺจานนฺท  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  กลฺยาณสหาโย  กลฺยาณสมฺปวงฺโก  อริย   

อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ   
สมมฺาทฏฺิ ึ ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิาม ึ สมมฺาสงฺกปปฺ  
ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  สมฺมาวาจ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมากมฺมนฺต  ภาเวติ  ฯเปฯ  
สมฺมาอาชีว  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาวายาม  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสตึ  ภาเวติ  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  
โข  อานนฺท  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  กลฺยาณสหาโย  กลฺยาณสมฺปวงฺโก  อริย  อฏฺงฺคิก  
มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  

[๗]
ตทิมินาเปต 5  อานนฺท  ปริยาเยน  เวทิตพฺพ  ยถา  สกลเมวิท  พฺรหฺมจริย  ยทิท  

กลยฺาณมติตฺตา  กลยฺาณสหายตา  กลยฺาณสมปฺวงกฺตาต ิฯ  มมฺหิ  อานนทฺ  กลยฺาณมติตฺ  
อาคมมฺ  ชาตธิมมฺา  สตตฺา  ชาตยิา  ปรมิจุจฺนตฺ ิ ชราธมมฺา  สตตฺา  ชราย  ปรมิจุจฺนตฺิ  

1.  ม. พฺรหฺมจริย ฯ
2.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
3.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
4.  ม. สกเมวิท  อานนฺท ... ฯ  
5.  ม. ยุ. ตทมินาเปต ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอุปัฑฒสูตร

 ความเป็นผู้มีมิตรดี  เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้น

[๔]  
 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวศักยะช่ือสักระ  ในแคว้นสักกะของชาวศากยะท้ังหลาย  

ครัง้นัน้  ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั  ถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคแล้ว  นัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่  

ครั้นแล้ว  ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ความเป็นผู้มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  นี้เป็นกึ่งหนึ่ง 

แห่งพรหมจรรย์เทียวนะ  พระเจ้าข้า.

[๕]
 พระผูม้พีระภาคตรสัว่า  ดกูรอานนท์  เธออย่าได้กล่าวอย่างน้ัน  เธออย่าง 1 ได้กล่าวอย่างนัน้   
ก็ความเป็นผูมี้มิตรด ี มสีหายด ี มีเพือ่นด ี นีเ้ป็นพรหมจรรย์ทัง้สิน้ทเีดียว  ดกูรอานนท์   
อันภิกษุผู้มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  พึงหวังข้อนี้ได้ว่า  จักเจริญอริยมรรค 
ประกอบด้วยองค์ ๘   จกักระท�าให้มากซ่ึงอรยิมรรคประกอบด้วยองค์ ๘.

[๖]
 ดูกรอานนท์  ก็ภิกษุผู้มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  ย่อมเจริญอริยมรรค
ประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซึง่อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   
ดูกรอานนท์  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ   
อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ...   สัมมาวาจา...    
สัมมากัมมันตะ...   สัมมาอาชีวะ...   สัมมาวายามะ...   สัมมาสติ...   สัมมาสมาธิ   
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรอานนท์   
ภิกษุผู ้มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  ย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘   
ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

[๗]
 ดกูรอานนท์  ข้อว่า  ความเป็นผูม้มีติรด ี มสีหายด ี มเีพือ่นด ี เป็นพรหมจรรย์ทัง้ส้ิน 
ทเีดยีวนัน้  พงึทราบโดยปรยิายแม้นี ้ ด้วยว่าเหล่าสตัว์ผู้มีชาตเิป็นธรรมดา  ย่อมพ้นไปจากชาติ  
ผู้มชีราเป็นธรรมดา  ย่อมพ้นไปจากชรา   ผูมี้มรณะเป็นธรรมดา  ย่อมพ้นไปจากมรณะ 
ผูม้โีสกะ  ปรเิทวะ  ทกุข์  โทมนสั  และอปุายาส  เป็นธรรมดา  ย่อมพ้นไปจากโสกะ   
ปรเิทวะ  ทกุข์  โทมนสั  และอปุายาส  เพราะอาศยัเราผู้เป็นกลัยาณมติร   ดกูรอานนท์  

1.  อย่า  -ผู้รวบรวม
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มรณธมฺมา  สตฺตา  มรเณน  ปริมุจฺจนฺติ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา  สตฺตา  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺติ ฯ  อิมินา  โข  เอต อานนฺท  ปริยาเยน   
เวทิตพฺพ  ยถา  สกลเมวิท  พฺรหฺมจริย  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา  กลฺยาณสหายตา   
กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ ฯ  

[๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   

อปุสงกฺมติวฺา  ภควนตฺ  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสที ิฯ  เอกมนฺต  นสินฺิโน  โข  อายสมฺา  
สารีปุตฺโต  ภควนฺต  เอตทโวจ  สกลมิท  ภนฺเต  พฺรหฺมจริย  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา  
กลฺยาณสหายตา  กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ ฯ  

[๙]
สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  สกลมิท  สารีปุตฺต  พฺรหฺมจริย  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา   

กลยฺาณสหายตา  กลยฺาณสมปฺวงกฺตา ฯ  กลยฺาณมติตฺสเฺสต  สารปีตุตฺ  ภกิขฺโุน  ปาฏกิงขฺ   
กลฺยาณสหายสสฺ  กลฺยาณสมปฺวงกฺสสฺ  อรยิ  อฏฺงคฺกิ  มคฺค  ภาเวสฺสต ิ อรยิ  อฏฺงคฺกิ  
มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๑๐]
กถฺจ  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  กลฺยาณสหาโย  กลฺยาณสมฺปวงฺโก  อริย  

อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ   
สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  
โข  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  กลยฺาณสหาโย  กลยฺาณสมปฺวงโฺก  อรยิ  อฏฺงคฺกิ  
มคคฺ  ภาเวต ิ อรยิ  อฏฺงคฺกิ  มคฺค  พหลุกีโรต ิฯ  

[๑๑]
ตทิมินาเปต  สารีปุตฺต  ปริยาเยน  เวทิตพฺพ  ยถา  สกลมิท  พฺรหฺมจริย  ยทิท  

กลยฺาณมติตฺตา  กลยฺาณสหายตา  กลยฺาณสมปฺวงฺกตาต ิฯ  มมฺหิ  สารปีตุตฺ  กลยฺาณมตฺิต   
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตข้อว่า  ความเป็นผู้มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวนั้น   
พึงทราบโดยปริยายนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒  

สารีปุตตสูตร  

 ความเป็นผู้มีมิตรดี  เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้น  

[๘]
 สาวตัถนีทิาน.  ครัง้นัน้  ท่านพระสารบีตุรเข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั  ถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคแล้ว   

นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ความเป็นผู้มีมิตรดี   
มีสหายดี  มีเพื่อนดี  นี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นเทียวนะ  พระเจ้าข้า.

[๙]
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ถูกละ  ถูกละ  สารีบุตร  ความเป็นผู้มีมิตรดี  มีสหายดี   
มเีพือ่นด ี นีเ้ป็นพรหมจรรย์ท้ังสิน้   ดกูรสารีบตุร  ภกิษผูุ้มมีติรด ี มีสหายด ี มีเพือ่นดี   
พงึหวงัข้อนีไ้ด้ว่า  จกัเจรญิอรยิมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  จกักระท�าให้มากซึง่อรยิมรรค
ประกอบด้วยองค์ ๘.

[๑๐]
 ดูกรสารีบุตร  ก็ภิกษุผู้มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  ย่อมเจริญอริยมรรค 
ประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   
ดูกรสารีบุตร  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ   
อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก   
อันอาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรสารีบุตร  ภิกษุผู้มีมิตรดี   
มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  ย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มาก 
ซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

[๑๑]
 ดูกรสารีบุตร  ข้อว่า  ความเป็นผู้มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  นี้เป็น
พรหมจรรย์ทัง้สิน้นัน้  พงึทราบโดยปริยายแม้น้ี  ด้วยว่าเหล่าสตัว์ผูมี้ชาตเิป็นธรรมดา   
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อาคมมฺ  ชาตธิมมฺา  สตตฺา  ชาตยิา  ปรมิจฺุจนตฺ ิ ชราธมมฺา  สตตฺา  ชราย  ปรมิจุจฺนตฺิ   
มรณธมฺมา  สตตฺา  มรเณน  ปริมจุจฺนตฺ ิ โสกปรเิทวทุกขฺโทมนสสฺุปายาสธมฺมา  สตตฺา  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺติ ฯ  อิมินา  โข  เอต  สารีปุตฺต  ปริยาเยน   
เวทิตพฺพ  ยถา  สกลมิท  พฺรหฺมจริย  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา  กลฺยาณสหายตา   
กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ ฯ  

[๑๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   

ปตฺตจีวรมาทาย  สาวตฺถึ  ปิณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  อทฺทสา  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  
ชาณุสฺโสณึ  พฺราหฺมณ  สพฺพเสเตน  วฬวาภิรเถน  สาวตฺถิยา  นิยฺยายนฺต  เสตา  สุท  
อสฺสา  ยุตฺตา  โหนฺติ  เสตาลงฺการา  เสโต  รโถ  เสตปริวาโร  เสตา  รสฺมิโย  เสตา   
ปโตทลฏฺ ิ  เสต  ฉตฺต  เสต  อุณฺหีส  เสตานิ  วตฺถานิ  เสตา  อุปาหนา  เสตาย  
สุท  วาลวีชนิยา 1  วีชิยฺยติ ฯ  ตเมน  ชโน  ทิสฺวา  เอวมาห  พฺรหฺม  วต  โภ  ยาน   
พฺรหฺมยานรูป  วต  โภติ ฯ  

[๑๓]
อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  สาวตฺถิย  ปิณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  

ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  เยน  ภควา  เตนปุสงกฺมิ  อปุสงกฺมติวฺา  ภควนตฺ  อภวิาเทตวฺา   
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  
อิธาห  ภนฺเต  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  สาวตฺถึ  ปิณฺฑาย  ปาวิสึ  
อทฺทส  ขฺวาห  ภนฺเต  ชาณุสฺโสณึ  พฺราหฺมณ  สพฺพเสเตน  วฬวาภิรเถน  สาวตฺถิยา  
นิยฺยายนฺต  เสตา  สุท  อสฺสา  ยุตฺตา  โหนฺติ  เสตาลงฺการา  เสโต  รโถ  เสตปริวาโร  
เสตา  รสฺมิโย  เสตา  ปโตทลฏฺ ิ เสต  ฉตฺต  เสต  อุณฺหีส  เสตานิ  วตฺถานิ  เสตา  
อุปาหนา  เสตาย  สุท  วาลวีชนิยา  วีชิยฺยติ ฯ  ตเมน  ชโน  ทิสฺวา  เอวมาห  พฺรหฺม  
วต  โภ  ยาน  พฺรหฺมยานรูป  วต  โภติ ฯ  สกฺกา  นุ  โข  ภนฺเต  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  
พฺรหฺมยาน  ปฺเปตุนฺติ  

1.  ม. วาลพีชนิยา  พีชิยฺยติ ฯ  เอวมุปริ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตย่อมพ้นไปจากชาติ   ผู้มีชราเป็นธรรมดา  ย่อมพ้นไปจากชรา   ผู้มีมรณะเป็นธรรมดา   
ย่อมพ้นไปจากมรณะ   ผู้มีโสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส  อุปายาสเป็นธรรมดา   
ย่อมพ้นไปจากโสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส  อุปายาส   เพราะอาศัยเราผู้เป็น 
กัลยาณมิตร   ดูกรสารีบุตร  ข้อว่า  ความเป็นผู้มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี   
เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นนั้น  พึงทราบโดยปริยายนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๓  

พราหมณสูตร  

 อริยมรรคเรียกชื่อได้ ๓ อย่าง  

[๑๒]
 สาวตัถนีทิาน.  ครัง้นัน้  เวลาเช้า  ท่านพระอานนท์นุง่แล้ว  ถอืบาตรและจวีร  เข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวตัถี   

ได้เห็นชาณุสโสณีพราหมณ์ออกจากพระนครสาวัตถี  ด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วน  ได้ยินว่า  ม้าท่ีเทียมเป็นม้าขาว   

เครือ่งประดบัขาว  ตัวรถขาว  ประทุนรถขาว  เชือกขาว  ด้ามประตักขาว  ร่มขาว  ผ้าโพกขาว  ผ้านุ่งขาว  รองเท้าขาว   

พัดวาลวิชนีที่ด้ามพัดก็ขาว  ชนเห็นท่านผู้นี้แล้ว  พูดอย่างนี้ว่า  ท่านผู้เจริญทั้งหลาย  ยานประเสริฐหนอ  รูปของยาน 

ประเสรฐิหนอ  ดังนี้.  

[๑๓]
 ครั้งน้ัน  ท่านพระอานนท์เที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแล้ว  เวลาปัจฉาภัตกลับจากบิณฑบาต  เข้าไปเฝ้า 

พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้กราบทูล 

พระผูม้พีระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ของ 
1
ประทานพระวโรกาส  เวลาเช้า  ข้าพระองค์นุ่งแล้ว  ถือบาตรและจีวรเข้าไป 

บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี  ข้าพระองค์เห็นชาณุสโสณีพราหมณ์ออกจากพระนครสาวัตถี  ด้วยรถม้าขาวล้วน  ได้ยินว่า  

ม้าที่เทียมเป็นม้าขาว  เครื่องประดับขาว  ตัวรถขาว  ประทุนรถขาว  เชือกขาว  ด้ามประตักขาว  ร่มขาว  ผ้าโพกขาว   

ผ้านุง่ขาว  รองเท้าขาว  พดัวาลวชินทีีด้่าม 
2
กข็าว  ชนเหน็ท่านผูน้ีแ้ล้ว  พดูอย่างนีว่้า  ท่านผูเ้จรญิทัง้หลาย  ยานประเสรฐิหนอ   

รปูของยานประเสรฐิหนอ  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  พระองค์อาจทรงบัญญัติยานอันประเสริฐในธรรมวินัยนี้ได้ไหมหนอ ?

1.  ขอ  -ผู้รวบรวม

2.  ข้อสังเกต : ในข้อ  [๑๒]  แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ด้ามพัด”  -ผู้รวบรวม
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[๑๔]
สกฺกา  อานนฺทาติ  ภควา  อโวจ  อิมสฺเสว  โข  เอต  อานนฺท  อริยสฺส   

อฏฺงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  อธิวจน  พฺรหฺมยาน  อิติปิ  ธมฺมยาน  อิติปิ  อนุตฺตโร   
สงฺคามวิชโย  อิติปิ ฯ  

[๑๕]
สมฺมาทิฏฺิ  อานนฺท  ภาวิตา  พหุลีกตา  ราควินยปริโยสานา  โหติ   

โทสวินยปริโยสานา  โหติ  โมหวินยปริโยสานา  โหติ ฯ  

[๑๖]
สมฺมาสงฺกปฺโป  อานนฺท  ภาวิโต  พหุลีกโต  ราควินยปริโยสาโน  โหติ   

โทสวินยปริโยสาโน  โหติ  โมหวินยปริโยสาโน  โหติ ฯ  

[๑๗]
สมฺมาวาจา  อานนฺท  ภาวิตา  พหุลีกตา  ราควินยปริโยสานา  โหติ   

โทสวินยปริโยสานา  โหติ  โมหวินยปริโยสานา  โหติ ฯ  

[๑๘]
สมฺมากมฺมนฺโต  อานนฺท  ภาวิโต  พหุลีกโต  ราควินยปริโยสาโน  โหติ   

โทสวินยปริโยสาโน  โหติ  โมหวินยปริโยสาโน  โหติ ฯ  

[๑๙]
สมฺมาอาชีโว  อานนฺท  ภาวิโต  พหุลีกโต  ราควินยปริโยสาโน  โหติ   

โทสวินยปริโยสาโน  โหติ  โมหวินยปริโยสาโน  โหติ ฯ  

[๒๐]
สมฺมาวายาโม  อานนฺท  ภาวิโต  พหุลีกโต  ราควินยปริโยสาโน  โหติ   

โทสวินยปริโยสาโน  โหติ  โมหวินยปริโยสาโน  โหติ ฯ  

[๒๑]
สมฺมาสติ  อานนฺท  ภาวิตา  พหุลีกตา  ราควินยปริโยสานา  โหติ   

โทสวินยปริโยสานา  โหติ  โมหวินยปริโยสานา  โหติ ฯ  

[๒๒]
สมฺมาสมาธิ  อานนฺท  ภาวิโต  พหุลีกโต  ราควินยปริโยสาโน  โหติ   

โทสวินยปริโยสาโน  โหติ  โมหวินยปริโยสาโน  โหติ ฯ  



11 

๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต[๑๔]
 พระผูม้พีระภาคตรสัว่า  ดกูรอานนท์  อาจบญัญตัไิด้  ค�าว่ายานอันประเสรฐิ  เป็นชือ่ของ 
อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ นี้เอง  เรียกกันว่า  พรหมยานบ้าง  ธรรมยานบ้าง   
รถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้าง.

[๑๕]
 ดูกรอานนท์  สัมมาทิฏฐิที่บุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  มีการก�าจัดราคะ
เป็นที่สุด  มีการก�าจัดโทสะเป็นท่ี่สุด  มีการก�าจัดโมหะเป็นที่สุด.

[๑๖]
 ดกูรอานนท์  สมัมาสังกปัปะท่ีบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  มีการก�าจัดราคะ 
เป็นที่สุด  มีการก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีการก�าจัดโมหะเป็นที่สุด.

[๑๗]
 ดกูรอานนท์  สมัมาวาจาท่ีบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  มีการก�าจัดราคะ
เป็นที่สุด  มีการก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีการก�าจัดโมหะเป็นที่สุด.

[๑๘]
 ดกูรอานนท์  สมัมากมัมนัตะทีบ่คุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  มกีารก�าจดัราคะ 
เป็นที่สุด  มีการก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีการก�าจัดโมหะเป็นที่สุด.

[๑๙]
 ดูกรอานนท์  สัมมาอาชีวะที่บุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  มีการก�าจัด
ราคะเป็นที่สุด  มีการก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีการก�าจัดโมหะเป็นที่สุด.

[๒๐]
 ดูกรอานนท์  สมัมาวายามะทีบ่คุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  มกีารก�าจดัราคะ 
เป็นที่สุด  มีการก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีการก�าจัดโมหะเป็นที่สุด.

[๒๑]
 ดูกรอานนท์  สัมมาสติที่บุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  มีการก�าจัดราคะ 
เป็นที่สุด  มีการก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีการก�าจัดโมหะเป็นที่สุด.

[๒๒]
 ดกูรอานนท์  สมัมาสมาธิทีบุ่คคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  มีการก�าจัดราคะ
เป็นที่สุด  มีการก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีการก�าจัดโมหะเป็นที่สุด.
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[๒๓]
อิมินา  โข  เอต  อานนฺท  ปริยาเยน  เวทิตพฺพ  ยถา  อิมสฺเสเวต  อริยสฺส   

อฏฺงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  อธิวจน  พฺรหฺมยาน  อิติปิ  ธมฺมยาน  อิติปิ  อนุตฺตโร   
สงคฺามวชิโย  อิติปีติ ฯ  อิทมโวจ  ภควา  อิท  วตฺวาน  สุคโต  อถาปร  เอตทโวจ  สตฺถา  

[๒๔]
 ยสฺส  สทฺธา  จ  ปฺา    จ  ธมฺมา  ยุคฺคา 1  สทฺธา  ธุร 
 หิริ  อีสา  มโน  โยตฺต    สติ  อารกฺขสารถิ ฯ  
 รโถ  สีลปริกฺขาโร      ฌานกฺโข  จกฺกวีริโย  
 อุเปกฺขา  ธุรสมาธิ     อนิจฺฉา  ปริวารณ ฯ  
 อพฺยาปาโท  อวิหึสา      วิเวโก  ยสฺส  อาวุธ  
 ตีติกฺขา  ธมฺมสนฺนาโห 2    โยคกฺเขมาย  วตฺตติ ฯ  
 เอตทตฺตน ิ3  สมฺภูต    พฺรหฺมยาน  อนุตฺตร  
 นิยฺยนฺติ  ธีรา  โลกมฺหา    อฺทตฺถุ  ชย  ชยนฺติ ฯ  

 

1.  โป. ยุตฺตา  สทฺธา  ธุร ฯ  ม. ยุ. ยุตฺตา  สทา  ธุร ฯ
2.  ม. จมฺมสนฺนาโห ฯ  
3.  ยุ. เอตทตฺตนิย  ภูต ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต[๒๓]
 ดกูรอานนท์  ข้อว่า  ยานอนัประเสรฐิ  เป็นชือ่ของอรยิมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  
นีเ้อง  เรยีกกนัว่า  พรหมยานบ้าง  ธรรมยานบ้าง  รถพชิยัสงครามอนัยอดเย่ียมบ้างนัน้
พงึทราบโดยปรยิายนีแ้ล.
 พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา  ครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้ว  จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า

[๒๔]
 อริยมรรคญาณนั้นมีธรรม  คือ  ศรัทธากับปัญญาเป็นแอก มีศรัทธาเป็นทูบ
 มีหิริเป็นงอน  มีใจเป็นเชือกชัก  มีสติเป็นสารถีผู้ควบคุม  
 รถนี้มีศีลเป็นเครื่องประดับ  มีญาณเป็นเพลา  มีความเพียรเป็นล้อ  
 มีอุเบกขากับสมาธิเป็นทูบ  ความไม่อยากได้เป็นประทุน  
 กุทบุตร 1 ใดมีความไม่พยาบาท  ความไม่เบียดเบียน  และวิเวกเป็นอาวุธ
 มคีวามอดทนเป็นเกราะหนัง  กุลบตุรน้ันย่อมเป็นไปเพือ่ความเกษมจากโยคะ
 พรหมยานอันยอดเยี่ยมนี้  เกิดแล้วในตนของบุคคลเหล่าใด
 บุคคลเหล่านั้นเป็นนักปราชญ์  
 ย่อมออกไปจากโลกโดยความแน่ใจว่า  มีชัยชนะโดยแท้.

จบ  สูตรที่ ๔ 

 

1.  กุลบุตร  -ผู้รวบรวม
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[๒๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   

อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข  เต  
ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  อิธ  โน  ภนฺเต  อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  อเมฺห  เอว  
ปจุฉฺนตฺ ิ กิมตฺถยิ  อาวโุส  สมเณ  โคตเม  พฺรหฺมจริย  วสุสฺตีต ิฯ  เอว  ปุฏฺา  มย  ภนฺเต  
เตส  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากโรม  ทุกฺขสฺส  โข  อาวุโส  ปริฺตฺถ  
ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ ฯ  กจฺจิ  มย  ภนฺเต  เอว  ปุฏฺา  เอว  พฺยากรมานา  วุตฺต
วาทิโน  เจว  ภควโต  โหม  น  จ  ภควนฺต  อภูเตน  อพฺภาจิกฺขาม  ธมฺมสฺส  จานุธมฺม  
พฺยากโรม  น  จ  โกจิ  สหธมฺมิโก  วาทานุวาโท  คารยฺห  าน  อาคจฺฉตีติ ฯ  

[๒๖]
ตคฆฺ  ตเุมฺห  ภิกฺขเว  เอว  ปุฏฺา  เอว  พยฺากรมานา  วตุตฺวาทโิน  เจว  เม  โหถ  

น  จ  ม  อภเูตน  อพภฺาจกิขฺถ  ธมมฺสสฺ  จานธุมมฺ  พยฺากโรถ  น  จ  โกจ ิ สหธมมฺโิก  
วาทานุวาโท  คารยฺห  าน  อาคจฺฉต ิ ทกฺุขสสฺ  ห ิ ปรฺิตฺถ  มยิ  พรฺหมฺจรยิ  วุสฺสติ ฯ  

[๒๗]
สเจ  โว  ภิกฺขเว  อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  อตฺถิ  ปนาวุโส  

มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  เอตสฺส  ทุกฺขสฺส  ปริฺายาติ ฯ  เอว  ปุฏฺา  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  
เตส  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากเรยฺยาถ  อตฺถิ  โข  อาวุโส  มคฺโค  
อตฺถิ  ปฏิปทา  เอตสฺส  ทุกฺขสฺส  ปริฺายาติ ฯ  

[๒๘]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  มคฺโค  กตมา  ปฏิปทา  เอตสฺส  ทุกฺขสฺส  ปริฺายาติ ฯ  

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อย  
ภิกฺขเว  มคฺโค  อย  ปฏิปทา  เอตสฺส  ทุกฺขสฺส  ปริฺายาติ ฯ  เอว  ปุฏฺา  ตุเมฺห  
ภิกฺขเว  เตส  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตกิมัตถิยสูตร  

 ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อก�าหนดรู้ทุกข์

[๒๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้นแล  ภิกษุมากรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว   

น่ัง ณ ท่ีควรส่วนหนึง่ 
1
  ครัน้แล้ว  ได้ทลูถามพระผูม้พีระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ขอประทานพระวโรกาส  พวกอญัญเดียรถย์ี 

ปริพาชก  ถามพวกข้าพระองค์อย่างน้ีว่า  ดูกรผู้มีอายุท้ังหลาย  พวกท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดม 

เพื่อประโยชน์อะไร ?   พวกข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้ว  จึงพยากรณ์แก่พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น  อย่างนี้ว่า   

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  พวกเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค  เพื่อก�าหนดรู้ทุกข์   
พวกข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้ว  พยากรณ์อย่างนี้  ช่ือว่ากล่าวตามพระด�ารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว  ไม่กล่าวตู่ 

พระผูม้พีระภาคด้วยค�าไม่จรงิ  พยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรม  ทัง้การคล้อยตามวาทะทีถ่กูไรๆ จะไม่พงึถงึฐานะอนัวิญชูน

พึงติเตียนได้ละหรือ.  

[๒๖]
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ช่างเถิด  พวกเธอถูกถามอย่างนั้นแล้ว  
พยากรณ์อย่างนั้น  ช่ือว่ากล่าวตามค�าที่เรากล่าวไว้แล้ว  ไม่กล่าวตู่เราด้วยค�าไม่จริง   
พยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรม  ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไม่ถึงฐานะอัน
วิญชูนพึงตเิตยีนได้  เพราะพวกเธออยู่ประพฤตพิรหมจรรย์ในเรา  เพือ่ก�าหนดรูท้กุข์.

[๒๗]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ถ้าพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก  พึงถามพวกเธออย่างนี้ว่า   
ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  ก็หนทางมีอยู่หรือ  ปฏิปทาเพ่ือก�าหนดรู้ทุกข์น้ันมีอยู่หรือ ?   
พวกเธอถกูถามอย่างนีแ้ล้ว  พึงพยากรณ์แก่พวกอัญญเดยีรถย์ีปริพาชกเหล่าน้ันอย่างนีว่้า  
ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  หนทางมีอยู่  ปฏิปทาเพื่อก�าหนดรู้ทุกข์นั้นมีอยู่.

[๒๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็หนทางเป็นไฉน  ปฏิปทาเพื่อก�าหนดรู้ทุกข์เป็นไฉน 
อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  นี้เป็นหนทาง  
นี้เป็นปฏิปทาเพื่อก�าหนดรู้ทุกข์นั้น   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอถูกถามอย่างนั้นแล้ว   
พึงพยากรณ์แก่พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้.

จบ  สูตรที่ ๕  

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “นัง่ ณ ท่ีควรส่วนข้างหนึง่”  -ผู้รวบรวม
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[๒๙]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  อถ  โข  อฺตโร  ภกฺิขุ  เยน  ภควา  เตนุปสงกฺมิ  อุปสงกฺมิตวฺา  

ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  
เอตทโวจ  พรฺหมฺจริย  พฺรหมฺจริยนตฺ ิ ภนเฺต  วุจจฺต ิฯ  กตม  น ุ โข  ภนฺเต  พรฺหมฺจริย ฯ  
กตม  พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ ฯ

[๓๐]
อยเมว  โข  ภิกฺขุ  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  พฺรหฺมจริย ฯ  เสยฺยถีท ฯ   

สมฺมาทิฏฺ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  โย  โข  ภิกฺขุ  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโย   
อิท  พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ ฯ  

[๓๑]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  อถ  โข  อฺตโร  ภกฺิขุ  เยน  ภควา  เตนุปสงกฺมิ  อุปสงกฺมิตวฺา  

ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  
เอตทโวจ  ราควนิโย  โทสวินโย  โมหวนิโยต ิ ภนเฺต  วจฺุจต ิฯ  กสิสฺ  น ุ โข  เอต  ภนฺเต  
อธิวจน  ราควินโย  โทสวินโย  โมหวินโยติ ฯ  นิพฺพานธาตุยา  โข  เอต  ภิกฺขุ  อธิวจน  
ราควินโย  โทสวินโย  โมหวินโยติ ฯ  อาสวาน  ขโย  เตน  วุจฺจตีติ ฯ  

[๓๒]
เอว  วุตฺเต  โส  ภิกฺข ุ ภควนตฺ  เอตทโวจ  อมต  อมตนตฺ ิ ภนเฺต  วจุจฺติ ฯ  กตม  

นุ  โข  ภนฺเต  อมต  กตโม  อมตคามิมคฺโคติ ฯ  โย  โข  ภิกฺขุ  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  
โมหกฺขโย  อิท  วุจฺจติ  อมต ฯ  อยเมวาริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  อมตคามิมคฺโค ฯ  
เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธีติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตภิกขุสูตรที่ ๑  

 ว่าด้วยพรหมจรรย์และที่สุดพรหมจรรย์  

[๒๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  

นั่ง ณ ท่ีควรส่วนข้างหน่ึง  คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ที่เรียกว่าพรหมจรรย์ๆ ดังน้ี   

ก็พรหมจรรย์เป็นไฉน  ที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นไฉน ?

[๓๐]
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ดกูรภิกษ ุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  คอื  สมัมาทฏิฐ ิ ฯลฯ   
สัมมาสมาธิ  นี้แลเป็นพรหมจรรย์   ความสิ้นราคะ  ความสิ้นโทสะ  ความสิ้นโมหะ   
นี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์. 1

จบ  สูตรที่ ๖  

ภิกขุสูตรที่ ๒  

 ความก�าจัดราคะ  เป็นชื่อนิพพานธาตุ  

[๓๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว   

นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง  คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ที่เรียกว่า  ความก�าจัดราคะ   

ความก�าจดัโทสะ  ความก�าจดัโมหะ ดังนี ้  ค�าว่า  ความก�าจดัราคะ  ความก�าจดัโทสะ  ความก�าจดัโมหะ  นีเ้ป็นชือ่แห่งอะไรหนอ ?  

 พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า  ดกูรภิกษ ุ ค�าว่า  ความก�าจดัราคะ  ความก�าจดัโทสะ  ความ
ก�าจัดโมหะ  นีเ้ป็นชือ่แห่งนพิพานธาต ุ เพราะเหตน้ัุน  จงึเรียกว่าธรรมเป็นทีส่ิน้อาสวะ.

 ความสิ้นราคะ  ชื่อว่าอมตะ  

[๓๒]
 เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว  ภิกษุนั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ที่เรียกว่า   

อมตะๆ ดังนี้   อมตะเป็นไฉน ?   ทางที่จะให้ถึงอมตะเป็นไฉน ?

 พ.  ดูกรภิกษุ  ความสิ้นราคะ  ความสิ้นโทสะ  ความสิ้นโมหะ  นี้เรียกว่าอมตะ  
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  นี้แลเรียกว่า  
ทางที่จะให้ถึงอมตะ.

จบ  สูตรที่ ๗  

1.  ดูเพ่ิมเติมได้ที่ข้อ  [๕๗]  ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม
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[๓๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อริย  โว  ภิกฺขเว  อฏฺงฺคิก  มคฺค  เทเสสฺสามิ  วิภชิสฺสามิ   

ต  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสฺสามีติ ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  
ปจฺจสฺโสสุ ฯ  ภควา  เอตทโวจ  กตโม  จ  ภกิขฺเว  อรโิย  อฏฺงคิฺโก  มคโฺค ฯ  เสยยฺถที ฯ  
สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  

[๓๔]
กตมา  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏฺ ิฯ  ย  โข  ภิกฺขเว  ทุกฺเข  าณ  ทุกฺขสมุทเย  

าณ  ทุกฺขนิโรเธ  าณ  ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  าณ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  
สมฺมาทิฏฺ ิฯ  

[๓๕]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ  โย  โข  ภิกฺขเว  เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป   

อพฺยาปาทสงฺกปฺโป  อวิหึสาสงฺกปฺโป ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ  

[๓๖]
กตมา  จ  ภกิขฺเว  สมมฺาวาจา ฯ  ยา  โข  ภกิขฺเว  มสุาวาทา  เวรมณ ี ปิสณุาย  

วาจาย  เวรมณี  ผรุสาย  วาจาย  เวรมณี  สมฺผปฺปลาปา  เวรมณี ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  
สมฺมาวาจา ฯ  

[๓๗]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมฺมากมฺมนฺโต ฯ  ยา  โข  ภิกฺขเว  ปาณาติปาตา  เวรมณี   

อทินฺนาทานา  เวรมณี  อพฺรหฺมจริยา  เวรมณี ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมากมฺมนฺโต ฯ  

[๓๘]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาอาชีโว ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  มิจฺฉาอาชีว  ปหาย  

สมฺมาอาชีเวน  ชีวิก  กปฺเปติ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาอาชีโว ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตวิภังคสูตร  

 อริยมรรค ๘  

[๓๓]
 สาวัตถีนิทาน.  พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดง  จกัจ�าแนกอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังอริยมรรคนั้น  จงใส่ใจให้ดี  เราจักกล่าว  
 ภิกษุพวกนั้นทูลรับพระด�ารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ?   คือ   
สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ.  

[๓๔]
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย  ก็สัมมาทิฏฐิเป็นไฉน ?   ความรู้ในทุกข์  ในทุกขสมุทัย  
ในทุกขนิโรธ  ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  นี้เรียกว่า  สัมมาทิฏฐิ.

[๓๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาสังกัปปะเป็นไฉน ?   ความด�าริในการออกจากกาม  
ความด�าริในอันไม่พยาบาท  ความด�าริในอันไม่เบียดเบียน  นี้เรียกว่า  สัมมาสังกัปปะ.

[๓๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาวาจาเป็นไหน ? 1   เจตนาเคร่ืองงดเว้นจากพูดเท็จ  
พูดส่อเสียด  พูดค�าหยาบ  พูดเพ้อเจ้อ  นี้เรียกว่า  สัมมาวาจา.

[๓๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมากัมมันตะเป็นไฉน ?   เจตนาเคร่ืองงดเว้นจาก
ปาณาติบาต  อทินนาทาน  จากอพรหมจรรย์  นี้เรียกว่า  สัสมากัมมันตะ. 2

[๓๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาอาชีวะเป็นไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   
ละการเลีย้งชพีทีผ่ดิเสยี  ส�าเรจ็ชวีติอยู่ด้วยการเลีย้งชพีทีช่อบ  น้ีเรียกว่า  สมัมาอาชวีะ.

1.  เป็นไฉน ?  -ผู้รวบรวม
2.  สัมมากัมมันตะ  -ผู้รวบรวม
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[๓๙]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาวายาโม ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อนุปฺปนฺนาน  ปาปกาน  

อกุสลาน  ธมมฺาน  อนุปฺปาทาย  ฉนทฺ  ชเนติ  วายมติ  วริยิ  อารภต ิ จตฺิต  ปคคฺณฺหาติ   
ปทหต ิ อปฺุปนนฺาน  ปาปกาน  อกสุลาน  ธมมฺาน  ปหานาย  ฉนทฺ  ชเนต ิ วายมต ิ  
วริยิ  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  อนุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺม  อุปฺปาทาย   
ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  วิริย  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  อุปฺปนฺนาน  กุสลาน   
ธมฺมาน  ติิยา  อสมฺโมสาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ภาวนาย  ปาริปูริยา  ฉนฺท   
ชเนต ิ วายมต ิ วิริย  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
สมฺมาวายาโม ฯ  

[๔๐]
กตมา  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาสติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  

อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี   
วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  จิตฺเต  จิตฺตา- 
นุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาสติ ฯ  

[๔๑]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  

อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช  ปีติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  
วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  อชฺฌตฺต  สมฺปสาทน  เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  
สมาธิช  ปีติสุข  ทุติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปีติยา  จ  วิราคา  อุเปกฺขโก  จ   
วิหรติ  สโต  จ  สมฺปชาโน  สุขฺจ  กาเยน  ปฏิสเวเทติ  ยนฺต  อริยา  อาจิกฺขนฺติ   
อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวิหารีติ  ตติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  สุขสฺส  จ  ปหานา   
ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา  ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมา  อทุกฺขมสุข  อุเปกฺขา-
สติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาสมาธีติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต[๓๙]
 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  สัมมาวายามะเป็นไฉน ?   ภกิษุในธรรมวนัิยน้ี  ยังฉันทะให้เกดิ   
พยายาม  ปรารถนา 1ความเพยีร  ประคองจิตไว้  ต้ังจิตไว้  เพ่ือมิให้อกุศลธรรมอันลามก
ที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น  เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว  เพื่อให้กุศลธรรม 
ทีย่งัไม่เกดิบงัเกดิขึน้   พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิตไว้  ต้ังจิตไว้  เพ่ือความ
ตั้งมั่น  ไม่ฟั่นเฟือน  เพิ่มพูน  ไพบูลย์  เจริญ  บริบูรณ์  แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว   
นี้เรียกว่า  สัมมาวายามะ.

[๔๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กส็มัมาสติเป็นไฉน ?   ภิกษุในธรรมวนัิยน้ี  ย่อมพิจารณาเหน็
กายในกายเนอืงๆ อยู ่ มคีวามเพียร  มีสมัปชญัญะ  มีสต ิ พึงก�าจัดอภชิฌาและโทมนสั
ในโลกเสีย  ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  
มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู่   
มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ พงึก�าจัดอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี  ย่อมพจิารณา
เห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย  นี้เรียกว่า  สัมมาสติ.

[๔๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาสมาธิเป็นไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม   
สงัดจากอกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาณ 2  มีวิตกวิจาร  มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่   
เธอบรรลทุุติยฌาน  มคีวามผ่องใสแห่งจติในภายใน  เป็นธรรมเอกผุดข้ึน  ไม่มวีติก  ไม่มวีจิาร  
เพราะวติกวิจารสงบไป  มปีีติและสขุเกิดแต่สมาธอิยู่  เธอมีอุเบกขา  มีสต ิ มีสมัปชญัญะ   
เสวยสุขด้วยนามกาย  เพราะปีตสิิน้ไป  บรรลตุตยิญาน 3 ทีพ่ระอรยิเจ้าทัง้หลายสรรเสรญิว่า  
ผู้ได้ฌานนีเ้ป็นผูม้อีเุบกขา  มสีต ิ อยูเ่ป็นสขุ  เธอบรรลุจตตุถฌาณ4 ไม่มีทุกข์  ไม่มีสุข  
เพราะละสขุ  ละทกุข์และดับโสมนสัโทมนสัก่อนๆ ได้  มีอเุบกขาเป็นเหตใุห้สตบิรสิทุธ์ิอยู่   
นี้เรียกว่า  สัมมาสมาธิ.

จบ  สูตรที่ ๘  

1.  ปรารภ  -ผู้รวบรวม

2.  ปฐมฌาน  -ผู้รวบรวม
3.  ตติยฌาน  -ผู้รวบรวม

4.  จตตุถฌาน  -ผู้รวบรวม
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[๔๒]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  เสยยฺถาปิ  ภิกขฺเว  สาลสิกุ  วา  ยวสกุ  วา  มิจฺฉาปณิหติ  หตเฺถน  

วา  ปาเทน  วา  อกกฺนตฺ  หตถฺ  วา  ปาท  วา  ภินทฺสิสฺต ิ โลหติ  วา  อุปปฺาเทสฺสตตีิ  
เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  มิจฺฉาปณิหิตตฺตา  ภิกฺขเว  สุกสฺส ฯ  เอวเมว  
โข  ภิกฺขเว  โส  วต  ภิกฺขุ  มิจฺฉาปณิหิตาย  ทิฏฺยิา  มิจฺฉาปณิหิตาย  มคฺคภาวนาย  
อวิชฺช  ภินฺทิสฺสติ  วิชฺช  อุปฺปาเทสฺสติ  นิพฺพาน  สจฺฉิกริสฺสตีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  
ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  มิจฺฉาปณิหิตตฺตา  ภิกฺขเว  ทิฏฺยิา ฯ  

[๔๓]
เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สาลิสุก  วา  ยวสุก  วา  สมฺมาปณิหิต  หตฺเถน  วา  ปา

เทน  วา  อกฺกนฺต  หตฺถ  วา  ปาท  วา  ภินฺทิสฺสติ  โลหิต  วา  อุปฺปาเทสฺสตีติ  าน
เมต  วิชฺชติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  สมฺมาปณิหิตตฺตา  ภิกฺขเว  สุกสฺส ฯ  เอวเมว  โข  
ภกฺิขเว  โส  วต  ภกิขฺุ  สมมฺาปณหิติาย  ทฏฺิยิา  สมฺมาปณิหติาย  มคคฺภาวนาย  อวชิชฺ   
ภินฺทิสฺสติ  วิชฺช  อุปฺปาเทสฺสติ  นิพฺพาน  สจฺฉิกริสฺสตีติ  านเมต  วิชฺชติ ฯ  ต  กิสฺส  
เหตุ ฯ  สมฺมาปณิหิตตฺตา  ภิกฺขเว  ทิฏฺยิา ฯ  

[๔๔]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาปณิหิตาย  ทิฏฺยิา  สมฺมาปณิหิตาย  มคฺคภาวนาย   

อวิชฺช  ภินฺทิสฺสติ  วิชฺช  อุปฺปาเทสฺสติ  นิพฺพาน  สจฺฉิกริสฺสติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาปณิหิตาย  ทิฏฺยิา  สมฺมาปณิหิตาย  มคฺคภาวนาย  อวิชฺช  
ภินฺทิสฺสติ  วิชฺช  อุปฺปาเทสฺสติ  นิพฺพาน  สจฺฉิกริสฺสตีติ ฯ
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตสุภสูตร

 มรรคภาวนาที่ตั้งไว้ผิดและตั้งไว้ถูก  

[๔๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลี  หรือเดือยข้าวยวะที่
บคุคลต้ังไว้ผดิ  มอืหรอืเท้าย�า่เหยียบแล้ว  จักท�าลายมือหรือเท้า  หรือว่าจักให้ห้อเลอืด  
ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้  ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?  เพราะเดือยบุคคลตั้งไว้ผิด  ฉันใดก็ดี  
ภิกษุนั้นแล  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  จักท�าลายอวิชชา  จักยังวิชชาให้เกิด  จักท�านิพพาน
ให้แจ้ง  ด้วยความเหน็ท่ีตัง้ไว้ผิด  ด้วยการเจรญิมรรคทีต่ัง้ไว้ผดิ  ข้อน้ีมิใช่ฐานะทีจ่ะมไีด้   
ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?  เพราะความเห็นตั้งไว้ผิด.

[๔๓]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  เปรียบเหมือนเดอืยข้าวสาล ี หรอืเดือยข้าวยวะทีบ่คุคลตัง้ไว้ถกู   
มอืหรอืเท้าย�า่เหยยีบแล้ว  จกัท�าลายมอืหรอืเท้า  หรอืว่าจกัให้ห้อเลอืด  ข้อนีเ้ป็นฐานะทีมี่ได้   
ข้อนัน้เพราะเหตไุร ?   เพราะเดอืยบคุคลตัง้ไว้ถกู  ฉนัใดกด็ ี ภกิษนุัน้แล  กฉ็นันัน้เหมอืนกนั   
จักท�าลายอวชิชา  จกัยงัวชิชาให้เกิด  จกัท�านพิพานให้แจ้ง  ด้วยความเหน็ทีต่ัง้ไว้ถกู   
ด้วยการเจรญิมรรคทีต่ัง้ไว้ถกู  ข้อน้ีเป็นฐานะทีมี่ได้  ข้อน้ันเพราะเหตุไร ?   เพราะความเหน็ 
ตัง้ไว้ถกู.

[๔๔]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กภิ็กษจุกัท�าลายอวชิชา  จักยังวชิชาให้เกดิ  จักท�านิพพานให้แจ้ง   
ด้วยความเหน็ท่ีตัง้ไว้ถกู  ด้วยการเจรญิมรรคทีต่ัง้ไว้ถกูอย่างไรเล่า ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี้   
ย่อมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุจักท�าลายอวิชชา  จักยังวิชชาให้เกิด  จักท�านิพพานให้แจ้ง  
ด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ถูก  ด้วยการเจริญมรรคที่ตั้งไว้ถูก  อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๔๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  นนฺทิโย  ปริพฺพาชโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   

อุปสงฺกมิตฺวา  ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทิ  สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  นนฺทิโย  ปริพฺพาชโก  ภควนฺต  เอตทโวจ  
กต ิ น ุ โข  โภ  โคตม  ธมมฺา  ภาวิตา  พหลุกีตา  นิพพฺานคมา  โหนฺต ิ นิพพฺานปรายนา  
นิพฺพานปริโยสานาติ ฯ  อฏฺเิม  โข  นนฺทิย  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  นิพฺพานคมา  
โหนฺติ  นิพฺพานปรายนา  นิพฺพานปริโยสานา ฯ  กตเม  อฏฺ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ 
ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิเม  โข  นนฺทิย  อฏฺ  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  นิพฺพานคมา  
โหนฺติ  นิพฺพานปรายนา  นิพฺพานปริโยสานาติ ฯ  

[๔๖]
เอว  วุตฺเต  นนฺทิโย  ปริพฺพาชโก  ภควนฺต  เอตทโวจ  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  

อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาปิ  โภ  โคตม  นิกฺกุชฺชิต  วา  อุกฺกุชฺเชยฺย  ปฏิจฺฉนฺน  
วา  วิวเรยฺย  มูฬฺหสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปฺปชฺโชต  ธาเรยฺย   
จกฺขุมนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ ฯ  เอวเมว  โภตา  โคตเมน  อเนกปริยาเยน  ธมฺโม   
ปกาสิโต  เอสาห  ภวนฺต  โคตม  สรณ  คจฺฉามิ  ธมฺมฺจ  ภิกฺขุสงฺฆฺจ  อุปาสก   
ม  ภว  โคตโม  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปต  สรณงฺคตนฺติ ฯ  

อวิชฺชาวคฺโค  ปโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  อวิชฺชฺจ 1  อุปฑฺฒ  จ  สารีปุตฺโต  จ  พฺราหฺมโณ
  กิมตฺถิย 2  จ  เทฺว  ภิกฺขู  วิภงฺโค  สุกนนฺทิยาต ิ3 ฯ

 

1.  ยุ. อวิชฺชา  จ ฯ
2.  ม. ยุ. กิมตฺถิโย ฯ
3.  ยุ. สูกนนฺทิโยติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตนันทิยสูตร  

 ธรรม ๘ ประการ  เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน

[๔๕]
 สาวตัถนิีทาน.  ครัง้นัน้แล  นันทยิปรพิาชกเข้าไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถงึทีป่ระทับ  ได้ปราศรยักับพระผูม้พีระภาค 

ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว  ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า   

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  ธรรมเท่าไรหนอแล  ที่บุคคลเจริญแล้วกระท�าให้มากแล้ว  เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน  มีนิพพาน 

เป็นเบื้องหน้า  มีนิพพานเป็นที่สุด ?

 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ดูกรนันทิยะ  ธรรม ๘ ประการน้ี  ที่บุคคลเจริญแล้ว   
กระท�าให้มากแล้ว  เป็นเหตุให้ถงึนพิพาน  มนีพิพานเป็นเบือ้งหน้า  มนีพิพานเป็นท่ีสุด 
ธรรม ๘ ประการเป็นไฉน ?   คือ  สัมมาทิฐิ 1  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   ดูกรนันทิยะ   
ธรรม ๘ ประการนี้  ท่ีบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน   
มีนิพพานเป็นเบื้องหน้า  มีนิพพานเป็นที่สุด.  

[๔๖]
 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว  นันทิยปริพาชกได้กราบทูล  พระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่ท่านพระโคดม   

ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก  ข้าแต่ท่านพระโคดม  ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก  ข้าแต่ท่านพระโคดม  ท่านพระโคดม 

ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิาย  เปรยีบเหมอืนบุคคลหงายของทีค่ว�า่  เปิดของทีปิ่ด  บอกทางแก่คนหลงทาง  หรอืตามประทีป

ไว้ในทีมื่ด  ด้วยหวังว่าผูม้จัีกษจุกัเหน็รปู  ฉะนัน้  ข้าพระองค์ขอถงึท่านพระโคดม  กบัทัง้พระธรรมและพระภกิษสุงฆ์ว่าเป็นสรณะ  

ขอท่านพระโคดมโปรดทรงจ�าข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกถึงสรณะจนตลอดชีวิต  จ�าเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อวิชชาวรรค  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ  

  ๑. อวิชชาสูตร  ๒. อุปัฑฒสูตร
  ๓. สาริปุตตสูตร  ๔. พราหมณสูตร
  ๕. กิมัตถิยสูตร  ๖. ภิกขุสูตรที่ ๑
  ๗. ภิกขุสูตรที่ ๒  ๘. วิภังคสูตร
  ๙. สุภสูตร    ๑๐. นันทิยสูตร

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “สัมมาทิฏฐิ”  -ผู้รวบรวม
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วิหารวคฺโค  ทุติโย

[๔๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อิจฺฉามห  ภิกฺขเว  อฑฺฒมาส  ปฏิสลฺลียิตุ  นมฺหิ  เกนจิ   

อุปสงฺกมิตพฺโพ  อฺตฺร  เอเกน  ปิณฺฑปาตนีหารเกนาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต   
ภิกฺขู  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา ฯ  นาสฺสุธ  โกจิ  ภควนฺต  อุปสงฺกมติ  อฺตฺร  เอเกน  
ปิณฺฑปาตนีหารเกน ฯ  

[๔๘]
อถ  โข  ภควา  ตสฺส  อฑฺฒมาสสฺส  อจฺจเยน  ปฏิสลฺลานา  วุฏฺโิต  ภิกฺขู   

อามนเฺตส ิ เยน  สวฺาห  ภกิขฺเว  วหิาเรน  ปมาภสิมพฺทุโฺธ  วหิราม ิ ตสสฺ  ปเทเสน  วหิาสึ   
โส  เอว  ปชานาม ิ มจิฉฺาทฏฺิปิจฺจยาปิ  เวทยติ  สมมฺาทฏฺิปิจจฺยาปิ  เวทยิต  ฯเปฯ   
มิจฺฉาสมาธิปจฺจยาปิ  เวทยิต  สมฺมาสมาธิปจฺจยาปิ  เวทยิต  ฉนฺทปจฺจยาปิ   
เวทยิต  วิตกฺกปจฺจยาปิ  เวทยิต  สฺาปจฺจยาปิ  เวทยิต  ฉนฺโท  จ  อวูปสนฺโต  โหติ   
วิตกฺกา 1  จ  อวูปสนฺตา  โหนฺติ  สฺา  จ  อวูปสนฺตา  โหติ  ตปฺปจฺจยาปิ  เวทยิต  
ฉนฺโท  จ  วูปสนฺโต  โหติ  วิตกฺกา 2  จ  วูปสนฺตา  โหนฺติ  สฺา  จ  วูปสนฺตา  โหติ   
ตปปฺจจฺยาปิ  เวทยติ  อปปฺตตฺสสฺ  ปตตฺยิา  อตถฺ ิ วายาม 3  ตสมฺปิึ  าเน  อนปุปฺตฺเต  
ตปฺปจฺจยาปิ  เวทยิตนฺติ ฯ  

1.  ม. ยุ. วิตกฺโก  จ  อวูปสนฺโต  โหติ ฯ
2.  ม. วูปสนฺโต ฯ  เอวมุปริ ฯ
3.  ม. ยุ. อายาม ฯ  เอวมุปริ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต

วิหารวรรคที่ ๒  

วิหารสูตรที่ ๑  

 ว่าด้วยปัจจัยแห่งเวทนา

[๔๗]
 สาวัตถีนิทาน.  พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราปรารถนาจะหลีกเร้นอยู่ตลอดกึ่งเดือน  ใครๆ ไม่พึง 
เข้าไปหาเรา  นอกจากภิกษุผู้น�าบิณฑบาตไปให้รูปเดียว  
 ภิกษุทั้งหลายรับพระด�ารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว  ในกึ่งเดือนนี้ไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค  นอกจาก 

ภิกษุผู้น�าบิณฑบาตไปถวายรูปเดียว.

[๔๘]
 ครัง้นัน้  พระผูม้พีระภาคทรงออกจากทีห่ลกีเร้นโดยล่วงไปกึง่เดอืนนัน้แล้ว  ตรสัเรยีกภกิษทุัง้หลายมาแล้วตรลั 

1
ว่า  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราแรกตรัสรู้  ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันใด  เราอยู่แล้ว 
โดยส่วนแห่งวิหารธรรมอันนั้น  เรารู้ชัดอย่างนี้ว่า  เวทนาย่อมมี  เพราะความเห็นผิด
เป็นปัจจัยบ้าง  เพราะความเห็นชอบเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะความด�าริผิดเป็นปัจจัยบ้าง  
เพราะความด�าริชอบเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะเจรจาผิดเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะเจรจาชอบ 
เป็นปัจจัยบ้าง  เพราะการงานผิดเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะการงานชอบเป็นปัจจัยบ้าง  
เพราะเลี้ยงชีพผิดเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะเลี้ยงชีพชอบเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะพยายามผิด
เป็นปัจจัยบ้าง  เพราะพยายามชอบเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะความระลึกผิดเป็นปัจจัยบ้าง   
เพราะความระลึกชอบเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะความตั้งใจผิดเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะ 
ความต้ังใจชอบเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะฉันทะเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะวิตกเป็นปัจจัยบ้าง   
เพราะสัญญาเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะฉันทวิตกและสัญญายังไม่สงบเป็นปัจจัยบ้าง   
เพราะฉันทวิตกและสัญญาสงบเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะมีความพยายามเพื่อถึงธรรม 
ที่ยังไม่ถึง  และเมื่อถึงฐานะนั้นแล้วเป็นปัจจัยบ้าง.

จบ  สูตรที่ ๑  

1.  ตรัส  -ผู้รวบรวม



28 

[๔๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อิจฺฉามห  ภิกฺขเว  เตมาส  ปฏิสลฺลียิตุ   นมฺหิ  เกนจิ   

อุปสงฺกมิตพฺโพ  อฺตฺร  เอเกน  ปิณฺฑปาตนีหารเกนาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต  
ภิกฺขู  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา ฯ  นาสฺสุธ  โกจิ  ภควนฺต  อุปสงฺกมติ  อฺตฺร  เอเกน   
ปิณฺฑปาตนีหารเกน ฯ  

[๕๐]
อถ  โข  ภควา  ตสฺส  เตมาสสฺส  อจฺจเยน  ปฏิสลฺลานา  วุฏฺโิต  ภิกฺขู   

อามนเฺตส ิ เยน  สฺวาห  ภิกฺขเว  วิหาเรน  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  วิหรามิ  ตสฺส  ปเทเสน   
วิหาส ึ โส  เอว  ปชานามิ  มิจฺฉาทิฏฺปิจฺจยาปิ  เวทยิต  มิจฺฉาทิฏฺวิูปสมปจฺจยาปิ   
เวทยิต  สมฺมาทิฏฺปิจฺจยาปิ  เวทยิต  สมฺมาทิฏฺวิูปสมปจฺจยาปิ  เวทยิต  ฯเปฯ   
มิจฺฉาสมาธิปจฺจยาปิ  เวทยิต  มิจฺฉาสมาธิวูปสมปจฺจยาปิ  เวทยิต  สมฺมาสมาธิ-
ปจฺจยาปิ  เวทยิต  สมฺมาสมาธิวูปสมปจฺจยาปิ  เวทยิต  ฉนฺทปจฺจยาปิ  เวทยิต  
ฉนทฺวูปสมปจจฺยาปิ  เวทยติ  วติกกฺปจจฺยาปิ  เวทยติ  วิตกกฺวปูสมปจจฺยาปิ  เวทยติ   
สฺาปจฺจยาปิ  เวทยิต  สฺาวูปสมปจฺจยาปิ  เวทยิต  ฉนฺโท  จ  อวูปสนฺโต  โหติ   
วิตกฺกา  จ  อวูปสนฺตา  โหนฺติ  สฺา  จ  อวูปสนฺตา  โหติ  ตปฺปจฺจยาปิ  เวทยิต  
ฉนฺโท  จ  วูปสนฺโต  โหติ  วิตกฺกา  จ  วูปสนฺตา  โหนฺติ  สฺา  จ  วูปสนฺตา  โหติ   
ตปฺปจฺจยาปิ  เวทยิต  อปฺปตฺตสสฺ  ปตตฺยิา  อตถฺ ิ วายาม  ตสมฺปิึ  าเน  อนปุปฺตฺเต  
ตปปฺจฺจยาปิ  เวทยตินฺต ิฯ  

[๕๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  อฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ฯเปฯ  

เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  เสกฺโข 1  เสกฺโขติ  ภนฺเต   

1.  ยุ. เสโข  เสโขติ ฯ  เอวมุปริ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตวิหารสูตรที่ ๒  

 ว่าด้วยปัจจัยแห่งเวทนา  

[๔๙]
 สาวัตถีนิทาน.  พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า 

 เราปรารถนาจะหลีกเร้นอยู่ตลอด ๓ เดือน  ใครๆ ไม่พึงเข้าไปหาเรา  นอกจาก
ภิกษุผู้น�าบิณฑบาตไปให้รูปเดียว  

 ภกิษทุัง้หลายรบัพระด�ารสัของพระผู้มพีระภาคแล้วใน ๓ เดอืนนี ้ ไม่มใีครเข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค  นอกจากภกิษุ

ผู้น�าบิณฑบาตไปถวายรูปเดียว.

[๕๐]
 ครัง้นัน้  พระผูม้พีระภาคทรงออกจากทีห่ลกีเร้นโดยล่วงไป ๓ เดอืนนัน้แล้ว  ตรสัเรยีกภิกษทุัง้หลายมาแล้วตรสัว่า  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราแรกตรัสรู้  ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันใด  เราอยู่แล้ว 
โดยส่วนแห่งวิหารธรรมอันนั้น  เรารู้ชัดอย่างนี้ว่า  เวทนาย่อมมี  เพราะความเห็นผิด
เป็นปัจจัยบ้าง  เพราะความเห็นผิดสงบเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะความเห็นชอบเป็นปัจจัย
บ้าง  เพราะความเห็นสงบชอบ 1 เป็นปัจจัยบ้าง  ฯลฯ  เพราะความตั้งใจผิดเป็นปัจจัย
บ้าง  เพราะความตั้งใจผิดสงบเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะความตั้งใจชอบเป็นปัจจัยบ้าง  
เพราะความตั้งใจชอบสงบเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะฉันทะเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะฉันทะสงบ
เป็นปัจจัยบ้าง  เพราะวิตกเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะวิตกสงบเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะสัญญา
เป็นปัจจัยบ้าง  เพราะสัญญาสงบเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะฉันทวิตกและสัญญายังไม่สงบ
เป็นปัจจัยบ้าง  เพราะฉันทวิตกและสัญญาสงบเป็นปัจจัยบ้าง  เพราะมีความพยายาม 
เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง  และเมื่อถึงฐานะนั้นแล้วเป็นปัจจัยบ้าง.

จบ  สูตรที่ ๒  

เสขสูตร

 องคคุณ ๘ ของพระเสขะ  

[๕๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ฯลฯ  ครั้นแล้วได้ทูลถาม

พระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ทีเ่รยีกว่า  พระเสขะๆ ดงันี ้  ด้วยเหตเุพยีงเท่าไรหนอ ?  จงึจะชือ่ว่าเป็นพระเสขะ   

พระผู้มีพระภาคตรสัว่า  

1.  ความเห็นชอบสงบ  -ผู้รวบรวม
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วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  เสกฺโข  โหตีติ ฯ  อิธ  ภิกฺขุ  เสกฺขาย  สมฺมาทิฏฺยิา  
สมนฺนาคโต  โหติ  ฯเปฯ  เสกฺเขน  สมฺมาสมาธินา  สมนฺนาคโต  โหติ ฯ  เอตฺตาวตา  
โข  ภิกฺขุ  เสกฺโข  โหตีติ ฯ  

[๕๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏฺเิม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อนุปฺปนฺนา   

อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร  ตถาคตสฺส  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ  กตเม  
อฏฺ ฯ  เสยยฺถีท ฯ  สมมฺาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมมฺาสมาธ ิฯ  อเิม  โข  ภกิขฺเว  อฏฺ  ธมมฺา   
ภาวิตา  พหุลีกตา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร  ตถาคตสฺส  ปาตุภาวา   
อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ  

[๕๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏฺเิม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อนุปฺปนฺนา   

อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร  สุคตวินยา ฯ  กตเม  อฏฺ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ   
สมมฺาสมาธ ิฯ  อเิม  โข  ภกิขฺเว  อฏฺ  ธมมฺา  ภาวิตา  พหลุกีตา  อนปุปฺนนฺา  อปุปฺชชฺนตฺ ิ 
นาฺตฺร  สุคตวินยาติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต

 ดุกร 1 ภิกษุ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นของพระเสขะ  
ฯลฯ  ประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นของพระเสขะ   ดูกรภิกษุ  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล  
จึงจะชื่อว่าเป็นพระเสขะ.

จบ  สูตรที่ ๓

อุปปาทสูตรที่ ๑

 ธรรม ๘ ประการ  ย่อมมีเพราะการปรากฏแห่งพระตถาคต

[๕๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๘ ประการน้ี  อันบุคคลเจริญแล้ว   
กระท�าให้มากแล้ว  ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น  ไม่เกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแห่ง 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   ธรรม ๘ ประการเป็นไฉน ?   คือ  สัมมาทิฏฐิ  
ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๘ ประการน้ีแล  อันบุคคลเจริญแล้ว   
กระท�าให้มากแล้ว  ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น  ไม่เกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแห่ง 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า.

จบ  สูตรที่ ๔

อุปปาทสูตรที่ ๒

 ธรรม ๘ ประการ  ย่อมมีเพราะพระวินัยของพระสุคต

[๕๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ธรรม ๘ ประการน้ี  อันบุคคลเจริญแล้ว   
กระท�าให้มากแล้ว  ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดข้ึน  ไม่เกิดขึ้นนอกจากวินัยของพระสุคต   
ธรรม ๘ ประการเป็นไฉน ?   คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
ธรรม ๘ ประการนี้แล  อนับุคคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ทีย่งัไม่เกดิย่อมเกดิขึน้  
ไม่เกดิขึน้นอกจากวินัยของพระสุคต.

จบ  สูตรที่ ๕  

1.  ดูกร  -ผู้รวบรวม
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[๕๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏฺเิม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  ปริสุทฺธา  ปริโยทาตา  อนงฺคณา   

วิคตูปกฺกิเลสา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร  ตถาคตสฺส  ปาตุภาวา  อรหโต  
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ  กตเม  อฏฺ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิเม   
โข  ภิกฺขเว  อฏฺ  ธมฺมา  ปริสุทฺธา  ปริโยทาตา  อนงฺคณา  วิคตูปกฺกิเลสา  อนุปฺปนฺนา   
อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร  ตถาคตสฺส  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ  

[๕๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏฺเิม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  ปริสุทฺธา  ปริโยทาตา  อนงฺคณา   

วิคตูปกฺกิเลสา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร  สุคตวินยา ฯ  กตเม  อฏฺ ฯ   
เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  อฏฺ  ธมฺมา   
ปริสุทฺธา  ปริโยทาตา  อนงฺคณา  วิคตูปกฺกิเลสา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร   
สุคตวินยาติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตปริสุทธิสูตรท่ี ๑

 ธรรม ๘ ประการ  ย่อมเกิดเพราะความปรากฏแห่งพระตถาคต  

[๕๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ธรรม ๘ ประการน้ี  บริสุทธิ์ผุดผ่อง  ไม่มีกิเลส 
เครื่องยั่วยวน  ปราศจากอุปกิเลส  ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น  ไม่เกิดขึ้นนอกจาก 
ความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   ธรรม ๘ ประการเป็นไฉน ?  
คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ธรรม ๘ ประการนี้แล   
บริสุทธิ์ผุดผ่อง  ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวน  ปราศจากอุปกิเลส  ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น  
ไม่เกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า.

จบ  สูตรที่ ๖  

ปริสุทธิสูตรท่ี ๒

 ธรรม ๘ ประการ  ย่อมบริสุทธิ์เพราะวินัยของพระสุคต  

[๕๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๘ ประการนี้  บริสุทธิ์ผุดผ่อง  ไม่มีกิเลส 
เครือ่งยัว่ยวน  ปราศจากอปุกเิลส  ทียั่งไม่เกดิย่อมเกดิข้ึน  ไม่เกดิข้ึนนอกจากวนัิยของ
พระสคุต   ธรรม ๘ ประการเป็นไฉน ?   คอื  สมัมาทฏิฐ ิ ฯลฯ  สมัมาสมาธ ิ  ดกูรภิกษุทัง้หลาย   
ธรรม ๘ ประการนี้แล  บริสุทธิ์ผุดผ่อง  ไม่มีกิเลสเคร่ืองยั่วยวน  ปราศจากอุปกิเลส   
ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น  ไม่เกิดขึ้นนอกจากวินัยของพระสุคต.

จบ  สูตรที่ ๗
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[๕๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  อายสฺมา  จ  อานนฺโท  อายสฺมา  จ  

ภทฺโท  ปาฏลิปุตฺเต  วิหรนฺติ  กุกฺกุฏาราเม ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  ภทฺโท  สายณฺหสมย  
ปฏิสลฺลานา  วุฏฺโิต  เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมตา  
อานนฺเทน  สทฺธึ  สมฺโมทิ  สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  ภทฺโท  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ  อพฺรหฺมจริย   
อพฺรหฺมจริยนฺติ  อาวุโส  อานนฺท  วุจฺจติ  กตม  นุ  โข  อาวุโส  อพฺรหฺมจริยนฺติ ฯ  
สาธุ  สาธุ  อาวุโส  ภทฺท  ภทฺทโก  โข  เต  อาวุโส  ภทฺท  อุมฺมงฺโค 1  ภทฺทก  ปฏิภาณ   
กลฺยาณ ี ปริปุจฉฺา  เอว  ห ิ ตวฺ  อาวโุส  ภททฺ  ปจุฉฺส ิ อพรฺหมฺจรยิ  อพรฺหมฺจริยนตฺิ   
อาวุโส  อานนฺท  วุจฺจติ  กตม  นุ  โข  อาวุโส  อพฺรหฺมจริยนฺติ ฯ  เอวมาวุโสติ ฯ   
อยเมว  โข  อาวโุส  อฏฺงคฺโิก  มจิฉฺามคโฺค  อพรฺหมฺจรยิ ฯ  เสยยฺถที ฯ  มจิฉฺาทฏฺิ ิ  
ฯเปฯ  มิจฺฉาสมาธีติ ฯ  

[๕๗]
ปาฏลิปุตฺตนิทาน  ฯเปฯ  พฺรหฺมจริย  พฺรหฺมจริยนฺติ  อาวุโส  อานนฺท  วุจฺจติ  

กตม  นุ  โข  อาวุโส  พฺรหฺมจริย  กตม  พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ ฯ  สาธุ  สาธุ  โข 2  
อาวุโส  ภทฺท  ภทฺทโก  โข  เต  อาวุโส  ภทฺท  อุมฺมงฺโค  ภทฺทก  ปฏิภาณ  กลฺยาณี   
ปริปุจฺฉา  เอว  หิ  ตฺว  อาวุโส  ภทฺท  ปุจฺฉสิ  พฺรหฺมจริย  พฺรหฺมจริยนฺติ  อาวุโส  
อานนฺท  วุจฺจติ  กตม  นุ  โข  อาวุโส  พฺรหฺมจริย  กตม  พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ ฯ   
เอวมาวุโสติ ฯ  อยเมว  โข  อาวุโส  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  พฺรหฺมจริย ฯ  เสยฺยถีท ฯ   
สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  โย  โข  อาวุโส  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโย  
อิท  พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ ฯ  

 

1.  ยุ. อุมฺมคฺโค ฯ  เอวมุปริ ฯ  
2.  ม. โขสทฺโท  นตฺถิ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตกุกกุฏารามสูตรที่ ๑

 มิจฉามรรค  ว่าด้วยอพรหมจรรย์

[๕๖]
 ข้าพเจ้าได้สดับแล้วอย่างนี้ :-

 สมยัหนึง่  ท่านพระอานนท์และท่านพระภทัทะอยู ่ณ กกุกฏุาราม  ใกล้นครปาฏลบุีตร   ครัง้นัน้  ท่านพระภัททะ 

ออกจากทีเ่ร้นในเวลาเยน็  เข้าไปหาท่านพระอานนท์  ได้ปราศรยักบัท่านพระอานนท์  ครัน้ผ่านการปราศรยัพอให้ระลกึถงึกนัแล้ว   

จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง  คร้ันแล้ว  ได้ถามท่านพระอานนท์ว่า  ท่านอานนท์  ท่ีเรียกว่า  อพรหมจรรย์ๆ ดังน้ี   

อพรหมจรรย์เป็นไฉนหนอ ?  ท่านพระอานนท์ตอบว่า  ดีละๆ ท่านภัททะ  ท่านช่างคิด  ช่างหลักแหลม  ช่างไต่ถาม   

กท่็านถามอย่างนีห้รอืว่า  ท่านอานนท์  ทีเ่รยีกว่า  อพรหมจรรย์ๆ ดงันี ้ อพรหมจรรย์นีเ้ป็นไฉนหนอ ?  

 ภ.  อย่างนั้น  ท่านผู้มีอายุ ? 
1
  

 อา.  มิจฉามรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  คือ  มิจฉาทิฏฐิ  ฯลฯ  มิจฉาสมาธิ   
นี้แลเป็นอพรหมจรรย์.

จบ  สูตรที่ ๘

กุกกุฏารามสูตรที่ ๒

 ว่าด้วยพรหมจรรย์  

[๕๗]
 ปาฏลิปุตตนิทาน.  

 ภ.  ท่านอานนท์  ที่เรียกว่าพรหมจรรย์ๆ ดังนี้  พรหมจรรย์เป็นไฉนหนอ ?  ที่สุดของพรหมจรรย์เป็นไฉน ?  

 อา.  ดีละๆ ท่านภัททะ  ท่านช่างคิด  ช่างหลักแหลม  ช่างไต่ถาม  ก็ท่านถามอย่างนี้หรือว่า  ท่านอานนท์   

ที่เรียกว่า  พรหมจรรย์ๆ ดังนี้  พรหมจรรย์เป็นไฉนหนอ ?  ที่สุดของพรหมจรรย์เป็นไฉน ?

 ภ.  อย่างนั้น  ท่านผู้มีอายุ.

 อา.  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   
นี้แลเป็นพรหมจรรย์   ความสิ้นราคะ  โทสะ  โมหะ  นี้เป็นที่สุดของพรหมจรรย์. 2

จบ  สูตรที่ ๙

1.  อย่างนั้น  ท่านผู้มีอายุ.  -ผู้รวบรวม
2.  ดูเพ่ิมเติมได้ที่ข้อ  [๓๐]  ในเล่มน้ี  -ผู้รวบรวม
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[๕๘]
ปาฏลิปุตฺตนิทาน ฯ  พฺรหฺมจริย  พฺรหฺมจริยนฺติ  อาวุโส  อานนฺท  วุจฺจติ   

กตม  นุ  โข  อาวุโส  พฺรหฺมจริย  กตโม  พฺรหฺมจารี  กตม  พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ ฯ   
สาธุ  สาธุ  อาวุโส  ภทฺท  ภทฺทโก  โข  เต  อาวุโส  ภทฺท  อุมฺมงฺโค  ภทฺทก  ปฏิภาณ   
กลฺยาณี  ปริปุจฺฉา  เอว  หิ  ตฺว  อาวุโส  ภทฺท  ปุจฺฉสิ  พฺรหฺมจริย  พฺรหฺมจริยนฺติ  
อาวุโส  อานนฺท  วุจฺจติ  กตม  นุ  โข  อาวุโส  พฺรหฺมจริย  กตโม  พฺรหฺมจารี  กตม   
พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ ฯ  เอวมาวุโสติ ฯ  อยเมว  โข  อาวุโส  อริโย  อฏฺงฺคิโก   
มคฺโค  พฺรหฺมจริย ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  โย  โข  อาวุโส  
อิมินา  อริเยน  อฏฺงฺคิเกน  มคฺเคน  สมนฺนาคโต  อย  วุจฺจติ  พฺรหฺมจารี ฯ  โย  โข  
อาวุโส  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโย  อิท  พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ ฯ  สุตฺตตฺตย 1   
เอกนิทาน ฯ  

วิหารวคฺโค  ทุติโย ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  เทฺว  วิหารา  จ  เสโข  จ    อุปฺปาเท 2  อปเร  ทุเว
  ปริสุทฺเธน  เทฺว  วุตฺตา    กุกฺกุฏาราเมน  ตโยติ ฯ

 

1.  ม. ตีณิ  สุตฺตนฺตานิ  เอกนิทานานิ ฯ  ยุ. อิเมส  ติณฺณ  สุตฺตนฺตาน  เอกนิทาน ฯ  
2.  ม. อุปฺปาทา ... ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตกุกกุฏารามสูตรที่ ๓

 ว่าด้วยพรหมจรรย์และพรหมจารี    

[๕๘]
 ปาฏลิปุตตนิทาน.  

 ภ.  ท่านอานนท์  ที่เรียกว่า  พรหมจรรย์ๆ ดังนี้  พรหมจรรย์เป็นไฉนหนอ ?   พรหมจารีเป็นไฉน ?  ที่สุดของ

พรหมจรรย์เป็นไฉน ? 

 อา.  ดีละๆ ท่านภัททะ  ท่านช่างคิด  ช่างหลักแหลม  ช่างไต่ถาม  ก็ท่านถามอย่างนี้หรือว่า  ท่านอานนท์   

ที่เรียกว่า  พรหมจรรย์ๆ ดังนี้  พรหมจรรย์เป็นไฉนหนอ ?   พรหมจารีเป็นไฉน ?   ที่สุดของพรหมจรรย์เป็นไฉน ?  

 ภ.  อย่างนั้น  ท่านผู้มีอายุ.

 อา.  อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  คอื  สมัมาทฏิฐ ิ ฯลฯ  สมัมาสมาธ ิ นีแ้ล   
เป็นพรหมจรรย์  บุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้เรียกว่า 
เป็นพรหมจารี  ความสิ้นราคะ  โทสะ  โมหะ  นี้เป็นที่สุดของพรหมจรรย์.

จบ  สูตรที่ ๑๐

จบ  วิหารวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. วิหารสูตรที่ ๑    ๒. วิหารสูตรที่ ๒
  ๓. เสขสูตร    ๔. อุปปาทสูตรที่ ๑
  ๕. อุปปาทสูตรที่ ๒    ๖. ปริสุทธิสูตรที่ ๑
  ๗. ปริสุทธิสูตรที่ ๒    ๘. กุกกุฏารามสูตรที่ ๑
  ๙. กุกกุฏารามสูตรที่ ๒    ๑๐. กุกกุฏารามสูตรที่ ๓
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มิจฺฉตฺตวคฺโค  ตติโย

[๕๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  มิจฺฉตฺตฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  สมฺมตฺตฺจ  ต  สุณาถ ฯ  

[๖๐]
กตมฺจ  ภิกฺขเว  มิจฺฉตฺต ฯ  เสยฺยถีท ฯ  มิจฺฉาทิฏฺ ิ  ฯเปฯ  มิจฺฉาสมาธิ ฯ   

อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  มิจฺฉตฺต ฯ  

[๖๑]
กตมฺจ  ภิกฺขเว  สมฺมตฺต ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธ ิฯ   

อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมตฺตนฺติ ฯ  

[๖๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อกุสเล  จ  โว  ภิกฺขเว  ธมฺเม  เทสิสฺสามิ  กุสเล  จ  ธมฺเม  ต  

สุณาถ ฯ  

[๖๓]
กตเม  จ  ภกิขฺเว  อกสุลา  ธมมฺา ฯ  เสยฺยถที ฯ  มิจฺฉาทฏฺิ ิ ฯเปฯ  มิจฺฉาสมาธ ิฯ   

อิเม  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  อกุสลา  ธมฺมา ฯ  

[๖๔]
กตเม  จ  ภิกฺขเว  กุสลา  ธมฺมา ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ   

อิเม  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  กุสลา  ธมฺมาติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตมิจฉัตตวรรคที่ ๓  

มิจฉัตตสูตร  

 ความเห็นผิด-ความเห็นถูก  

[๕๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เราจะแสดงมจิฉตัตะ (ความผดิ)  และสมัมัตตะ  
(ความถูก) แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้น.

[๖๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็มิจฉัตตะเป็นไฉน ?   ความเห็นผิด  ฯลฯ  ความตั้งใจผิด  
นี้เรียกว่า  มิจฉัตตะ.

[๖๑]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กส็มัมตัตะเป็นไฉน ?   ความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความตัง้ใจชอบ  
นี้เรียกว่า  สัมมัตตะ.

จบ  สูตรที่ ๑  

อกุศลธรรมสูตร  

 อกุศลธรรม-กุศลธรรม    

[๖๒]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เราจักแสดงอกุศลธรรมและกศุลธรรมแก่เธอทัง้หลาย   
เธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้น.

[๖๓]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กอ็กุศลธรรมเป็นไฉน ?   ความเหน็ผดิ  ฯลฯ  ความตัง้ใจผดิ  
นี้เรียกว่า  อกุศลธรรม.

[๖๔]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กก็ศุลธรรมเป็นไฉน ?   ความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความตัง้ใจชอบ  
นี้เรียกว่า  กุศลธรรม.

จบ  สูตรที่ ๒ 
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[๖๕]
สาวตฺถีนทาน ฯ 1  มิจฺฉาปฏิปทฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  สมฺมาปฏิปทฺจ  

ต  สุณาถ ฯ  

[๖๖]
กตมา  จ  ภิกฺขเว  มิจฺฉาปฏิปทา ฯ  เสยฺยถีท ฯ  มิจฺฉาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  มิจฺฉาสมาธิ ฯ   

อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  มิจฺฉาปฏิปทา ฯ  

[๖๗]
กตมา  จ  ภิกขฺเว  สมมฺาปฏปิทา ฯ  เสยยฺถที ฯ  สมฺมาทฏฺิ ิ ฯเปฯ  สมมฺาสมาธ ิฯ  

อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาปฏิปทาติ ฯ 

[๖๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  คิหิโน  วาห  ภิกฺขเว  ปพฺพชิตสฺส  วา  มิจฺฉาปฏิปท  น   

วณฺเณมิ ฯ  คิหี  วา  ภิกฺขเว  ปพฺพชิโต  วา  มิจฺฉาปฏิปนฺโน  มิจฺฉาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ  
นาราธโก  โหติ  าย  ธมฺม  กุสล ฯ  กตมา  จ  ภิกฺขเว  มิจฺฉาปฏิปทา ฯ  เสยฺยถีท ฯ  
มิจฺฉาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  มิจฺฉาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  มิจฺฉาปฏิปทา ฯ  คิหิโน  วาห  
ภิกฺขเว  ปพฺพชิตสฺส  วา  มิจฺฉาปฏิปท  น  วณฺเณมิ ฯ  คิหี  วา  ภิกฺขเว  ปพฺพชิโต  วา  
มิจฺฉาปฏิปนฺโน  มิจฺฉาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ  นาราธโก  โหติ  าย  ธมฺม  กุสล ฯ  

1.  สาวตฺถีนิทาน ฯ  -ผู้รวบรวม
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตปฏิปทาสูตรที่ ๑  

 มิจฉาปฏิปทา-สัมมาปฏิปทา  

[๖๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราจักแสดงมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทา 
แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้น.

[๖๖]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กม็จิฉาปฏปิทาเป็นไฉน ?  ความเหน็ผดิ  ฯลฯ  ความตัง้ใจผดิ   
นี้เรียกว่า  มิจฉาปฏิปทา.

[๖๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กส็มัมาปฏปิทาเป็นไฉน ?  ความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความตัง้ใจชอบ   
นี้เรียกว่า  สัมมาปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๓  

ปฏิปทาสูตรที่ ๒  

 ว่าด้วยญายธรรม    

[๖๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราไม่สรรเสริญ  มิจฉาปฏิปทาของคฤหัสถ์หรือ
บรรพชิต  คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแล้ว  ย่อมไม่ฟัง 1 ญายธรรมอันเป็นกุศลให้
ส�าเร็จ  เพราะความปฏิบัติผิดเป็นตัวเหตุ   ก็มิจฉาปฏิปทาเป็นไฉน ?   ความเห็นผิด  
ฯลฯ  ความตั้งใจผิด  นี้เรียกว่า  มิจฉาปฏิปทา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราไม่สรรเสริญ
มจิฉาปฏปิทาของคฤหสัถ์หรือบรรพชติ  คฤหสัถ์หรอืบรรพชติปฏิบัติผิดแล้ว  ย่อมไม่ยงั 
ญายธรรมอันเป็นกุศลให้ส�าเร็จ  เพราะความปฏิบัติผิดเป็นตัวเหตุ.

1.  ย่อมไม่ยัง  -ผู้รวบรวม
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[๖๙]
คิหิโน  วาห  ภิกฺขเว  ปพฺพชิตสฺส  วา  สมฺมาปฏิปท  วณฺเณม ิฯ  คิหี  วา  

ภิกฺขเว  ปพฺพชิโต  วา  สมฺมาปฏิปนฺโน  สมฺมาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ  อาราธโก  โหติ  
าย  ธมฺม  กุสล ฯ  กตมา  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาปฏิปทา ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาปฏิปทา ฯ  คิหิโน  วาห  ภิกฺขเว  ปพฺพชิตสฺส   
วา  สมฺมาปฏิปท  วณฺเณมิ ฯ  คิหี  วา  ภิกฺขเว  ปพฺพชิโต  วา  สมฺมาปฏิปนฺโน   
สมฺมาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ  อาราธโก  โหติ  าย  ธมฺม กุสลนฺติ ฯ  

[๗๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อสปฺปุริสฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  สปฺปุริสฺจ  ต สุณาถ ฯ  

[๗๑]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  มิจฺฉาทิฏฺโิก  โหติ   

มิจฺฉาสงฺกปฺโป  มิจฺฉาวาโจ  มิจฺฉากมฺมนฺโต  มิจฺฉาอาชีโว  มิจฺฉาวายาโม  มิจฺฉาสติ  
มิจฺฉาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส ฯ  

[๗๒]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  สปฺปุริโส ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  สมฺมาทิฏฺโิก  โหติ   

สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาโจ  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม  สมฺมาสติ  
สมฺมาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สปฺปุริโสติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต[๖๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราสรรเสริญ  สัมมาปฏิปทาของคฤหัสถ์หรือบรรพชิต   
คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแล้ว  ย่อมยังญายธรรมอันเป็นกุศลให้ส�าเร็จ  เพราะ
ความปฏิบัติชอบเป็นตัวเหตุ   ก็สัมมาปฏิปทาเป็นไฉน ?   ความเห็นชอบ  ฯลฯ   
ความตัง้ใจชอบ  นีเ้รียกว่า  สัมมาปฏปิทา   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เราสรรเสรญิสมัมาปฏปิทา 
ของคฤหัสถ์หรือบรรพชิต  คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแล้ว  ย่อมยังญายธรรม 
อันเป็นกุศลให้ส�าเร็จ  เพราะความปฏิบัติชอบเป็นตัวเหตุ.

จบ  สูตรที่ ๔  

อสัปปุริสสูตรที่ ๑  

 ว่าด้วยอสัตบุรุษ-สัตบุรุษ  

[๗๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงอสัตบุรุษและสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลาย   
เธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้น.

[๗๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อสัตบุรุษเป็นไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกนี้  เป็นผู้มี 
ความเห็นผิด  ด�าริผิด  เจรจาผิด  ท�าการงานผิด  เลี้ยงชีพผิด  พยายามผิด  ระลึกผิด  
ตั้งใจผิด  บุคคลนี้เรียกว่า  อสัตบุรุษ.

[๗๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัตบุรุษเป็นไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกนี้  เป็นผู้มี 
ความเห็นชอบ  ด�าริชอบ  เจรจาชอบ  ท�าการงานชอบ  เลี้ยงชีพชอบ  พยายามชอบ  
ระลึกชอบ  ตั้งใจชอบ  บุคคลน้ีเรียกว่า  สัตบุรุษ.

จบ  สูตรที่ ๕  
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[๗๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อสปฺปุริสฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  อสปฺปุริเสน   

อสปฺปุริสตรฺจ ฯ  สปฺปุริสฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  สปฺปุริเสน  สปฺปุริสตรฺจ   
ต  สุณาถ ฯ  

[๗๔]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  มิจฺฉาทิฏฺโิก  โหติ  ฯเปฯ  

มิจฺฉาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส ฯ  

[๗๕]
กตโม  จ  ภกิขฺเว  อสปปฺรุเิสน  อสปปฺสุตโร ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  เอกจโฺจ  มจฺิฉาทฏฺิโิก  

โหติ  ฯเปฯ  มจิฉฺาสมาธ ิ มิจฉฺาาณี  มจิฉฺาวมิตุตฺ ิฯ  อย  วจุจฺต ิ ภกิขฺเว  อสปปฺรุเิสน  
อสปฺปุริสตโร ฯ  

[๗๖]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  สปฺปุริโส ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  สมฺมาทิฏฺโิก  โหติ  ฯเปฯ  

สมฺมาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สปฺปุริโส ฯ  

[๗๗]
กตโม  จ  ภกิขฺเว  สปปฺรุเิสน  สปฺปุริสตโร ฯ  อิธ  ภิกขฺเว  เอกจฺโจ  สมฺมาทฏฺิโิก  

โหติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  สมฺมาาณี  สมฺมาวิมุตฺติ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สปฺปุริเสน  
สปฺปุริสตโรติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอสัปปุริสสูตรที่ ๒  

 ว่าด้วยอสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกว่า  

[๗๓]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เราจกัแสดงอสตับรุษุและอสตับรุษุทีย่ิง่กว่าอสตับุรุษ  
แก่เธอท้ังหลาย  จกัแสดงสตับุรษุและสตับรุษุผูย้ิง่กว่าสตับรุษุ  แก่เธอทัง้หลาย  เธอทัง้หลาย 
จงฟังเรื่องนั้น.

[๗๔]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็สตับรุษุเป็นไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกน้ี  เป็นผูมี้ความเหน็ผดิ   
ฯลฯ  ตัง้ใจผดิ  บคุคลเหล่านี้1เรยีกว่า  อสตับรุษุ.

[๗๕]
 ดกูรภกิษทัุง้หลาย  กอ็สตับรุุษผูย่ิ้งกว่าอสตับุรุษเป็นไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกนี้   
เป็นผู้มีความเห็นผิด  ฯลฯ  ตั้งใจผิด  รู้ผิด  พ้นผิด  บุคคลนี้เรียกว่า  อสัตบุรุษ 
ผู้ยิ่งกว่าอสัตบุรุษ.

[๗๖]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กส็ตับรุษุเป็นไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกน้ี  เป็นผูมี้ความเหน็ชอบ   
ฯลฯ  ตัง้ใจชอบ  บคุคลนีเ้รยีกว่า  สตับรุษุ.

[๗๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ก็สัตบุรุษผู้ยิ่งกว่าสัตบุรุษเป็นไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกนี้   
เป็นผูม้คีวามเหน็ชอบ  ฯลฯ  ตัง้ใจชอบ  รูช้อบ  พ้นชอบ  บคุคลนีเ้รยีกว่า  สตับุรษุ 
ผูย้ิง่กว่าสตับรุษุ.

จบ  สูตรที่ ๖  

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “บคุคลน้ี”  -ผู้รวบรวม
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[๗๘]
สาวตถีฺนทิาน ฯ  เสยยฺถาปิ  ภิกขฺเว  กมุโฺภ  อนาธาโร  สปุปฺวตติฺโย  โหติ  สาธาโร  

ทุปฺปวตฺติโย  โหติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  จิตฺต  อนาธาร  สุปฺปวตฺติย  โหติ  สาธาร  
ทุปฺปวตฺติย  โหติ ฯ  

[๗๙]
โก  จ  ภกิขฺเว  จติตฺสสฺ  อาธาโร ฯ  อยเมวารโิย  อฏฺงคฺโิก  มคโฺค ฯ  เสยยฺถที ฯ  

สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  อย  จิตฺตสฺส  อาธาโร ฯ  

[๘๐]
เสยยฺถาปิ  ภกิขฺเว  กมุโฺภ  อนาธาโร  สปุปฺวตตฺโิย  โหต ิ สาธาโร  ทปฺุปวตฺติโย  

โหติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  จิตฺต  อนาธาร  สุปฺปวตฺติย  โหติ  สาธาร  ทุปฺปวตฺติย  
โหตีติ ฯ  

[๘๑]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  อริย  โว  ภกิขฺเว  สมมฺาสมาธ ึ เทเสสฺสาม ิ สอปุนสิ  สปริกขฺาร  

ต  สุณาถ ฯ  

[๘๒]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  อริโย  สมฺมาสมาธิ  สอุปนิโส  สปริกฺขาโร ฯ  เสยฺยถีท ฯ  

สมฺมาทิฏฺ ิ1  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  

[๘๓]
ยา  โข  ภิกฺขเว  อิเมหิ  สตฺตหงฺเคหิ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา  สปริกฺขตา 2  อย  

วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อริโย  สมฺมาสมาธิ  สอุปนิโส  อิติปิ  สปริกฺขาโร  อิติปีติ ฯ  

1.  ม. สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสติ ฯ  
2.  โป. ปริกฺขรตา ฯ  ม. สปริกฺขารตา ฯ  ยุ. สปริกฺขารา ฯ  



47 

๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตกุมภสูตร  

 ธรรมเครื่องรองรับจิต    

[๗๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับ  ย่อม
กลิ้งไปได้ง่าย  ที่มีเครื่องรองรับ  ย่อมกลิ้งไปได้ยาก  ฉันใด  จิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน   
ไม่มเีครือ่งรองรบั  ย่อมกลิง้ไปได้ง่าย  ทีม่เีครือ่งรองรบั  ย่อมกลิง้ไปได้ยาก.

[๗๙]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กอ็ะไรเป็นเครือ่งรองรบัจิต  อรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
นีแ้ล  คอื  สมัมาทฏิฐ ิ ฯลฯ  สมัมาสมาธ ิ นีเ้ป็นเครือ่งรองรบัจติ.

[๘๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับ  ย่อมกลิ้งไปได้ง่าย   
ท่ีมเีครือ่งรองรบั  ย่อมกลิง้ไปได้ยาก  ฉนัใด  จติกฉ็นันัน้เหมอืนกนั  ไม่มเีครือ่งรองรบั  
ย่อมกลิง้ไปได้ง่าย  ทีม่เีครือ่งรองรบั  ย่อมกลิง้ไปได้ยาก.

จบ  สูตรที่ ๗  

สมาธิสูตร

 ว่าด้วยสัมมาสมาธิอันประเสริฐ    

[๘๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เราจกัแสดงสมัมาสมาธอินัประเสรฐิ  พร้อมทัง้เหตุ  
พร้อมท้ังเครือ่งประกอบแก่เธอทัง้หลาย  เธอทัง้หลายจงฟังเรือ่งนัน้.

[๘๒]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กส็มัมาสมาธอินัประเสรฐิ  พร้อมทัง้เหต ุ พร้อมทัง้เครือ่งประกอบ 
เป็นไฉน ?   คอื  ความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความตัง้ใจชอบ.

[๘๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ความทีจ่ติมอีารมณ์เป็นอนัเดยีว  ความท่ีจติมเีครือ่งประกอบ
ด้วยองค์ ๗ ประการเหล่านี้นั้น  เรียกว่าสัมมาสมาธิอันประเสริฐ  พร้อมทั้งเหตุบ้าง   
พร้อมท้ังเครือ่งประกอบบ้าง.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๘๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา ฯ  กตมา  ติสฺโส ฯ  สุขา  เวทนา  

ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เวทนา ฯ  

[๘๕]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เวทนาน  ปริฺาย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค   

ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ ฯ  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน 1  เวทนาน  ปริฺาย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  
มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๘๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อุตฺติโย  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ฯเปฯ   

เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อุตฺติโย  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธ  มยฺห  ภนฺเต   
รโหคตสฺส  ปฏิสลฺลีนสฺส  เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  ปฺจ  กามคุณา  วุตฺตา  
ภควตา ฯ  กตเม  นุ  โข  ปฺจ  กามคุณา  วุตฺตา 2  ภควตาติ ฯ  

[๘๗]
สาธุ  สาธุ  อุตฺติย  ปฺจ  โขเม  อุตฺติย  กามคุณา  วุตฺตา  มยา ฯ  กตเม  ปฺจ ฯ   

จกฺขุวิฺเยฺยา  รูปา  อิฏฺา  กนฺตา  มนาปา  ปิยรูปา  กามูปสฺหิตา  รชนิยา ฯ  โสต-
วฺิเยยฺา  สททฺา ฯ  ฆานวฺิเยยฺา  คนธฺา ฯ  ชวิหฺาวิฺเยยฺา  รสา ฯ  กายวฺิเยยฺา  
โผฏฺพพฺา  อฏฺิา  กนตฺา  มนาปา  ปิยรปูา  กามปูสฺหติา  รชนยิา ฯ  อเิม  โข  อตุติฺย  
ปฺจ  กามคุณา  วุตฺตา  มยา ฯ  

1.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
2.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตเวทนาสูตร  

 เจริญอริยมรรคเพื่อก�าหนดรู้เวทนา

[๘๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เวทนา ๓ ประการน้ี   ๓ ประการเป็นไฉน ?   
คอื  สขุเวทนา ๑  ทกุขเวทนา ๑  อทกุขมสขุเวทนา ๑   เวทนา ๓  ประการนีแ้ล.

[๘๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  บุคคลพึงเจริญ   
เพื่อก�าหนดรู้เวทนา ๓ ประการนี้่   อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ?   คือ  
ความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความตัง้ใจชอบ  อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  บคุคลพงึเจรญิ  
เพื่อก�าหนดรู้เวทนา ๓ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๙  

อุตติยสูตร  

 เจริญอริยมรรคเพื่อละกามคุณ ๕ 

[๘๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้น  ท่านพระอุตติยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ฯลฯ  ครั้นแล้วได้ทูลถาม 

พระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ขอประทานพระวโรกาส  ข้าพระองค์หลกีออกเร้นอยูใ่นทีล่บั  ได้เกิดความปรวิติกแห่งใจ

อย่างนี้ว่า  กามคุณ ๕ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว   กามคุณ ๕ ที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้แล้วเป็นไฉนหนอ ?  

[๘๗]
 พระผูม้พีระภาคตรสัว่า  ดลีะๆ อตุตยิะ  กามคุณ ๕ เหล่านี ้ เรากล่าวไว้แล้ว   กามคณุ ๕   
เป็นไฉน ?   คอื  รูปทีจ่ะพงึรูแ้จ้งได้ด้วยจกัษ ุ น่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  เป็นทีน่่ารกั   
ยัว่ยวน  ชวนให้ก�าหนดั  เสยีงทีพ่งึรูแ้จ้งด้วยหู...  กลิน่ทีพ่งึรูแ้จ้งด้วยจมกู...  รสท่ีพงึรูแ้จ้ง
ด้วยลิ้น...  โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกาย  น่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  เป็นที่น่ารัก  
ยั่วยวน  ชวนให้ก�าหนัด   ดูกรอุตติยะ  กามคุณ ๕ เหล่านี้แล  เรากล่าวไว้แล้ว.
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[๘๘]
อิเมส  โข  อุตฺติย  ปฺจนฺน  กามคุณาน  ปหานาย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  

ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธ ิฯ  อเิมส  โข  อตุตฺยิ  ปฺจนฺน  กามคณุาน  ปหานาย  [1]  อรโิย  อฏฺงคฺโิก  
มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ

มิจฺฉตฺตวคฺโค  ตติโย ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  มิจฺฉตฺต  อกุสล  ธมฺม 2    ทุเว  ปฏิปทาปิ  จ
  อสปฺปุริเสน 3  เทฺว  วุตฺตา  กุมฺโภ  สมาธิ  เวทนุตฺติเยนาติ ฯ

1.  ม. ยุ. อย ฯ
2.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
3.  ม. อสปฺปุริเสน  เทฺว  กุมฺโภ ฯ  ยุ. เทฺว  สปฺปุริเสน  กุมฺโภ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต[๘๘]
 ดูกรอตุตยิะ  อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  บคุคลพึงเจรญิ  เพือ่ละกามคุณ ๕ 
เหล่านี้แล  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ?   คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  
ความตัง้ใจชอบ  อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  บุคคลพงึเจรญิ  เพ่ือละกามคุณ ๕ 
เหล่านี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐

จบ  มิจฉัตตวรรคที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. มิจฉัตตสูตร  ๒. อกุศลธรรมสูตร
  ๓. ปฏิปทาสูตรที่ ๑    ๔. ปฏิปทาสูตรที่ ๒
  ๕. อสัปปุริสสูตรที่ ๑  ๖. อสัปปุริสสูตรที่ ๒
  ๗. กุมภสูตร  ๘. สมาธิสูตร
  ๙. เวทนาสูตร    ๑๐. อุตติยสูตร
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ปฏิปตฺติวคฺโค  จตุตฺโถ

[๘๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  มิจฺฉาปฏิปตฺติฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  สมฺมาปฏิปตฺติฺจ  

ต  สุณาถ ฯ  

[๙๐]
กตมา  จ  ภิกขฺเว  มจิฉฺาปฏิปตตฺ ิฯ  เสยฺยถีท ฯ  มิจฺฉาทฏฺิ ิ ฯเปฯ  มิจฺฉาสมาธ ิฯ  

อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  มิจฺฉาปฏิปตฺติ ฯ  

[๙๑]
กตมา  จ  ภิกขฺเว  สมมฺาปฏิปตตฺ ิฯ  เสยฺยถที ฯ  สมฺมาทฏฺิ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธ ิฯ  

อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาปฏิปตฺตีติ ฯ  

[๙๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  มิจฺฉาปฏิปนฺนฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  สมฺมาปฏิปนฺนฺจ  

ต  สุณาถ ฯ  

[๙๓]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  มิจฺฉาปฏิปนฺโน ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  มิจฺฉาทิฏฺโิก  โหติ  

ฯเปฯ  มิจฺฉาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว 1  มิจฺฉาปฏิปนฺโน ฯ  

[๙๔]
กตโม  จ  ภิกขฺเว  สมมฺาปฏปินฺโน ฯ  อธิ  ภิกขฺเว  เอกจโฺจ  สมมฺาทฏฺิโิก  โหติ  

ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาปฏิปนฺโนติ ฯ  

1.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตปฏิปัตติวรรคท่ี ๔  

ปฏิปัตติสูตร  

 ว่าด้วยมิจฉาปฏิบัติ-สัมมาปฏิบัติ

[๘๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงมิจฉาปฏิบัติ  และสัมมาปฏิบัติแก่ 
เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้น.

[๙๐]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กม็จิฉาปฏบิตัเิป็นไฉน ?  คอื  ความเหน็ผดิ  ฯลฯ  ความตัง้ใจผดิ   
นี้เรียกว่า  มิจฉาปฏิบัติ.

[๙๑]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กส็มัมาปฏบิตัเิป็นไฉน ?  คอื  ความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความตัง้ใจชอบ   
นี้เรียกว่า  สัมมาปฏิบัติ.

จบ  สูตรที่ ๑  

ปฏิปันนสูตร  

 ว่าด้วยบุคคลผู้ปฏิบัติผิด-ปฏิบัติชอบ    

[๙๒]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เราจกัแสดงบคุคลผูป้ฏบิตัผิดิ  และบคุคลผูป้ฏบิตัชิอบ 
แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้น.

[๙๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลผู้ปฏิบัติผิดเป็นไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เป็นผู้มีความเห็นผิด  ฯลฯ  มีความตั้งใจผิด  บุคคลนี้เรียกว่า  ผู้ปฏิบัติผิด.

[๙๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลผู้ปฏิบัติชอบเป็นไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เป็นผู้มีความเห็นชอบ  ฯลฯ  มีความตั้งใจชอบ  บุคคลนี้เรียกว่า  ผู้ปฏิบัติชอบ.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๙๕]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  เยส  เกสฺจ ิ ภกิขฺเว  อรโิย  อฏฺงคิฺโก  มคโฺค  วริทฺโธ  วริทโฺธ  

เตส  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  อริโย  
อฏฺงคฺโิก  มคโฺค  อารทฺโธ  อารทโฺธ  เตส  อริโย  อฏฺงคฺโิก  มคโฺค  สมฺมาทกุขฺกฺขยคามี ฯ  

[๙๖]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ   

สมมฺาสมาธิ ฯ  เยส  เกสฺจิ  [1]  อริโย  อฏฺงคฺโิก  มคโฺค  วริทโฺธ  วริทฺโธ  เตส  อริโย   
อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  อริโย  อฏฺงฺคิโก   
มคฺโค  อารทฺโธ  อารทฺโธ  เตส  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ  

[๙๗]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  อฏฺเิม  ภิกขฺเว  ธมฺมา  ภาวติา  พหลุกีตา  อปารา  ปาร  คมนาย  

สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  อฏฺ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิเม  โข  
[2]  อฏฺ  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อปารา  ปาร  คมนาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  อิทมโวจ  
ภควา  อิท  วตฺวาน  สุคโต  อถาปร  เอตทโวจ  สตฺถา  

1.  ม. ยุ. ภิกฺขเว อย ... ฯ
2.  โป. ม. ยุ. ภิกฺขเว ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตวิรัทธสูตร  

 ผลของผู้พลาดและผู้ปรารภอริยมรรค    

[๙๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันบุคคล 
เหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้ว  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ แห่งบุคคลเหล่านั้น  
ย่อมไม่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันบุคคล 
เหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้ว  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ แห่งบุคคลเหล่านั้น  
ย่อมให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ.

[๙๖]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ?   คือ   
ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันบุคคล
เหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้ว  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ แห่งบุคคลเหล่านั้น  
ย่อมไม่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันบุคคล 
เหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้ว  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ แห่งบุคคลเหล่านั้น  
ย่อมให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๓  

ปารสูตร

 ธรรมเป็นเครื่องให้ถึงฝั่ง  (นิพพาน)

[๙๗]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ธรรม ๘ ประการนี ้ ทีบุ่คคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่ง (นิพพาน)  จากที่มิใช่ฝั่ง (วัฏฏะ)   ธรรม ๘ ประการเป็นไฉน ?  
คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  ธรรม ๘ ประการนี้แล  ที่บุคคลเจริญแล้ว  
กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่มิใช่ฝั่ง.
 พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา  ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว  จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า
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[๙๘]
 อปฺปกา  เต  มนุสฺเสสุ  เย  ชนา  ปารคามิโน  
 อถาย  อิตรา  ปชา   ตีรเมวานุธาวติ ฯ  
 เย  จ  โข  สมฺมทกฺขาเต  ธมฺเม  ธมฺมานุวตฺติโน  
 เต  ชนา  ปารเมสฺสนฺติ  มจฺจุเธยฺย  สุทุตฺตร ฯ  
 กณฺห  ธมฺม  วิปฺปหาย  สุกฺก  ภาเวถ  ปณฺฑิโต  
 โอกา  อโนกมาคมฺม  วิเวเก  ยตฺถ  ทูรม  
 ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย   หิตฺวา  กาเม  อกิฺจโน  
 ปริโยทเปยฺย  อตฺตาน  จิตฺตเกฺลเสหิ  ปณฺฑิโต ฯ  
 เยส  สมฺโพธิยงฺเคสุ   สมฺมา  จิตฺต  สุภาวิต  
 อาทานปฏินิสฺสคฺเค   อนุปาทาย  เย  รตา  
 ขีณาสวา  ชุติมนฺโต   เต  โลเก  ปรินิพฺพุตาติ ฯ  

[๙๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  สามฺฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  สามฺผลานิ  จ  ต  

สุณาถ ฯ  

[๑๐๐]
กตมฺจ  [1]  ภิกฺขเว  สามฺ ฯ  อยเมวาริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ   

สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สามฺ ฯ  

[๑๐๑]
กตมานิ  จ  ภิกขฺเว  สามฺผลานิ ฯ  โสตาปตตฺผิล  สกทาคามผิล  อนาคามผิล  

อรหตฺตผล ฯ  อิมานิ  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  สามฺผลานิ ฯ  

1.  ม. โข ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต[๙๘]
  ในพวกมนุษย์  ชนที่ถึงฝั่งมีจ�านวนน้อย  
  แต่หมู่สัตว์นอกนี้  ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเอง  
  ส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว  
  ชนเหล่านั้นข้ามบ่วงมฤตยูซึ่งแสนยากที่จะข้ามไปถึงฝั่งได้  
  บัณฑิตพึงละธรรมฝ่ายด�าเสียเจริญธรรมฝ่ายขาว  
  ออกจากความอาลัย  อาศัยธรรมอันไม่มีความอาลัยแล้ว  
  พึงละกามเสีย  เป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล  
  ปรารถนาความยินดีในวิเวก  ที่สัตว์ยินดีได้ยาก  
  บัณฑิตพึงยังตนให้ผ่องแผ้ว  จากเครื่องเศร้าหมองจิต  
  ชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุให้ตรัสรู้  
  ไม่ถือมั่น  ยินดีแล้วในความสละคืนความถือมั่น  
  ชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะ  มีความรุ่งเรือง  ปรินิพพานแล้วในโลกนี้.

จบ  สูตรที่ ๔  

สามัญญสูตรที่ ๑  

 ว่าด้วยสามัญญะและสามัญญผล

[๙๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงสามัญญะ (ความเป็นสมณะ)  และ
สามัญญผล (ผลแห่งความเป็นสมณะ) แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังเร่ืองนั้น. 

[๑๐๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สามัญญะเป็นไฉน ?  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
นี้แล  คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  นี้เรียกว่า  สามัญญะ.

[๑๐๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สามัญญผลเป็นไฉน ?  คือ  โสดาปัตติผล  สกทาคามิผล  
อนาคามิผล  อรหัตตผล  นี้เรียกว่า  สามัญญผล.

จบ  สูตรที่ ๕  
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[๑๐๒]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  สามฺฺจ  โว  ภกฺิขเว  เทสสิสฺามิ  สามฺตถฺฺจ  ต  สณุาถ ฯ

[๑๐๓]
กตมฺจ  [1]  ภิกฺขเว  สามฺ ฯ  อยเมวาริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  

สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สามฺ ฯ  

[๑๐๔]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  สามฺตฺโถ ฯ  โย  โข  ภิกฺขเว  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย   

โมหกฺขโย ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สามฺตฺโถติ ฯ  

[๑๐๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  พฺรหฺมฺฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  พฺรหฺมฺผลานิ  จ  ต  

สุณาถ ฯ  

[๑๐๖]
กตมฺจ  [2]  ภิกขฺเว  พฺรหฺมฺ ฯ  อยเมวารโิย  อฏฺงคิฺโก  มคโฺค ฯ  เสยยฺถที ฯ  

สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมฺ ฯ  

[๑๐๗]
กตมานิ  จ  ภิกขฺเว  พฺรหมฺฺผลานิ ฯ  โสตาปตตฺผิล  สกทาคามิผล  อนาคามิผล  

อรหตฺตผล ฯ  อิมานิ  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมฺผลานีติ ฯ  

1.  ม. โข ฯ  
2.  ม. ยุ. โข ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตสามัญญสูตรที่ ๒  

 ว่าด้วยสามัญญะและประโยชน์แห่งสามัญญะ

[๑๐๒]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เราจักแสดงสามัญญะ  และประโยชน์แห่งสามัญญะ
แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้น.

[๑๐๓]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็สามัญญะเป็นไฉน ?   อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
นี้แล  คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  นี้เรียกว่า  สามัญญะ.  

[๑๐๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ประโยชน์แห่งสามัญญะเป็นไฉน ?   ความสิ้นราคะ   
ความสิ้นโทสะ  ความสิ้นโมหะ  นี้เรียกว่า  ประโยชน์แห่งสามัญญะ.  

จบ  สูตรที่ ๖  

พรหมัญญสูตรท่ี ๑  

 ความเป็นพรหมและเป็นพรหมมัญญผล  

[๑๐๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงพรหมัญญะ (ความเป็นพรหม)  และ
พรหมัญญผล (ผลแห่งความเป็นพรหม) แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้น.

[๑๐๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็พรหมัญญะเป็นไฉน ?   อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
นี้แล  คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  นี้เรียกว่า  พรหมัญญะ.

[๑๐๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กพ็รหมญัญผลเป็นไฉน ?   คอื  โสดาปัตตผิล  สกทาคามิผล  
อนาคามิผล  อรหัตตผล  นี้เรียกว่า  พรหมัญญผล.

จบ  สูตรที่ ๗  
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[๑๐๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  พฺรหฺมฺฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  พฺรหฺมฺตฺถฺจ  ต 

สุณาถ ฯ  

[๑๐๙]
กตมฺจ  ภิกขฺเว  พฺรหมฺฺ ฯ  อยเมว  อริโย  อฏฺงคฺโิก  มคฺโค ฯ  เสยยฺถที ฯ  

สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมฺ ฯ  

[๑๑๐]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมฺตฺโถ ฯ  โย  จ 1  ภิกฺขเว  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย   

โมหกฺขโย ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมฺตฺโถติ ฯ  

[๑๑๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  พฺรหฺมจริยฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  พฺรหฺมจริยผลานิ  จ  ต 

สุณาถ ฯ  

[๑๑๒]
กตมฺจ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริย ฯ  อยเมวาริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  

สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริย ฯ  

[๑๑๓]
กตมานิ  จ  ภิกขฺเว  พฺรหมฺจริยผลานิ ฯ  โสตาปตตฺผิล  สกทาคามิผล  อนาคามิผล  

อรหตฺตผล ฯ  อิมานิ  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริยผลานีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. โข ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตพรหมัญญสูตรท่ี ๒  

 ความเป็นพรหมและประโยชน์แห่งความเป็นพรหม

[๑๐๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงพรหมัญญะ  และประโยชน์แห่ง
พรหมัญญะแก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังเร่ืองน้ัน.  

[๑๐๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็พรหมัญญะเป็นไฉน ?   อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
นี้แล  คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  นี้เรียกว่า  พรหมัญญะ.  

[๑๑๐]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็ประโยชน์แห่งพรหมัญญะเป็นไฉน ?   ความสิ้นราคะ   
ความสิ้นโทสะ  ความสิ้นโมหะ  นี้เรียกว่า  ประโยชน์แห่งพรหมัญญะ.

จบ  สูตรที่ ๘

พรหมจริยสูตรที่ ๑  

 พรหมจรรย์และผลแห่งพรหมจรรย์      

[๑๑๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงพรหมจรรย์  และผลแห่งพรหมจรรย์  
แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้น.  

[๑๑๒]  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็พรหมจรรย์เป็นไฉน ?  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
นี้แล  คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  นี้เรียกว่า  พรหมจรรย์.  

[๑๑๓]  
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กผ็ลแห่งพรหมจรรย์เป็นไฉน ?  คอื  โสดาปัตตผิล  สกทาคามผิล   
อนาคามิผล  อรหัตตผล  นี้เรียกว่า  ผลแห่งพรหมจรรย์.  

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๑๑๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  พฺรหฺมจริยฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  พฺรหฺมจริยตฺถฺจ  ต  

สุณาถ ฯ  

[๑๑๕]
กตมฺจ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริย ฯ  อยเมวาริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  

สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริย ฯ  

[๑๑๖]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริยตฺโถ ฯ  โย  จ 1  ภิกฺขเว  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย   

โมหกฺขโย ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริยตฺโถติ ฯ  

ปฏิปตฺติวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ

ตสฺสุทฺทาน

 ปฏิปตฺติ  ปฏิปนฺโน  จ  วิรทฺธฺจ 2  ปาร  คมา
 สามฺเน  [3]  เทฺว  วุตฺตา พฺรหฺมฺา  อปเร  ทุเว
 พฺรหฺมจริเยน  เทฺว  วุตฺตา  วคฺโค  เตน  ปวุจฺจตีติ ฯ

1.  ม. ยุ. โข ฯ
2.  โป. วิรทฺธ  อปร  คมา ฯ
3.  ม. จ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตพรหมจริยสูตรที่ ๒  

 พรหมจรรย์และประโยชน์แห่งพรหมจรรย์  

[๑๑๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงพรหมจรรย์  และประโยชน์แห่ง
พรหมจรรย์แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้น.  

[๑๑๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็พรหมจรรย์เป็นไฉน ?   อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
นี้แล  คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  นี้เรียกว่า  พรหมจรรย์.  

[๑๑๖]  
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็ประโยชน์แห่งพรหมจรรย์เป็นไฉน ?   ความสิ้นราคะ   
ความสิ้นโทสะ  ความสิ้นโมหะ  นี้เรียกว่า  ประโยชน์แห่งพรหมจรรย์.  

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  ปฏิปัตติวรรคที่ ๔  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ    

  ๑. ปฏิปัตติสูตร  ๒. ปฏิปันนสูตร
  ๓. วิรัทธสูตร    ๔. ปารสูตร
  ๕. สามัญญสูตรที่ ๑  ๖. สามัญญสูตรที่ ๒
  ๗. พรหมัญญสูตรที่ ๑    ๘. พรหมัญญสูตรที่ ๒
  ๙. พรหมจริยสูตรที่ ๑    ๑๐. พรหมจริยสูตรที่ ๒
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อฺติตฺถิยวคฺโค  ปฺจโม

[๑๑๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  สเจ  โว  ภิกฺขเว  อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  

กิมตฺถิย  อาวุโส  สมเณ  โคตเม  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ ฯ  เอว  ปุฏฺา  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  
เตส  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากเรยฺยาถ  ราควิราคตฺถ  โข  อาวุโส  
ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ ฯ  

[๑๑๘]
สเจ  ปน  โว  ภิกฺขเว  อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  อตฺถิ  ปนาวุโส  

มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  ราควิราคายาติ ฯ  เอว  ปุฏฺา  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เตส  อฺติตฺถิ-
ยาน  ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากเรยฺยาถ  อตฺถิ  โข  อาวุโส  มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  
ราควิราคายาติ ฯ  

[๑๑๙]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  มคฺโค  กตมา  จ  ปฏิปทา  ราควิราคาย ฯ  อยเมวาริโย  

อฏฺงคฺโิก  มคโฺค ฯ  เสยยฺถที ฯ  สมมฺาทฏฺิ ิ ฯเปฯ  สมมฺาสมาธ ิฯ  อย  ภกิขฺเว  มคฺโค  
อย  ปฏิปทา  ราควิราคายาติ ฯ  เอว  ปุฏฺา  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เตส  อฺติตฺถิยาน  
ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ  



65 

๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอัญญติตถิยวรรคที่ ๕  

วิราคสูตร  

 ข้อปฏิบัติเพื่อส�ารอกราคะ

[๑๑๗]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ถ้าพวกอญัญเดยีรถย์ีปริพาชก  พงึถามเธอท้ังหลาย
อย่างนีว่้า  ดกูรผูม้อีายทุัง้หลาย  ท่านทัง้หลายอยู่ประพฤตพิรหมจรรย์ในพระสมณโคดม
เพื่อประโยชน์อะไร ?   เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว  พึงชี้แจงแก่พวกอัญญเดียรถีย์
ปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า  ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระผู้มีพระภาคเพื่อส�ารอกราคะ.  

[๑๑๘]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กถ้็าพวกอญัญเดยีรถีย์ปรพิาชก  พงึถามเธอทัง้หลายอย่างนีว่้า   
ดูกรผู้มีอายุท้ังหลาย  ก็ทางมีอยู ่หรือ ?   ข้อปฏิบัติเพ่ือส�ารอกราคะมีอยู ่หรือ ?   
เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว  พึงชี้แจงแก่พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น   
อย่างนี้ว่า  ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  ทางมีอยู่  ข้อปฏิบัติเพื่อส�ารอกราคะมีอยู่.  

[๑๑๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ทางเป็นไฉน ?   ข้อปฏิบัติเพื่อส�ารอกราคะเป็นไฉน ?  
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  นี้แล  คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  
นี้เป็นทาง  นี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อส�ารอกราคะ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายถูกถาม
อย่างนี้แล้ว  พึงชี้แจงแก่พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น  อย่างนี้.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๑๒๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  สเจ  โว  ภิกฺขเว  อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  

กิมตฺถิย  อาวุโส  สมเณ  โคตเม  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ ฯ  เอว  ปุฏฺา  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  
เตส  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากเรยฺยาถ  สฺโชนปหานตฺถ  โข   
อาวุโส  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ฯเปฯ  

[๑๒๑]
อนุสยสมุคฺฆาตนตฺถ  โข  อาวุโส  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ฯเปฯ  

[๑๒๒]
อทฺธานปริฺตฺถ  โข  อาวุโส  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตสังโยชนสูตร  

 ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละสังโยชน์    

[๑๒๐]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ถ้าพวกอญัญเดยีรถย์ีปริพาชก  พงึถามเธอท้ังหลาย
อย่างนีว่้า  ดูกรผูม้อีายุทัง้หลาย  ท่านทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์ในพระสมณโคดม 
เพื่อประโยชน์อะไร ?   เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว  พึงชี้แจงแก่พวกอัญญเดียรถีย์
ปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า   ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์  
ในพระผู้มีพระภาคเพื่อละสังโยชน์.

จบ  สูตรที่ ๒  

อนุสยสูตร  

 ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถอนอนุสัย  

[๑๒๑]
 ...ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค  
เพื่อถอนอนุสัย  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๓  

อัทธานสูตร  

 ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อก�าหนดรู้สังสารวัฏ    

[๑๒๒]
 ...ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค  
เพื่อก�าหนดรู้สังสารวัฏอันยืดยาว  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๑๒๓]
อาสวาน  ขยตฺถ  โข  อาวุโส  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ฯเปฯ  

[๑๒๔]
วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยตฺถ  โข  อาวุโส  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ฯเปฯ  

[๑๒๕]
าณทสฺสนตฺถ  โข  อาวุโส  ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอาสวสูตร

 ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสิ้นอาสวะ  

[๑๒๓]
 ...ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค  
เพื่อความสิ้นอาสวะ  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๕  

วิชชาวิมุตติสูตร  

 ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อท�าให้แจ้งซึ่งวิชชาและวิมุตติผล  

[๑๒๔]
 ...ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค  
เพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชชา  และวิมุตติผล  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๖  

ญาณทัสสนสูตร  

 ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อญาณทัสสนะ    

[๑๒๕]
 ...ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค   
เพื่อญาณทัสสนะ  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๗  
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[๑๒๖]
สเจ  โว  ภิกฺขเว  อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  กิมตฺถิย  อาวุโส  

สมเณ  โคตเม  พฺรหมฺจริย  วสุสฺตีต ิฯ  เอว  ปฏฺุา  ตเุมหฺ  ภกิขฺเว  เตส  อฺตตฺิถยิาน   
ปริพฺพาชกาน  เอว พฺยากเรยฺยาถ  อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ  โข  อาวุโส  ภควติ   
พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ ฯ  

[๑๒๗]
สเจ  ปน  โว  ภิกฺขเว  อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  อตฺถิ  ปนาวุโส  

มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  อนุปาทาปรินิพฺพานายาติ ฯ  เอว  ปุฏฺา  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เตส  
อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากเรยฺยาถ  อตฺถิ  โข  อาวุโส  มคฺโค  อตฺถิ  
ปฏิปทา  อนุปาทาปรินิพฺพานายาติ ฯ  

[๑๒๘]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  มคฺโค  กตมา  จ  ปฏิปทา  อนุปาทาปรินิพฺพานาย ฯ   

อยเมวาริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  
อย  ภิกฺขเว  มคฺโค  อย  ปฏิปทา  อนุปาทาปรินิพฺพานายาติ ฯ  เอว  ปุฏฺา  ตุเมฺห   
ภิกฺขเว  เตส  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ  

อฺติตฺถิยวคฺโค 1  ปฺจโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  วิราคสฺโชน  อนุสย  อทฺธานอาสวา  ขยา
  วิชฺชาวิมุตฺติ  าณฺจ  อนุปาทาย  อฏฺมี ฯ

1.  ม. อฺติตฺถิยเปยฺยาล ฯ  ยุ. อฺติตฺถิยเปยฺยาโล ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอนุปาทาปรินิพพานสูตร  

 ข้อปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน  

[๑๒๖]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ถ้าพวกอัญญเดียรถย์ีปริพาชก  พึงถามเธอท้ังหลายอย่างนีว่้า   
ดูกรผู้มีอายุท้ังหลาย  ท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดม  เพื่อ
ประโยชน์อะไร  เธอทัง้หลายถูกถามอย่างน้ีแล้ว  พึงชีแ้จงแก่พวกอัญญเดยีรถีย์ปริพาชก 
เหล่านัน้อย่างน้ีว่า   ดกูรผูม้อีายทุัง้หลาย  เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์ในพระผูม้-ี 
พระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน.

[๑๒๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กถ้็าพวกอญัญเดยีรถีย์ปรพิาชก  พงึถามเธอทัง้หลายอย่างนีว่้า   
ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  ก็ทางมีอยู่หรือ ?   ข้อปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพานมีอยู่หรือ ? 
เธอทัง้หลายถกูถามอย่างน้ีแล้ว  พึงชีแ้จงแก่พวกอัญญเดยีรถีย์ปริพาชกเหล่าน้ันอย่างน้ีว่า  
ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  ทางมีอยู่  ข้อปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพานมีอยู่.

[๑๒๘]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กท็างเป็นไฉน ?   ข้อปฏบิตัเิพือ่อนปุาทาปรนิพิพานเป็นไฉน ?   
อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ น้ีแล  คอื  ความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความตัง้ใจชอบ  นีเ้ป็น
ข้อปฏิบตัเิพือ่อนปุาทาปรนิพิพาน   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายถูกถามอย่างนีแ้ล้ว  
พึงชี้แจงแก่พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้.

จบ  สูตรที่ ๘

จบ  อัญญติตถิยวรรคท่ี ๕

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. วิราคสูตร    ๒. สังโยชนสูตร
  ๓. อนุสยสูตร    ๔. อัทธานสูตร
  ๕. อาสวสูตร    ๖. วิชชาวิมุตติสูตร
  ๗. ญาณทัสสนสูตร    ๘. อนุปาทาปรินิพพานสูตร



72 

สุริยเปยฺยาโล  ฉฏฺโ

[๑๒๙]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  สรุยิสสฺ 1  ภกิขฺเว  อทุยโต  เอต  ปพุพฺงคฺม  เอต  ปพุพฺนมิติตฺ   

ยททิ  อรณุคุคฺ ฯ  เอวเมว  โข  ภกฺิขเว  ภกฺิขโุน  อรยิสสฺ  อฏฺงคฺกิสสฺ  มคฺคสสฺ  อปุปฺาทาย   
เอต  ปุพฺพงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา ฯ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต   
ภิกฺขเว  ภกฺิขโุน  ปาฏกิงขฺ  อริย  อฏฺงฺคกิ  มคคฺ  ภาเวสสฺต ิ อรยิ  อฏฺงคฺกิ  มคคฺ   
พหลีุกริสฺสตีต ิ2 ฯ

[๑๓๐]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย   

อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  
อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๑๓๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  สุริยสฺส  ภิกฺขเว  อุทยโต  เอต  ปุพฺพงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต   

ยทิท  อรุณุคฺค ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริยสฺส  อฏฺงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส   
อปุปฺาทาย  เอต  ปพุพฺงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตตฺ  ยททิ  สลีสมฺปทา ฯ  สลีสมฺปนฺนสเฺสต  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  ฯเปฯ  

1.  ม. สูริยสฺส ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. ยุ. อิติสทฺโท  นตฺถิ ฯ  เอวมุปริ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต

สุริยเปยยาลที่ ๖ 

กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑

 มิตรดีเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค    

[๑๒๙]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทติย์จะข้ึนสิง่ทีข้ึ่นก่อน  สิง่ทีเ่ป็นนมิติ
มาก่อน  คอื  แสงเงนิแสงทอง  สิง่ทีเ่ป็นเบ้ืองต้นเป็นนิมิตมาก่อน  เพ่ือความบังเกิดแห่ง
อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ ของภกิษุ  คอื  ความเป็นผูม้มีติรด ี ฉนันัน้เหมอืนกนั   
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อนัภกิษผุูม้มีติรดี  พึงหวงัข้อน้ีได้ว่า  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘  จักท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.

[๑๓๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษผุูม้มีติรด ี ย่อมเจรญิอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  
ย่อมกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   ดูกรภิกษุทัง้หลาย  
ภกิษใุนธรรมวนิยัน้ี  ย่อมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ อนัอาศยัวเิวก  อนัอาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  
น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศยันิโรธ  
น้อมไปในการสละ   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ภกิษมุมีติรดี1  ย่อมเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบ
ด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซ่ึงอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนีแ้ล.

จบ  สูตรที่ ๑  

สีลสัมปทาสูตรที่ ๑

 สีลสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค    

[๑๓๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทติย์จะขึน้สิง่ทีข่ึน้ก่อน  ส่ิงทีเ่ป็นนมิติ 
มาก่อน  คือ  แสงเงินแสงทอง  สิง่ทีเ่ป็นเบือ้งต้น  เป็นนมิติมาก่อน  เพือ่ความบงัเกดิแห่ง 
อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ ของภกิษ ุ คือ  ความถงึพร้อมแห่งศลี  ฉนันัน้เหมอืนกนั   
ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อนัภิกษผุูถ้งึพร้อมด้วยศลี  พงึหวงัข้อนีไ้ด้  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๒  

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ภิกษผุูม้มีติรด”ี  -ผู้รวบรวม
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[๑๓๒]
ยทิท  ฉนฺทสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๓๓]
ยทิท  อตฺตสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๓๔]
ยทิท  ทิฏฺสิมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๓๕]
ยทิท  อปฺปมาทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑  

 ฉันทสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค  

[๑๓๒]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งฉันทะ  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๓  

อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑  

 อัตตสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค  

[๑๓๓]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งตน (ความถึงพร้อมแห่งจิต)  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๕ 1 

ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑  

 ทิฏฐิสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค  

[๑๓๔]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๕   

อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑  

 ความไม่ประมาทเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค  

[๑๓๕]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งความไม่ประมาท  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๖  

1.  สูตรที่ ๔  -ผู้รวบรวม
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[๑๓๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  สรุยิสสฺ  ภกิขฺเว  อทุยโต  เอต  ปพุพฺงคฺม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต  

ยทิท  อรุณุคฺค ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริยสฺส  อฏฺงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  
อุปฺปาทาย  เอต  ปุพฺพงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต  ยทิท  โยนิโสมนสิการสมฺปทา ฯ   
โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   
ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๑๓๗]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   

ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๑๓๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  สุริยสฺส  ภิกฺขเว  อุทยโต  เอต  ปุพฺพงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต   

ยทิท  อรุณุคฺค ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริยสฺส  อฏฺงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส   
อุปฺปาทาย  เอต  ปุพฺพงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา ฯ  กลฺยาณมิตฺ-
ตสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  
มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  



77 

๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑  

 โยนิโสมนสิการเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค  

[๑๓๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทติย์จะขึน้ส่ิงทีข่ึน้ก่อน  สิง่ทีเ่ป็นนมิติ
มาก่อน  คือ  แสงเงินแสงทอง  สิ่งที่เป็นเบื้องต้น  เป็นนิมิตมาก่อน  เพื่อความบังเกิด
แห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ  คือ  ความถึงพร้อมแห่งการกระท�า 
ไว้ในใจโดยแยบคาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วย
การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  พึงหวังข้อนี้ได้ว่า  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘  จักกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.  

[๑๓๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษผุูถ้งึพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  ย่อมเจรญิ 
อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซ่ึงอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
อย่างไรเล่า ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ   
อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระท�า
ไว้ในใจโดยแยบคาย  ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มาก   
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๗  

กัลยาณมิตรสูตรที่ ๒  

 มิตรดีเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค    

[๑๓๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทติย์จะขึน้ส่ิงทีข่ึน้ก่อน  สิง่ทีเ่ป็นนมิติ 
มาก่อน  คือ  แสงเงินแสงทอง  สิ่งที่เป็นเบื้องต้น  เป็นนิมิตมาก่อน  เพื่อความบังเกิด 
แห่งอรยิมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ของภกิษุ  คอื  ความเป็นผูมี้มิตรด ี ฉนัน้ันเหมอืนกนั   
ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อนัภิกษผุูมี้มติรด ี พงึหวงัข้อนีไ้ด้ว่า  จกัเจรญิอรยิมรรคประกอบด้วย 
องค์ ๘  จักกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘.



78 

[๑๓๙]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย   

อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  ราควินย- 
ปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
กลฺยาณมิตฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๑๔๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  สุริยสฺส  ภิกฺขเว  อุทยโต  เอต ปุพฺพงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต   

ยทิท อรุณุคฺค ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริยสฺส  อฏฺงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส   
อุปฺปาทาย  เอต  ปุพฺพงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต  ยทิท  สีลสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๔๑]
ยทิท  ฉนฺทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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 ม

คัค
สงั

ยุต[๑๓๙]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็ภิกษุผู้มีมิตรดี  ย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  
ย่อมกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   ภกิษใุนธรรมวินยันี้  
ย่อมเจรญิสัมมาทิฏฐ ิ มอีนัก�าจดัราคะเป็นทีส่ดุ  มีอันก�าจัดโทสะเป็นท่ีสดุ  มีอนัก�าจัดโมหะ 
เป็นท่ีสดุ  ฯลฯ  ย่อมเจริญสมัมาสมาธ ิ มอีนัก�าจดัราคะเป็นทีส่ดุ  มอีนัก�าจดัโทสะเป็นทีสุ่ด  
มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผู้มีมิตรดี  ย่อมเจริญอริยมรรค
ประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๘  

สีลสัมปทาสูตรที่ ๒  

 สีลสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค    

[๑๔๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทติย์จะขึน้สิง่ทีข่ึน้ก่อน  ส่ิงทีเ่ป็นนมิติ
มาก่อน  คือ  แสงเงินแสงทอง  สิ่งที่เป็นเบื้องต้น  เป็นนิมิตมาก่อน  เพื่อความเกิดแห่ง 
อรยิมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  ของภกิษ ุ คือ  ความถงึพร้อมด้วยศีล  ฉนันัน้เหมอืนกนั  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๙  

ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒  

 ฉันทสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค  

[๑๔๑]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งฉันทะ  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๐  
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[๑๔๒]
ยทิท  อตฺตสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๔๓]
ยทิท  ทิฏฺสิมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๔๔]
ยทิท  อปฺปมาทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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ยุตอัตตสัมปทาสูตรที่ ๒  

 อัตตสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค  

[๑๔๒]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งตน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๑  

ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒  

 ทิฏฐิสัมปทาเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค  

[๑๔๓]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่  ๑๒  

อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒

 ความไม่ประมาทเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค  

[๑๔๔]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งความไม่ประมาท  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๓  
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[๑๔๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ยทิท  โยนิโสมนสิการสมฺปทา ฯ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต  

ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๑๔๖]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   

ภาเวติ  อริย อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ   
ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ  เอว  โข   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย   
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

สุริยเปยฺยาโล  สมตฺโต ฯ

ตสฺสุทฺทาน

 กลฺยาณมิตฺต  สีลฺจ    ฉนฺโท  จ  อตฺตสมฺปทา
 ทิฏฺ ิ จ  อปฺปมาโท  จ    โยนิโส  ภวติ  สตฺตม ฯ
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ยุตโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒  

 โยนิโสมนสิการเป็นนิมิตแห่งอริยมรรค  

[๑๔๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทติย์จะขึน้สิง่ท่ีขึน้ก่อน  ส่ิงทีข่ึน้ก่อน 1  
สิ่งท่ีเป็นนิมิตมาก่อน  คือ  แสงเงินแสงทอง  สิ่งที่เป็นเบื้องต้น  เป็นนิมิตมาก่อน  
เพื่อความเกิดแห่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ  คือ  ความถึงพร้อมแห่ง
การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผู้ถึง
พร้อมแห่งการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  พงึหวงัข้อนีไ้ด้ว่า  จกัเจรญิอริยมรรคประกอบ
ด้วยองค์ ๘  จักกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘.

[๑๔๖]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษผุูถึ้งพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  ย่อมเจรญิ
อรยิมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘   
อย่างไรเล่า ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด   
มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นท่ีสุด  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ   
มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นท่ีสุด   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  ย่อมเจริญ
อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  
อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๔  

จบ  สุริยเปยยาลที่ ๖  

รวมพระสูตรที่มีในเปยยาลนี้ 

 ๑. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑  ๒. สีลสัมปทาสูตรที่ ๑
 ๓. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑ ๔. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑
 ๕. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑  ๖. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑
 ๗. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑ ๘. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒
 ๙. สีลสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๐. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒
 ๑๑. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๒. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒
 ๑๓. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูรที ่๒

1.  ข้อสังเกต : ประโยค  “สิง่ท่ีขึน้ก่อน”  เกินมา ๑ ประโยค  -ผู้รวบรวม
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เอกธมฺมเปยฺยาโล  สตฺตโม

[๑๔๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  พหูปกาโร  อริยสฺส  อฏฺงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  

อุปฺปาทาย ฯ  กตโม  เอกธมฺโม ฯ  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา ฯ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๑๔๘]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  

อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  
อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๑๔๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  พหูปกาโร  อริยสฺส  อฏฺงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  

อุปฺปาทาย ฯ  กตโม  เอกธมฺโม ฯ  ยทิท  สีลสมฺปทา  ฯเปฯ  
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ยุตเอกธัมมเปยยาลท่ี ๗  

กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑  

 กัลยาณมิตรมีอุปการะมากแก่อริยมรรค  

[๑๔๗]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมอนัหนึง่มอีปุการะมาก  เพือ่ความเกดิขึน้แห่ง
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   ธรรมอันหนึ่งเป็นไฉน ?   คือ  ความเป็นผู้มีมิตรดี   
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อนัภกิษผุูม้มีติรดี  พึงหวงัข้อน้ีได้ว่า  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘  จักกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.

[๑๔๘]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษผุูม้มีติรด ี ย่อมเจรญิอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  
ย่อมกระท�าให้มากซึง่อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   ดูกรภิกษุทัง้หลาย  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   ย่อมเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ   
น้อมไปในการสละ   ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ภิกษผุูม้มีติรด ี ย่อมเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบ
ด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

สีลสัมปทาสูตรที่ ๑  

 สีลสัมปทามีอุปการะมากแก่อริยมรรค  

[๑๔๙]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมอนัหนึง่มอีปุการะมาก  เพือ่ความเกดิขึน้แห่ง 
อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘   ธรรมอันหน่ึงเป็นไฉน ?   คอื  ความถงึพร้อมแห่งศลี  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๒
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[๑๕๐]
ยทิท  ฉนฺทสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๕๑]
ยทิท  อตฺตสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๕๒]
ยทิท  ทิฏฺสิมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๕๓]
ยทิท  อปฺปมาทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑  

 ฉันทสัมปทามีอุปการ 
1
 มากแก่อริยมรรค  

[๑๕๐]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งฉันทะ  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๓   

อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑  

 อัตตสัมปทามีอุปการะมากแก่อริยมรรค  

[๑๕๑]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งตน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๔  

ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑  

 ทิฏฐิสัมปทามีอุปการะมากแก่อริยมรรค  

[๑๕๒]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๕  

อัปปมาทสูตรที่ ๑  

 ความไม่ประมาทมีอุปการะมากแก่อริยมรรค  

[๑๕๓]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งความไม่ประมาท  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๖  

1.  อุปการะ  -ผู้รวบรวม
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[๑๕๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ยทิท  โยนิโสมนสิการสมฺปทา ฯ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต  

ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๑๕๕]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺุ  โยนิโสมนสกิารสมฺปนโฺน  อรยิ  อฏฺงคฺกิ  มคคฺ  ภาเวติ  

อรยิ  อฏฺงฺคกิ  มคคฺ  พหลุกีโรต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺุ  สมฺมาทฏฺิ ึ ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วริาคนสฺิสิต  นโิรธนิสสฺติ  โวสสฺคคฺปริณาม ึฯ  เอว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ โยนโิสมนสกิาร- 
สมฺปนฺโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๑๕๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  พหูปกาโร  อริยสฺส  อฏฺงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  

อุปฺปาทาย ฯ  กตโม  เอกธมฺโม ฯ  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา ฯ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  



89 

๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑  

 โยนิโสมนสิการมีอุปการะมากแก่อริยมรรค

[๑๕๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก  เพื่อความเกิดข้ึน 
แห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   ธรรมอันหนึ่งเป็นไฉน ?   คือ  ความถึงพร้อม
แห่งการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วย 
การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  พึงหวังข้อนี้ได้ว่า  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘   จักกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.

[๑๕๕]
 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ภิกษผุูถึ้งพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  ย่อมเจรญิ 
อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซ่ึงอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
อย่างไรเล่า ?   ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  ภกิษุในธรรมวินัยนี ้ ย่อมเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ อันอาศยัวเิวก  
อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิสมัมาสมาธ ิ อันอาศยัวเิวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วย
การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  ย่อมเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�า
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๗  

กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒  

 กัลยาณมิตรมีอุปการะมากแก่อริยมรรค  

[๑๕๖]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมอนัหนึง่มอีปุการะมาก  เพือ่ความเกดิขึน้แห่ง
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   ธรรมอันหนึ่งเป็นไฉน ?   คือ  ความเป็นผู้มีมิตรดี   
พึงหวังข้อนี้ได้ว่า  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  จักกระท�าให้มากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.
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[๑๕๗]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ กลยฺาณมติโฺต  อริย  อฏฺงคฺกิ  มคฺค  ภาเวต ิ อริย  อฏฺงคฺกิ   

มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน   
โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน   
โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๑๕๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  พหูปกาโร  อริยสฺส  อฏฺงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  

อุปฺปาทาย ฯ  กตโม  เอกธมฺโม ฯ  ยทิท  สีลสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๕๙]
ยทิท  ฉนฺทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต[๑๕๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษผุูม้มีติรด ี ย่อมเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
อย่างไรเล่า ?   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนิยันี ้ ย่อมเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ มอีนัก�าจัด
ราคะเป็นทีส่ดุ  มอีนัก�าจดัโทสะเป็นทีส่ดุ  มอีนัก�าจดัโมหะเป็นทีส่ดุ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิ 
สัมมาสมาธิ  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะ 
เป็นทีส่ดุ   ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  ภิกษผุูม้มีติรด ี ย่อมเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘   
ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.  

จบ  สูตรที่ ๘  

สีลสัมปทาสูตรที่ ๒  

 สีลสัมปทามีอุปการะมากแก่อริยมรรค  

[๑๕๘]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมอนัหนึง่มอีปุการะมาก  เพือ่ความเกดิขึน้แห่ง 
อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘   ธรรมอนัหนึง่เป็นไฉน ?  คอื  ความถงึพร้อมแห่งศลี  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๙  

ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒  

 ฉันทสัมปทามีอุปการะมากแก่อริยมรรค  

[๑๕๙]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งฉันทะ  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๐  
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[๑๖๐]
ยทิท  อตฺตสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๖๑]
ยทิท  ทิฏฺสิมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๖๒]
ยทิท  อปฺปมาทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอัตตสัมปทาสูตรที่ ๒  

 อัตตสัมปทามีอุปการะมากแก่อริยมรรค  

[๑๖๐]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งตน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๑  

ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒  

 ทิฏฐิสัมปทามีอุปการะมากแก่อริยมรรค  

[๑๖๑]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๒  

อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒  

 ความไม่ประมาทมีอุปการะมากแก่อริยมรรค  

[๑๖๒]
 ...คือ  ความถึงพร้อมแห่งความไม่ประมาท  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๓  
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[๑๖๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ยทิท  โยนิโสมนสิการสมฺปทา ฯ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต 

ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค 
พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๑๖๔]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ   

อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ   
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ   
อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

เอกธมฺมเปยฺยาโล  นิฏฺโิต ฯ

ตสฺสุทฺทาน

 กลฺยาณมิตฺต  สีล  จ  ฉนฺโท  จ  อตฺตสมฺปทา
 ทิฏฺ ิ จ  อปฺปมาโท  จ  โยนิโส  ภวติ  สตฺตม ฯ
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒  

 โยนิโสมนสิการมีอุปการะมากแก่อริยมรรค

[๑๖๓]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมอนัหนึง่มอีปุการะมาก  เพือ่ความเกดิขึน้แห่ง 
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   ธรรมอันหนึ่งเป็นไฉน ?   คือ  ความถึงพร้อมแห่ง
การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระท�า 
ไว้ในใจโดยแยบคาย  พึงหวังข้อนี้ได้ว่า  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
จักกระท�าให้แจ้งซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.

[๑๖๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  ย่อม
เจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ
มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด  ฯลฯ  
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัด
โมหะเป็นทีส่ดุ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษุผูถ้งึพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  
ย่อมเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบ
ด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๔  

จบ  เอกธัมมเปยยาลที่ ๗  

รวมพระสูตรที่มีในเปยยาลนี้  คือ

 ๑. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑   ๒. สีลสัมปทาสูตรที่ ๑
 ๓. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑   ๔. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑
 ๕. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑   ๖. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑
 ๗. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑   ๘. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒
 ๙. สีลสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๐. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒
 ๑๑. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๒. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒
 ๑๓. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูรที ่๒
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นาหนฺตเอกธมฺมเปยฺยาโล 1  อฏฺโม

[๑๖๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  นาห  ภิกฺขเว  อฺ  เอกธมฺมปิ  สมนุปสฺสามิ  เยน   

อนุปฺปนฺโน  วา  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  วา  อริโย  อฏฺงฺคิโก   
มคฺโค  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ ฯ  ยถยิท  ภิกฺขเว  กลฺยาณมิตฺตตา ฯ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค 
พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๑๖๖]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย   

อฏฺงฺคกิ  มคฺค  พหลุกีโรต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สมมฺาทฏฺิ ึ ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก   
มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๑๖๗]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  นาห  ภกิขฺเว  อฺ  เอกธมมฺปิ  สมนปุสสฺาม ิ เยน  อนปุปฺนโฺน   

วา  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  วา  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ ฯ  ยถยิท  ภิกฺขเว  สีลสมฺปทา  ฯเปฯ  

1.  ม. ทุติยเอกธมฺมเปยฺยาลวคฺค ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตนาหันตเอกธัมมเปยยาลที่ ๘  

กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑  

 กัลยาณมิตรเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค  

[๑๖๕]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  เรายังไม่เลง็เหน็ธรรมอันอ่ืนแม้สกัอย่างหน่ึง  ซึง่จะ
เป็นเหตใุห้อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  ทีย่งัไม่เกดิ  ย่อมเกดิขึน้  หรือท่ีเกดิขึน้แล้ว   
ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์  เหมือนความเป็นมิตรดีเลย   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อันภิกษุ
ผูม้มีติรดี  พงึหวงัข้อนีไ้ด้ว่า  จกัเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  จักกระท�าให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.

[๑๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้มีมิตรดี  ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
ย่อมกระท�าให้มากซ่ึงอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อันอาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศยันิโรธ  
น้อมไปในการสละ   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษุย่อมเจรญิอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

สีลสัมปทาสูตรที่ ๑   

 สีลสัมปทาเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค  

[๑๖๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรายังไม่เล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแม้สักอย่างหนึ่ง   
ซึ่งจะเป็นเหตุให้อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ที่ยังไม่เกิด  ย่อมเกิดขึ้น  หรือ 
ที่เกิดขึ้นแล้ว  ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์  เหมือนความถึงพร้อมแห่งศีลเลย  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๑๖๘]
ยถยิท  ภิกฺขเว  ฉนฺทสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๖๙]
ยถยิท  ภิกฺขเว  อตฺตสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๗๐]
ยถยิท  ภิกฺขเว  ทิฏฺสิมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๗๑]
ยถยิท  ภิกฺขเว  อปฺปมาทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑  

 ฉันทสัมปทาเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค  

[๑๖๘]
 ...เหมือนความถึงพร้อมแห่งฉันทะเลย  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๓  

อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑  

 อัตตสัมปทาเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค  

[๑๖๙]
 ...เหมือนความถึงพร้อมแห่งตนเลย  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๔  

ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑  

 ทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค

[๑๗๐]
 ...เหมือนความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิเลย  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๕  

อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑  

 อัปปมาทสัมปทาเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค

[๑๗๑]
 ...เหมือนความถึงพร้อมแห่งความไม่ประมาทเลย  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๑๗๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ยถยิท  ภิกฺขเว  โยนิโสมนสิการสมฺปทา ฯ  โยนิโสมนสิการ- 

สมฺปนฺนสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏฺงฺคิก มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย   
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๑๗๓]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ   

อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๑๗๔]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  นาห  ภกิขฺเว  อฺ  เอกธมมฺปิ  สมนปุสสฺาม ิ เยน  อนปุปฺนโฺน  

วา  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  วา  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค   
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ ฯ  ยถยิท  ภิกฺขเว  กลฺยาณมิตฺตตา ฯ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  
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๑.
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คัค
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ยุตโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑  

 โยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค

[๑๗๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรายังไม่เล็งเห็นธรรมอันอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง  ซึ่ง 
เป็นเหต ุ1 ให้อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ ทียั่งไม่เกิด  ย่อมเกิดข้ึน  หรอืทีเ่กิดข้ึนแล้ว   
ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์  เหมือนความถึงพร้อมแห่งการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  พึงหวัง 
ข้อนี้ได้ว่า  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  จักกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบด้วยองค์ ๘.

[๑๗๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  ย่อม
เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วย
องค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ   
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศัยนโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิสมัมาสมาธิ   
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
ภกิษผูุ้ถงึพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  ย่อมเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วย
องค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๗  

กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒  

 กัลยาณมิตรเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค  

[๑๗๔]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  เรายังไม่เลง็เหน็ธรรมอันอ่ืนแม้สกัอย่างหน่ึง  ซ่ึงจะ
เป็นเหตใุห้อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  ทีย่งัไม่เกดิ  ย่อมเกดิขึน้  หรือทีเ่กดิข้ึนแล้ว   
ย่อมถงึความเจริญบริบูรณ์  เหมอืนความเป็นผูมี้มิตรดเีลย   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  อันภกิษุ 
ผูม้มีติรดี  พงึหวงัข้อนีไ้ด้ว่า  จกัเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  จักกระท�าให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ซึ่งจะเป็นเหตุ”  -ผู้รวบรวม
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[๑๗๕]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ กลยฺาณมตฺิโต  อรยิ  อฏฺงฺคกิ  มคคฺ  ภาเวต ิ อรยิ  อฏฺงคฺกิ   

มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน   
โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  
โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๑๗๖]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  นาห  ภิกฺขเว  อฺ  เอกธมฺมปิ  สมนุปสสฺามิ  เยน  อนุปปฺนฺโน   

วา  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  วา  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ ฯ  ยถยิท  ภิกฺขเว  สีลสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๗๗]
ยถยิท  ภิกฺขเว  ฉนฺทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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ยุต[๑๗๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้มีมิตรดี  ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
ย่อมกระท�าให้มากซ่ึงอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   ดกูรภกิษท้ัุงหลาย   
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะ
เป็นท่ีสุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันก�าจัดราคะ 
เป็นท่ีสุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซ่ึงริยมรรค 1

อันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๘   

สีลสัมปทาสูตรที่ ๒  

 สีลสัมปทาเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค  

[๑๗๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรายังไม่เล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแม้สักอย่างหนึ่ง   
ซึ่งจะเป็นเหตุให้อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ที่ยังไม่เกิด  ย่อมเกิดขึ้น  หรือ 
ที่เกิดขึ้นแล้ว  ย่อมถึงความบริบูรณ์  เหมือนความถึงพร้อมแห่งศีลเลย  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๙  

ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒  

 ฉันทสัมปทาเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค  

[๑๗๗]
 ...เหมือนความถึงพร้อมแห่งฉันทะเลย  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๐    

1.  อริยมรรค  -ผู้รวบรวม
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[๑๗๘]
ยถยิท  ภิกฺขเว  อตฺตสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๗๙]
ยถยิท  ภิกฺขเว  ทิฏฺสิมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๘๐]
ยถยิท  ภิกฺขเว  อปฺปมาทสมฺปทา  ฯเปฯ  



105 

๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอัตตสัมปทาสูตรที่ ๒  

 อัตตสัมปทาเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค  

[๑๗๘]
 ...เหมือนความถึงพร้อมแห่งตนเลย  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๑  

ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒  

 ทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค

[๑๗๙]
 ...เหมือนความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิเลย  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๒  

อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒  

 อัปปมาทสัมปทาเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค

[๑๘๐]
 ...เหมือนความถึงพร้อมแห่งความไม่ประมาทเลย  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๓  
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[๑๘๑]
ยถยิท  ภิกฺขเว  โยนิโสมนสิการสมฺปทา ฯ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต  

ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย อฏฺงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๑๘๒]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ   

อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกโรตีติ ฯ  

นาหนฺตเอกธมฺมเปยฺยาโล  สมตฺโต ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  กลฺยาณมิตฺต  สีลฺจ    ฉนฺโท  จ  อตฺตสมฺปทา
  ทิฏฺ ิ จ  อปฺปมาโท  จ    โยนิโส  ภวติ  สตฺตม ฯ
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒  

 โยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้เกิดอริยมรรค

[๑๘๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรายังไม่เล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแม้สักอย่างหนึ่ง   
ซึง่จะเป็นเหตใุห้อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ ทีย่งัไม่ถงึพร้อมแห่งการกระท�าไว้ในใจ 
โดยแยบคายเลย   ดูกรภกิษทุัง้หลาย  อนัภกิษผุูถึ้งพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  
พงึหวังข้อนีไ้ด้ว่า  จกัเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  จกักระท�าให้มากซึง่อรยิมรรค
อันประกอบด้วยองค์ ๘.

[๑๘๒]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษผุูถ้งึพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  ย่อมเจรญิ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบด้วย 
องค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด  ฯลฯ  
ย่อมเจรญิสมัมาสมาธ ิ มอีนัก�าจดัราคะเป็นทีส่ดุ  มอีนัก�าจดัโทสะเป็นทีส่ดุ  มอีนัก�าจดัโมหะ 
เป็นที่สุด   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย   
ย่อมเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบ
ด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๔  

จบ  นาหันตเอกธัมมเปยยาลที่ ๘  

รวมพระสูตรที่มีในเปยยาลนี้  คือ  

 ๑. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑ ๒. สีลสัมปทาสูตรที่ ๑  
 ๓. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑ ๔.  อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑  
 ๕. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑ ๖. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑  
 ๗. โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑ ๘. กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒  
 ๙. สีลสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๐. ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒  
 ๑๑. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๒. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒  
 ๑๓. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูรที ่๒
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คงฺคาเปยฺยาโล 1 นวโม

[๑๘๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๑๘๔]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภกิขฺุ  สมมฺาทิฏฺ ึ ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคฺคปรณิาม ึ ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

[๑๘๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

1.  ม. คงฺคาเปยฺยาลวคฺค ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต

คังคาเปยยาลที่ ๙  

คังคาปาจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรคเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  เหมือนแม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน  

[๑๘๓]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  แม่น�า้คงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี  หลัง่ไปสู่ทศิปราจนี   
บ่าไปสู ่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
เมื่อกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๘๔]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กภ็กิษเุมือ่เจรญิอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�า
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  
โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ภิกษใุนธรรมวนัิยนี ้ ย่อมเจรญิ 
สัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล  จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่
นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.  

จบ  สูตรที่ ๑  

ยมุนาปาจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ายมุนาไหลไปสู่ทิศปราจีน      

[๑๘๕]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แม่น�า้ยมนุาไหลไปสูท่ศิปราจีน  หลัง่ไปสูท่ศิปราจนี   
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๑๘๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๑๘๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สรภู  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๑๘๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  มหี  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอจีรวตี 1ปาจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าอจิรวดีไหลไปสู่ทิศปราจีน    

[๑๘๖]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แม่น�า้อจิรวดไีหลไปสูท่ศิปราจีน  หลัง่ไปสูท่ศิปราจนี   
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

[2]

สรภูปาจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าสรภูไหลไปสู่ทิศปราจีน  

[๑๘๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าสรภูไหลไปสู่ทิศปราจีน  หลั่งไปสู่ทิศปราจีน   
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๔  

มหีปาจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ามหีไหลไปสู่ทิศปราจีน      

[๑๘๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้ามหีไหลไปสู่ทิศปราจีน  หลั่งไปสู่ทิศปราจีน   
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๕  

1.  อจิรวตี  -ผู้รวบรวม
2.  จบ  สูตรที่ ๓  -ผู้รวบรวม
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[๑๘๙]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  เสยยฺถาปิ  ภกิขฺเว  ยา  กาจมิา 1  มหานทโิย ฯ  เสยยฺถที ฯ  คงคฺา   

ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  สพฺพา  ตา  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๑๙๐]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  
โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

[๑๙๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏฺงฺคกิ  มคฺค  พหลุกีโรนโฺต  นพฺิพานนนิโฺน  โหต ิ นพิพฺานโปโณ  นพิพฺานปพภฺาโร ฯ  

1.  ยุ. กาจิ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตมหานทีปาจีน 1นินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรคเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  เหมือนแม่น�้าใหญ่ไหลไปสู่ทิศปราจีน  

[๑๘๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าใหญ่ๆ สายใดสายหนึ่งนี้  คือ  แม่น�้าคงคา   
แม่น�า้ยมนุา  แม่น�า้อจริวด ี แม่น�า้สรภู  แม่น�า้มหทีัง้หมดนัน้ไหลไปสูท่ศิปราจนี  หลัง่ไปสู่ 
ทิศปราจนี  บ่าไปสู่ทิศปราจนี  แม้ฉันใด  ภกิษุเม่ือเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
เมือ่กระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กเ็ป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน  โน้มไปสู่ 
นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๙๐]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กภิ็กษเุม่ือเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�า
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เจริญ
สัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  โน้ม 2 ไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�าให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล  จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่
นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๖  

คังคาสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าคงคาไหลไปสู่สมุทร  

[๑๙๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าคงคาไหลไปสู่สมุทร  หลั่งไปสู่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�า 
ให้มากซึง่อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กเ็ป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน  โน้มไปสูน่พิพาน   
โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  มีการใช้ส�านวนแปลทั้ง ๒ แบบ คือ “ปาจีน” และ “ปราจีน”  -ผู้รวบรวม
2.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “น้อมไปในการสละ”  -ผู้รวบรวม
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[๑๙๒]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  
มคคฺ  ภาเวนโฺต  อรยิ  อฏฺงคิฺก  มคฺค  พหลุกีโรนโฺต  นพิพฺานนนิโฺน  โหต ิ นพิพฺานโปโณ  
นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

[๑๙๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๑๙๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต[๑๙๒]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กภิ็กษเุม่ือเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�า
ให้มากซึง่อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   จงึเป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน  โน้ม
ไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ดูกรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ เจรญิสมัมาทิฏฐิ   
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิสัมมาสมาธิ  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ
เมือ่เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�าให้มากซึง่อริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล  จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๗  

ยมุนาสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ายมุนาไหลไปสู่สมุทร  

[๑๙๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แม่น�้ายมุนาไหลไปสู่สมุทร  หลั่งไปสู่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๘  

อจิรวดี 1สมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าอจิรวดีไหลไปสู่สมุทร  

[๑๙๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แม่น�้าอจิรวดีไหลไปสู่สมุทร  หลั่งไปสู่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๙  

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  มีการใช้ส�านวนแปลทั้ง ๒ แบบ คือ “อจิรวดี” และ “อจิรวตี”  -ผู้รวบรวม
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[๑๙๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สรภู  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๑๙๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  มหี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๑๙๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยา  กาจิมา  มหานทิโย ฯ  เสยฺยถีท ฯ  คงฺคา   

ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  สพฺพา  ตา  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  สมุทฺทปพฺภารา ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตสรภูสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าสรภูไหลไปสู่สมุทร    

[๑๙๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าสรภูไหลไปสู ่สมุทร  หลั่งไปสู ่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๑๐  

มหีสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าสรภู 
1
 ไหลไปสู่สมุทร  

[๑๙๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้ามหีไหลไปสู่สมุทร  หลั่งไปสู่สมุทร  บ่าไป 
สูส่มทุร  แม้ฉนัใด  ภิกษเุมือ่เจริญอรยิมรรคอนัประกอบด้วย 2 ๘...  ฉนันัน้เหมอืนกนั  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๑๑  

มหานทีสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรคน้อมไปสู่นิพพานเหมือนแม่น�้าใหญ่ไหลไปสู่สมุทร  

[๑๙๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าใหญ่ๆ สายใดสายหนึ่งนี้  คือ  แม่น�้าคงคา   
แม่น�้ายมุนา  แม่น�้าอจิรวดี  แม่น�้าสรภู  แม่น�้ามหี  ท้ังหมดน้ันไหลไปสู่สมุทร   
หล่ังไปสูส่มทุร  บ่าไปสูส่มทุร  แม้ฉนัใด  ภกิษเุมือ่เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘   
เมื่อกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

1.  แม่น�้ามหี  -ผู้รวบรวม
2.  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  -ผู้รวบรวม
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[๑๙๘]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภกิขฺ ุ  สมมฺาทฏฺิ ึ  ภาเวติ  วิเวกนสฺิสติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคฺคปรณิามึ  
ฯเปฯ  สมมฺาสมาธึ  ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วิราคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ   
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

 คงฺคาเปยฺยาลวาร  สงฺเขเปน  ลิขิต  เปยฺยาเล  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  

ตสฺสุทฺทาน

 ฉ  ปาจีนโต  นินฺนา   ฉ  นินฺนา  [1]  สมุทฺทโต  
 เทฺว 2  ธมฺมา  ทสา  โหนฺติ  วคฺโค 3  เตน  ปวุจฺจตีติ ฯ  
 คงฺคาเปยฺยาลี  ปาจีนนินฺนวาจนมคฺคี  วิเวกนิสฺสิตทฺวาทสกี  ปมกี ฯ  

1.  ม. ยุ. จ ฯ
2.  ม. ยุ. เอเต  เทฺว  ฉ  ทฺวาทส  โหนฺติ ฯ
3.  ยุ. เปยฺยาลี  เตน  วุจฺจตีติ ฯ  



119 

๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต[๑๙๘]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กภิ็กษเุม่ือเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�า
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  
โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนัิยน้ี  ย่อมเจรญิ 
สัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�าให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล  จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่
นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.

[1]

 วาระแห่งคังคาเปยยาลที่เขียนไว้โดยย่อ  พึงให้พิสดารในเปยยาล.

  หมวดที่ ๑  ว่าด้วยการอาศัยวิเวก (เป็นต้น)  รวมเป็น ๑๒ สูตร  
  ๖ สูตรแรกอุปมาด้วยแม่น�้าไหลไปสู่ทิศปราจีน  

  ๖ สูตรหลังอุปมาด้วยแม่น�้าไหลไปสู่สมุทร.

1.  จบ  สูตรที่ ๑๒  -ผู้รวบรวม
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[๑๙๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๒๐๐]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  
ฯเปฯ  สมมฺาสมาธึ  ภาเวต ิ ราควินยปรโิยสาน  โทสวนิยปรโิยสาน  โมหวนิยปรโิยสาน ฯ   
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

[๒๐๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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ยุตคังคาปาจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน  

[๑๙๙]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  แม่น�า้คงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี  หลัง่ไปสู่ทศิปราจนี   
บ่าไปสู ่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
เมื่อกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๐๐]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กภิ็กษเุม่ือเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�า
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  
โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนัิยน้ี  ย่อมเจรญิ 
สัมมาทิฏฐิ  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นท่ีสุด  มีอันก�าจัดโมหะ 
เป็นที่สุด  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะ
เป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘  เมือ่กระท�าให้มากซึง่อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนีแ้ล  
จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑  

ยมุนาปาจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ายมุนาไหลไปสู่ทิศปราจีน      

[๒๐๑]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แม่น�า้ยมนุาไหลไปสูท่ศิปราจีน  หลัง่ไปสูท่ศิปราจนี   
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๒๐๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๐๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สรภู  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๐๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  มหี  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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ยุตอจิรวดีปราจีนนินนสูตร

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าอจิรวดีไหลไปสู่ทิศปราจีน    

[๒๐๒]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แม่น�า้อจิรวดไีหลไปสูท่ศิปราจีน  หลัง่ไปสูท่ศิปราจนี 
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๓  

สรภูปาจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าสรภูไหลไปสู่ทิศปราจีน      

[๒๐๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าสรภูไหลไปสู่ทิศปราจีน  หลั่งไปสู่ทิศปราจีน   
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๔  

มหีปาจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ามหีไหลไปสู่ทิศปราจีน      

[๒๐๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้ามหีไหลไปสู่ทิศปราจีน  หลั่งไปสู่ทิศปราจีน   
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๕  
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[๒๐๕]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  เสยยฺถาปิ  ภิกขฺเว  ยา  กาจมิา  มหานทิโย ฯ  เสยยฺถที ฯ  คงคฺา  

ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  สพฺพา  ตา  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๐๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๒๐๗]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภกิขฺ ุ สมมฺาทฏฺิ ึ ภาเวต ิ ราควนิยปรโิยสาน  โทสวนิยปริโยสาน  โมหวนิยปรโิยสาน  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ   
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  
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ยุตมหานทีปาจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรคย่อมน้อมไปสู่นิพพาน  เหมือนแม่น�้าใหญ่ไหลไปสู่ทิศปราจีน

[๒๐๕]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  แม่น�า้ใหญ่ๆ สายใดสายหนึง่นี ้  คอื  แม่น�า้คงคา  
แม่น�้ายมุนา  แม่น�้าอจิรวดี  แม่น�้าสรภู  แม่น�้ามหี  ทั้งหมดนั้นไหลไปสู่ทิศปราจีน   
หลั่งไปสู่ทิศปราจีน  บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๖  

คังคาสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าคงคาไหลไปสู่สมุทร        

[๒๐๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าคงคาไหลไปสู่สมุทร  หลั่งไปสู่สมุทร  บ่าไป 
สู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�าให้มาก 
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน   
โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๐๗]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กภิ็กษเุม่ือเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�า
ให้มากซ่ึงอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   จงึจะเป็นผู้น้อมไปสูน่พิพาน  
โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนัิยน้ี  ย่อมเจรญิ 
สัมมาทิฏฐิ  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันจ�ากัดโมหะเป็น
ที่สุด  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  
มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษ 1 เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล  จึงเป็น
ผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๗  

1.  ภิกษุ  -ผู้รวบรวม
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[๒๐๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๐๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๑๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สรภู  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตยมุนาสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ายมุนาไหลไปสู่สมุทร

[๒๐๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้ายมุนาไหลไปสู่สมุทร  หลั่งไปสู่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๘  

อจิรวตีสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าอจิรวดีไหลไปสู่สมุทร

[๒๐๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แม่น�้าอจิรวดีไหลไปสู่สมุทร  หลั่งไปสู่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๙  

สรภูสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าสรภูไหลไปสู่สมุทร

[๒๑๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าสรภูไหลไปสู ่สมุทร  หลั่งไปสู ่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๐  
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[๒๑๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  มหี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๑๒]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  เสยยฺถาปิ  ภิกขฺเว  ยา  กาจมิา  มหานทิโย ฯ  เสยยฺถที ฯ  คงคฺา  

ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  สพฺพา  ตา  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  สมุทฺทปพฺภารา ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๒๑๓]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภกิขฺ ุ สมมฺาทฏฺิ ึ ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวนิยปรโิยสาน  โมหวนิยปรโิยสาน  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ  เอว  
โข  ภกิขฺเว  ภิกขฺ ุ อริย  อฏฺงคฺกิ  มคคฺ  ภาเวนฺโต  อรยิ  อฏฺงคฺกิ  มคคฺ  พหลีุกโรนฺโต  
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

 ราควินยทฺวาทสกี  ทุติยกี  สมุทฺทนินฺนนฺติ ฯ  



129 

๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตมหีสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ามหีไหลไปสู่สมุทร

[๒๑๑]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  แม่น�า้มหไีหลไปสูส่มทุร  หลัง่ไปสูส่มทุร  บ่าไปสูส่มทุร  
แม้ฉนัใด  ภกิษเุมือ่เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉนันัน้เหมอืนกนั  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๑  

มหานทีสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรคน้อมไปสู่นิพพานเหมือนแม่น�้าใหญ่ไหลไปสู่สมุทร

[๒๑๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าใหญ่ๆ สายใดสายหนึ่งนี้  คือ  แม่น�้าคงคา   
แม่น�้ายมุนา  แม่น�้าอจิรวดี  แม่น�้าสรภู  แม่น�้ามหี  ท้ังหมดน้ันไหลไปสู่สมุทร   
หลัง่ไปสูส่มทุร  บ่าไปสูส่มทุร  แม้ฉนัใด  ภิกษเุมือ่เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘   
เมื่อกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.  

[๒๑๓]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กภิ็กษเุม่ือเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�า
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  
โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนัิยน้ี  ย่อมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็น
ที่สุด  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  
มอีนัก�าจดัโมหะเป็นทีส่ดุ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย 
องค์ ๘  เมื่อกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล  จึงเป็น 
ผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑๒ 

  หมวดที่ ๒  ว่าด้วยการก�าจัดราคะ (เป็นต้น)  รวมเป็น ๑๒ สูตร  
  ๖ สูตรแรกอุปมาด้วยแม่น�้าไหลไปสู่ทิศปราจีน  
  ๖ สูตรหลังอุปมาด้วยแม่น�้าไหลไปสู่สมุทร.  
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[๒๑๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๒๑๕]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ   
ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย   
อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  
นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

[๒๑๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตคังคาปาจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน

[๒๔๑] 1

 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  แม่น�า้คงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี  หลัง่ไปสู่ทศิปราจนี   
บ่าไปสู ่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
เมื่อกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๑๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�า 
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วย ๘ 2 อย่างไรเล่า ?   จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ย่อม
เจริญสัมมาทิฏฐิ  อันหย่ังลงสู่อมตะ  มีอมตะเป็นเบื้องหน้า  มีอมตะเป็นที่สุด  ฯลฯ   
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันหย่ังลงสู่อมตะ  มีอมตะเป็นเบื้องหน้า  มีอมตะเป็นที่สุด  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�าให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล  จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่
นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑  

ยมุนาปราจีนนินสูตร  3

 ผุ้เจริญอริยมรรค 4  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ายมุนาไหลไปสู่ทิศปราจีน

[๒๑๖]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แม่น�า้ยมนุาไหลไปสูท่ศิปราจีน  หลัง่ไปสูท่ศิปราจนี   
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๒  

1.  [๒๑๔]  -ผู้รวบรวม 
2.  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  -ผู้รวบรวม
3.  ยมุนาปราจีนนินนสูตร  -ผู้รวบรวม
4.  ผู้เจริญอริยมรรค  -ผู้รวบรวม
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[๒๑๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๑๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สรภู  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๑๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  มหี  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอจิรวตีปาจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าอจิรวดีไหลไปสู่ทิศปราจีน  

[๒๑๗]
 สาวตัถนีทิาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แม่น�า้อจริวดไีหลไปสูท่ศิปราจนี  หลัง่ไปสูท่ศิปราจนี   
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๓  

สรภูปราจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าสรภูไหลไปสู่ทิศปราจีน  

[๒๑๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แม่น�า้สรภไูหลไปสูท่ศิปราจนี  หลัง่ไปสูท่ศิปราจีน   
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๔  

[1]

 [2]

[๒๑๙]
 สาวัตถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แม่น�า้มหไีหลไปสูทิ่ศปราจนี  หลัง่ไปสูท่ศิปราจีน   
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉนันัน้เหมอืนกนั  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๕  

1.  มหีปาจีนนินนสูตร  -ผู้รวบรวม
2.  ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ามหีไหลไปสู่ทิศปราจีน  -ผู้รวบรวม
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[๒๒๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยา  กาจิมา  มหานทิโย ฯ  เสยฺยถีท ฯ  คงฺคา  

ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  สพฺพา  ตา  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๒๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๒๒๒]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  
ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปรโิยสาน ฯ  เอว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อรยิ  อฏฺงคฺกิ   
มคคฺ  ภาเวนโฺต  อริย  อฏฺงคฺกิ  มคคฺ  พหลุกีโรนฺโต  นิพพฺานนินฺโน  โหต ิ นพิพฺานโปโณ  
นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตมหีปราจีนนินนสูตร 1  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ามหีไหลไปสู่ทิศปราจีน 2

[๒๒๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าใหญ่ๆ สายใดสายหนึ่งนี้  คือ  แม่น�้าคงคา   
แม่น�้ายมุนา  แม่น�้าอจิรวดี  แม่น�้าสรภู  แม่น�้ามหี  ทั้งหมด 3ไหลไปสู่ทิศปราจีน   
หลัง่ไปสูท่ศิปราจนี  บ่าไปสูทิ่ศปราจนี  แม้ฉนัใด  ภกิษเุมือ่เจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วย 
องค์ ๘...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๖  

คังคาสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าคงคาไหลไปสู่สมุทร

[๒๒๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าคงคาไหลไปสู่สมุทร  หลั่งไปสู่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�า 
ให้มากซึง่อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กเ็ป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน  โน้มไปสูน่พิพาน  
โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๒๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�า
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่พระนิพพาน 4   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันหยั่งลงสู้ 5อมตะ  มีอมตะเป็นเบื้องหน้า  มีอมตะเป็นที่สุด  
ฯลฯ  ย่อมเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัหยัง่ลงสูอ่มตะ  มอีมตะเป็นเบือ้งหน้า  มอีมตะเป็นท่ีสดุ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�าให้มาก 
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล  จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่
นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๗  

1.  มหานทีปาจีนนินนสูตร  -ผู้รวบรวม
2.  ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนมหานทีไหลไปสู่ทิศปราจีน  -ผู้รวบรวม
3.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ทั้งหมดนั้น”  -ผู้รวบรวม
4.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “นิพพาน”  -ผู้รวบรวม

5.  อันหย่ังลงสู่  -ผู้รวบรวม
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[๒๒๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๒๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๒๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สรภู  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตยมุนาสมุทนินนสูตร    

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมน�้า 1 ยมุนาไหลไปสู่สมุทร

[๒๒๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้ายมุนาไหลไปสู่สมุทร  หลั่งไปสู่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๘  

อจิรวตีสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมน�้า 2 อจิรวดีไหลไปสู่สมุทร

[๒๒๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แม่น�้าอจิรวดีไหลไปสู่สมุทร  หลั่งไปสู่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๙  

สรภูสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าสรภูไหลไปสู่สมุทร

[๒๒๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าสรภูไหลไปสู ่สมุทร  หลั่งไปสู ่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๐  

1.  แม่น�้า  -ผู้รวบรวม
2.  แม่น�้า  -ผู้รวบรวม
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[๒๒๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  มหี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๒๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยา  กาจิมา  มหานทิโย ฯ  เสยฺยถีท ฯ  คงฺคา   

ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  สพฺพา  ตา  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  สมุทฺทปพฺภารา ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๒๒๘]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ   
ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย   
อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  
นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตมหีสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ามหีไหลไปสู่สมุทร

[๒๒๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แม่น�้ามหีไหลไปสู ่สมุทร  หล่ังไปสู ่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๑๑  

มหานทีสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนมหานทีไหลไปสู่สมุทร

[๒๒๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าใหญ่ๆ สายใดสายหนึ่งนี้  คือ  แม่น�้าคงคา   
แม่น�้ายมุนา  แม่น�้าอจิรวดี  แม่น�้าสรภู  แม่น�้ามหี  ท้ังหมดน้ันไหลไปสู่สมุทร   
หล่ังไปสูส่มทุร  บ่าไปสูส่มทุร  แม้ฉนัใด  ภกิษเุมือ่เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘   
เมื่อกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.  

[๒๒๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�า
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  
โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนัิยน้ี  ย่อมเจรญิ
สมัมาทิฏฐ ิ อนัหยัง่ลงสูอ่มตะ  มอีมตะเป็นเบือ้งหน้า  มอีมตะเป็นทีส่ดุ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิ 
สมัมาสมาธ ิ อนัหยัง่ลงสูอ่มตะ  มอีมตะเป็นเบือ้งหน้า  มอีมตะเป็นท่ีสดุ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย   
ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�าให้มากซ่ึงอริยมรรค 
อนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนีแ้ล  เป็นผูน้้อมไปสูนิ่พพาน  โน้มไปสูนิ่พพาน  โอนไปสู ่
นิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑๒  
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 อมโตคธ  ทฺวาทสกี  ตติยกี ฯ  

[๒๒๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๒๓๐]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร ฯ  เอว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต  หมวดที่ ๓  ว่าด้วยการหยั่งลงสู่อมตะ  รวมเป็น ๑๒ สูตร  
  ๖ สูตรแรกอุปมาด้วยแม่น�้าไหลไปสู่ทิศปราจีน  
  ๖ สูตรหลังอุปมาด้วยแม่น�้าไหลไปสู่สมุทร.  

คังคาปราจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน

[๒๒๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน  หลั่งลงไป 1 สู ่
ทิศปราจนี  บ่าไปสู่ทิศปราจนี  แม้ฉันใด  ภกิษุเม่ือเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
เมื่อกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๓๐]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กภิ็กษเุม่ือเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�า
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  
โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนัิยน้ี  ย่อมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฯลฯ  ย่อมเจริญ 
สมัมาสมาธ ิ อนัน้อมไปสูน่พิพาน  โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน  ดกูรภกิษทุัง้หลาย   
ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�าให้มากซ่ึงอริยมรรค 
อันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างน้ีแล  จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน   
โอนไปสู่นิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑  

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “หลั่งไปสู่”  -ผู้รวบรวม
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[๒๓๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๓๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๓๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สรภู  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตยมุนาปราจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ายมุนาไหลไปสู่ทิศปราจีน

[๒๓๑]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แม่น�า้ยมนุาไหลไปสูท่ศิปราจีน  หลัง่ไปสูท่ศิปราจนี   
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๒  

อจิรวตีปราจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าอจิรวดีไหลไปสู่ทิศปราจีน

[๒๓๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าอจิรวดีไหลไปสู่ทิศปราจีน  หลั่งลงไปสู่ 
ทิศปราจีน  บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย 
องค์ ๘...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๓  

สรภูปราจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าสรภูไหลไปสู่ทิศปราจีน

[๒๓๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าสรภูไหลไปสู่ทิศปราจีน  หลั่งไปสู่ทิศปราจีน   
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๔ 
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[๒๓๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  มหี  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๓๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยา  กาจิมา  มหานทิโย ฯ  เสยฺยถีท ฯ  คงฺคา   

ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  สพฺพา  ตา  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๒๓๖]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตมหีปราจีนนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ามหีไหลไปสู่ทิศปราจีน

[๒๓๔]  
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้ามหีไหลไปสู่ทิศปราจีน  หลั่งไปสู่ทิศปราจีน  
บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...   
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๕  

มหานทีปราจีนนินนสูตร  

 มหานทีไหลไปสู่ทิศปราจีนเหมือนผู้เจริญอริยมรรคน้อมไปสู่นิพพาน  

[๒๓๕]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แม่น�า้ใหญ่ๆ สายใดสายหนึง่นี ้ คอื  แม่น�า้คงคา  
แม่น�้ายมุนา  แม่น�้าอจิรวดี  แม่น�้าสรภู  แม่น�้ามหี  ทั้งหมดนั้นไหลไปสู่ทิศปราจีน   
หลั่งไปสู่ทิศปราจีน  บ่าไปสู่ทิศปราจีน  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘  เมือ่กระท�าให้มากซึง่อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ก็น้อมไปสูนิ่พพาน  
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.  

[๒๓๖]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กภิ็กษเุม่ือเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�า
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  
โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนัิยน้ี  ย่อมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฯลฯ  ย่อมเจริญ
สัมมาสมาธิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน 1  
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘  เมือ่กระท�าให้มากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนีแ้ล  
จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๖ 

1.  ข้อสังเกต : ประโยค  “ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  ฯลฯ”  เกินมา ๑ ประโยค  -ผู้รวบรวม
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[๒๓๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๒๓๘]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

[๒๓๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตคังคาสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าคงคาไหลไปสู่สมุทร

[๒๓๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าคงคาไหลไปสู่สมุทร  หลั่งไปสู่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�า 
ให้มากซึง่อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กเ็ป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน  โน้มไปสูน่พิพาน   
โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๓๘]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กภิ็กษเุม่ือเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�า
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนัิยน้ี  ย่อมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฯลฯ  ย่อมเจริญ 
สัมมาสมาธิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่พระนิพพาน   ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�าให้มากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างน้ีแล  จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่
นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๗

ยมุนาสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมื่อน 1 แม่น�้ายมุนาไหลไปสู่สมุทร

[๒๓๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้ายมุนาไหลไปสู่สมุทร  หลั่งไปสู่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ 

จบ  สูตรที่ ๘  

1.  เหมือน  -ผู้รวบรวม
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[๒๔๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๔๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สรภู  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๔๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  มหี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอจิรวดีสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าอจิรวดีไหลไปสู่สมุทร

[๒๔๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แม่น�้าอจิรวดีไหลไปสู่สมุทร  หลั่งไปสู่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๙  

สรภูสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้าสรภูไหลไปสู่สมุทร

[๒๔๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าสรภูไหลไปสู ่สมุทร  หลั่งไปสู ่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๐  

มหีสมุทนินนสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแม่น�้ามหีไหลไปสู่สมุทร

[๒๔๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แม่น�้ามหีไหลไปสู ่สมุทร  หล่ังไปสู ่สมุทร   
บ่าไปสู่สมุทร  แม้ฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๑  
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[๒๔๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยา  กาจิมา  มหานทิโย ฯ  เสยฺยถีท ฯ  คงฺคา   

ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  สพฺพา  ตา  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  สมุทฺทปพฺภารา ฯ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๒๔๔]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร ฯ  เอว  โข   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

คงฺคาเปยฺยาลี ฯ

ตสฺสุทฺทาน
 ฉ  ปาจีนโต  นินฺนา    ฉ  นินฺนา  จ  สมุทฺทโต  
 เอเต  เทฺว  ฉ  ทฺวาทส  โหนฺติ   วคฺโค  เตน  ปวุจฺจตีติ  
 นิพฺพานนินฺน 1  ทฺวาทสกี    จตุตฺถกี  ฉทฺวานวกี ฯ  

1.  ยุ. นิพฺพานนินฺโน ... ฉฏฺานวกี ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตมหานทีปราจีนนินนสูตร 1  

 ผู้เจริญอริยมรรคน้อมไปสู่นิพพานเหมือนแม่น�้าใหญ่ไหลไปสู่ทิศปราจีน 
2
  

[๒๔๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าใหญ่ๆ สายใดสายหนึ่งนี้  คือ  แม่น�้าคงคา  
แม่น�า้ยมนุา  แม่น�า้อจริวด ี แม่น�า้สรภ ู แม่น�า้มห ี ทัง้หมดน้ันไหลไปสูส่มุทร  หลัง่ไปสูส่มทุร  
บ่าไปสูส่มทุร  แม้ฉนัใด  ภิกษุเมือ่เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เม่ือกระท�าให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  
โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๔๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�า
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนัิยน้ี  ย่อมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฯลฯ  ย่อมเจริญ 
สัมมาสมาธิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เมื่อกระท�าให้มากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างน้ีแล  จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่
นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.  

จบ  สูตรที่ ๑๒  

[3]

  หมวดที่ ๔  ว่าด้วยการน้อมไปสู่นิพพาน  รวมเป็น ๑๒ สูตร  
  ๖ สูตรแรกอุปมาด้วยแม่น�้าไหลไปสู่ทิศปราจีน  
  ๖ สูตรหลังอุปมาด้วยแม่น�้าไหลไปสู่สมุทร.  

1.  มหานทีสมุทรนินนสูตร  -ผู้รวบรวม
2.  ไหลไปสู่สมุทร  -ผู้รวบรวม
3.  จบ  คังคาเปยยาล  -ผู้รวบรวม 
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อปฺปมาทวคฺโค  ทสโม

[๒๔๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา  ทฺวิปทา  วา  จตุปฺปทา  

วา  พหุปฺปทา  วา  รูปิโน  วา  อรูปิโน  วา  สฺิโน  วา  อสฺิโน  วา  เนวสฺี-
นาสฺิโน  วา  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  เย  เกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาทสโมสรณา   
อปปฺมาโท  เตส  ธมฺมาน  อคคฺมกขฺายต ิฯ  อปปฺมตตฺสเฺสต  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  ปาฏิกงขฺ  
อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๒๔๖]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อปฺปมตโฺต  อรยิ  อฏฺงฺคกิ  มคคฺ  ภาเวต ิ อรยิ  อฏฺงคฺกิ  

มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว 1  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  อริย  อฏฺงฺคก  
มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

(อุปริ  ติณฺณ  สุตฺตาน  วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ  

1.  ยุ. เอวเมว  โข ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต

อัปปมาทวรรคที่ ๑๐  

ตถาคตสูตรที่ ๑  

 ผู้เจริญอริยมรร
1
น้อมไปในการสละ  

[๒๔๕]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  สตัว์ทัง้หลายทีไ่ม่มเีท้าก็ด ี ม ี๒ เท้าก็ด ี ม ี๔ เท้า
ก็ดี  มีเท้ามากก็ดี  มีรูปก็ดี  ไม่มีรูปก็ดี  มีสัญญาก็ดี  ไม่มีสัญญาก็ดี  มีสัญญาก็มิใช่   
ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็ดี  มีประมาณเท่าใด  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  บัณฑิต 
กล่าวว่าเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์เหล่านั้น  ฉันใด  กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง  ทั้งหมดนั้น   
มคีวามไม่ประมาทเป็นมลู  รวมลงในความไม่ประมาท  ความไม่ประมาท  บัณฑิตกล่าวว่า   
เลศิกว่ากศุลธรรมเหล่านัน้  ฉนันัน้เหมอืนกนั   ดูกรภกิษทุัง้หลาย  อนัภิกษผุูไ้ม่ประมาทแล้ว   
พงึหวงัข้อนีไ้ด้ว่า  จกัเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  จักกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรค
อันประกอบด้วยองค์ ๘.

[๒๔๖]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กภิ็กษผุูไ้ม่ประมาท  ย่อมเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
ย่อมกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   ภิกษุในธรรมวนิยันี้   
ย่อมเจรญิสมัมาทิฏฐ ิ อนัอาศัยวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศัยนโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ไม่ประมาท  ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

(อีก ๓ สูตรข้างหน้า  พึงให้พิสดารอย่างนี้)  

1.  อริยมรรค  -ผู้รวบรวม
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[๒๔๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา  ทฺวิปทา  วา  จตุปฺปทา  

วา  พหุปฺปทา  วา  รูปิโน  วา  อรูปิโน  วา  สฺิโน  วา  อสฺิโน  วา  เนวสฺี-
นาสฺิโน  วา  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  เย  เกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาทสโมสรณา   
อปปฺมาโท  เตส  ธมฺมาน  อคคฺมกขฺายต ิฯ  อปปฺมตตฺสเฺสต  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  ปาฏิกงขฺ  
อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๒๔๘]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภิกขฺ ุ อปปฺมตโฺต  อริย  อฏฺงคฺกิ  มคฺค  ภาเวต ิ อริย  อฏฺงคฺกิ   

มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน   
โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  
โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  

[๒๔๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา  ทฺวิปทา  วา  จตุปฺปทา  

วา  พหุปฺปทา  วา  รูปิโน  วา  อรูปิโน  วา  สฺิโน  วา  อสฺิโน  วา  เนวสฺี-
นาสฺิโน  วา  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  เย  เกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาทสโมสรณา   
อปปฺมาโท  เตส  ธมฺมาน  อคคฺมกขฺายต ิฯ  อปปฺมตตฺสเฺสต  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  ปาฏิกงขฺ  
อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตตถาคตสูตรที่ ๒  

 ผู้เจริญอริยมรรคมีการก�าจัดราคะเป็นที่สุด

[๒๔๗]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  สตัว์ทัง้หลายทีไ่ม่มเีท้าก็ด ี ม ี๒ เท้าก็ด ี ม ี๔ เท้า 
ก็ดี  มีเท้ามากก็ดี...  อันภิกษุผู้ไม่ประมาท  พึงหวังข้อน้ีได้ว่า  จักเจริญอริยมรรค 
อันประกอบด้วยองค์ ๘  จักกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘. 

[๒๔๘]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษผุูไ้ม่ประมาท  ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
ย่อมกระท�าให้มากซึง่อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?  ภิกษใุนธรรมวนิยันี้   
ย่อมเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ มอีนัก�าจดัราคะเป็นทีส่ดุ  มีอันก�าจัดโทสะเป็นท่ีสดุ  มีอันก�าจัดโมหะ 
เป็นที่สุด  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะ 
เป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่ประมาท  ย่อมเจริญ
อรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�าให้มากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒  

ตถาคตสูตรที่ ๓  

 ผู้เจริญอริยมรรคอันหยั่งลงสู่อมตะ  

[๒๔๙]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  สตัว์ทัง้หลายทีไ่ม่มเีท้าก็ด ี ม ี๒ เท้าก็ด ี ม ี๔ เท้า 
กด็.ี..  อันภกิษผุูไ้ม่ประมาท  พงึหวงัข้อน้ีได้ว่า  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
จักกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.
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[๒๕๐]
กถฺจ  ภิกขฺเว  ภิกขฺ ุ อปฺปมตโฺต  อรยิ  อฏฺงคฺกิ  มคคฺ  ภาเวต ิ อรยิ  อฏฺงคฺกิ  

มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  
อมตปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน ฯ  
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  
มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๒๕๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา  ทฺวิปทา  วา  จตุปฺปทา  

วา  พหุปฺปทา  วา  รูปิโน  วา  อรูปิโน  วา  สฺิโน  วา  อสฺิโน  วา  เนวสฺี-
นาสฺิโน  วา  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  เย  เกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาทสโมสรณา   
อปปฺมาโท  เตส  ธมฺมาน  อคคฺมกขฺายต ิฯ  อปปฺมตตฺสเฺสต  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  ปาฏิกงขฺ  
อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๒๕๒]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภิกขฺ ุ อปปฺมตโฺต  อริย  อฏฺงคฺกิ  มคฺค  ภาเวต ิ อริย  อฏฺงคฺกิ  

มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพาน- 
โปณ  นิพฺพานปพฺภาร  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ   
นิพฺพานปพฺภาร ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  
อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต[๒๕๐]
 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษผุูไ้ม่ประมาท  ย่อมเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘   
ย่อมกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   ภิกษุในธรรมวนิยันี้   
ย่อมเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ อนัหยัง่ลงสูอ่มตะ  มอีมตะเป็นเบ้ืองหน้า  มีอมตะเป็นทีส่ดุ  ฯลฯ  
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันหย่ังลงสู่อมตะ  มีอมตะเป็นเบื้องหน้า  มีอมตะเป็นที่สุด   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ไม่ประมาท  ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๓  

ตถาคตสูตรที่ ๔  

 ความไม่ประมาทเลิศกว่ากุศลธรรม  

[๒๕๑]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  สตัว์ทัง้หลายทีไ่ม่มเีท้าก็ด ี ม ี๒ เท้าก็ด ี ม ี๔ เท้า 
ก็ดี  มีเท้ามากก็ดี  มีรูปก็ดี  ไม่มีรูปก็ดี  มีสัญญาก็ดี  ไม่มีสัญญาก็ดี  มีสัญญาก็มิใช่   
ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็ดี  มีประมาณเท่าใด  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   
บณัฑิตกล่าวว่าเป็นผูเ้ลศิกว่าสตัว์เหล่าน้ัน  ฉนัใด  กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึง  ทัง้หมดนัน้   
มคีวามไม่ประมาทเป็นมลู  รวมลงในความไม่ประมาท  ความไม่ประมาท  บัณฑิตกล่าวว่า 
เลิศกว่ากศุลธรรมเหล่านัน้  ฉนัน้ันเหมอืนกนั   ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  อนัภกิษผุูไ้ม่ประมาท  
พึงหวังข้อน้ีได้ว่า  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  จักกระท�าให้มากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ .

[๒๕๒]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กภิ็กษผุูไ้ม่ประมาท  ย่อมเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
ย่อมกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   ภิกษุในธรรมวนิยันี้   
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฯลฯ  
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน    
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ไม่ประมาท  ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๒๕๓]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  เสยยฺถาปิ  ภกิขฺเว  ยาน ิ กานจิ ิ ชงคฺลาน  ปาณาน  ปทชาตานิ   

สพฺพานิ  ตานิ  หตฺถิปเท  สโมธาน  คจฺฉนฺติ  หตฺถิปท  เตส  อคฺคมกฺขายติ  ยทิท   
มหนตฺตเฺตน ฯ  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  เย  เกจิ  กสุลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปปฺมาทมลูกา   
อปปฺมาทสโมสรณา  อปปฺมาโท  เตส  ธมมฺาน  อคคฺมกขฺายต ิฯ  อปปฺมตตฺสเฺสต  ภกิขฺเว  
ภกิขฺโุน  ปาฏกิงขฺ  อริย อฏฺงฺคกิ  มคฺค  ภาเวสสฺต ิ อริย อฏฺงคิฺก มคคฺ  พหลุกีรสิสฺตีต ิฯ  

[๒๕๔]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺุ  อปฺปมตโฺต  อรยิ  อฏฺงคิฺก  มคคฺ  ภาเวต ิ อรยิ  อฏฺงคฺกิ  

มคคฺ  พหลีุกโรต ิฯ  อธิ  ภิกขฺเว  ภิกขฺ ุ สมมฺาทฏฺิ ึ ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺิต   
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  
มคฺค  ภาเวติ  อริย อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๒๕๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  กูฏาคารสฺส  ยา  กาจิ  โคปานสิโย  สพฺพา   

ตา  กฏูงคฺมา  กฏูนนินฺา  กฏูสโมสรณา  กฏู  ตาส  อคคฺมกฺขายต ิฯ  เอวเมว  โข  ภกฺิขเว  
ฯเปฯ  (ยถา  เหฏฺมิสุตฺตนฺต  เอว  วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ  
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ยุตปทสูตร  

 กุศลธรรมทั้งปวงมีความไม่ประมาทเป็นมูล

[๒๕๓]
 สาวตัถนีทิาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายผู้สัญจรไปบนแผ่นดิน 
ชนิดใดชนิดหนึ่ง  ทั้งหมดนั้น  ย่อมถึงความประชุมลงในรอยเท้าช้าง  รอยเท้าช้าง  
บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าเหล่าน้ัน  เพราะเป็นรอยใหญ่  แม้ฉันใด  กุศลธรรม
เหล่าใดเหล่าหนึ่ง  ทั้งหมดนั้น  มีความไม่ประมาทเป็นมูล  รวมลงในความไม่ประมาท  
ความไม่ประมาท  บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่าน้ัน  ฉันน้ันเหมือนกัน    
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผู้ไม่ประมาท  พึงหวังข้อนี้ได้ว่า  จักเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘  จักกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.

[๒๕๔]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กภิ็กษผุูไ้ม่ประมาท  ย่อมเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
ย่อมกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   ภิกษใุนธรรมวนิยันี้   
ย่อมเจรญิสมัมาทิฏฐ ิ อนัอาศัยวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศัยนโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ไม่ประมาท  ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๕  

กูฏสูตร

 ว่าด้วยเรือนยอด    

[๒๕๕]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กลอนแห่งเรอืนยอดอย่างใดอย่างหนึง่  ทัง้หมดนัน้ 
ไปสู่ยอด  น้อมไปสู่ยอด  ประชุมเข้าที่ยอด  ยอดแห่งเรือนยอดนั้น  บัณฑิตกล่าวว่า
เลิศกว่ากลอนเหล่านั้น  แม้ฉันใด  กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง  ทั้งหมดนั้น  มีความ
ไม่ประมาทเป็นมูล...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๒๕๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  มูลคนฺธา  โกฏฺานุสาริย  เตส   

อคฺคมกฺขายติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๕๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  สารคนฺธา  โลหิตจนฺทน  เตส   

อคฺคมกฺขายติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๕๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  ปุปฺผคนฺธา  วสฺสิก เตส  อคฺคมกฺ-

ขายติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตมูลคันธสูตร  

 ว่ายด้ว 1 กลิ่นที่ราก  

[๒๕๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไม้มีกล่ินที่รากชนิดใดชนิดหน่ึง  ไม้กลัมพัก   
บณัฑิตกล่าวว่า  เลศิกว่าไม้มกีลิน่ทีร่ากเหล่านัน้  แม้ฉันใด  กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่  
ทั้งหมดนั้น  มีความไม่ประมาทเป็นมูล...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๗  

สารคันธสูตร  

 ว่าด้วยกลิ่นที่แก่น  

[๒๕๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไม้มีกลิ่นที่แก่นชนิดใดชนิดหนึ่ง  จันทน์แดง  
บณัฑิตกล่าวว่าเลศิกว่าไม้มกีลิน่ทีแ่ก่นเหล่านัน้  แม้ฉนัใด  กศุลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่  
ทั้งหมดนั้น  มีความไม่ประมาทเป็นมูล...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๘  

ปุปผคันธสูตร  

 ว่าด้วยกลิ่นที่ดอก    

[๒๕๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไม้มีกลิ่นที่ดอกชนิดใดชนิดหนึ่ง  มะลิ  บัณฑิต
กล่าวว่าเลิศกว่าไม้มีกลิ่นที่ดอกเหล่าน้ัน  แม้ฉันใด  กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง   
ทั้งหมดนั้น  มีความไม่ประมาทเป็นมูล...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๙  

1.  ว่าด้วย  -ผู้รวบรวม 
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[๒๕๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  กุฏฺราชาโน  สพฺเพ  เต  รฺโ  

จกฺกวตฺติโน  อนุยนฺตา  ภวนฺติ  ราชา  เตส  จกฺกวตฺติ  อคฺคมกฺขายติ ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๖๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยา  กาจิ  ตารกรูปาน  ปภา  สพฺพา  ตา  

จนฺทิมาปภาย  กล  นาคฺฆนฺติ  โสฬสึ  จนฺทปฺปภา  ตาส  อคฺคมกฺขายติ ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๖๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สรทสมเย  วิทฺเธ  วิคตวลาหเก  เทเว   

อาทิจฺโจ  นภ  อพฺภุสฺสกฺกมาโน  สพฺพ  อากาสคต  ตมคต  อภิวิหจฺจ  ภาสเต  จ   
ตปเต  จ  วิโรจติ  จ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตกุฏฐราชาสูตร  

 ว่าด้วยพระราชาผู้เลิศ  

[๒๕๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พระราชาผู้น้อย (ช้ันต�่า) เหล่าใดเหล่าหนึ่ง   
ทั้งหมดนั้น  ย่อมเป็นผู้ตามเสด็จพระเจ้าจักรพรรดิ  พระเจ้าจักรพรรดิ  บัณฑิตกล่าวว่า
เลิศกว่าพระราชาผู้น้อยเหล่านั้น  แม้ฉันใด  กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง  ทั้งหมดนั้น  
มีความไม่ประมาทเป็นมูล...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จันทิมสูตร  

 ว่าด้วยพระจันทร์  

[๒๖๐]
 สาวตัถนิีทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แสงสว่างแห่งดวงดาวชนิดใดชนิดหน่ึง  ทัง้หมดนัน้   
ย่อมไม่ถงึเสีย้วที ่๑๖  แสงสว่างของพระจนัทร์  แสงสว่างของพระจนัทร์  บณัฑติกล่าวว่า
เลศิกว่าแสงสว่างของดวงดาวเหล่านัน้  แม้ฉันใด  กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่  ทัง้หมดนัน้   
มคีวามไม่ประมาทเป็นมลู...  ฉนัน้ันเหมอืนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๑  

สุริยสูตร  

 ว่าด้วยพระอาทิตย์  

[๒๖๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในสรทสมัยท้องฟ้าบริสุทธิ์  ปราศจากเมฆ  
พระอาทิตย์ขึ้นไปสู่ท้องฟ้า  ย่อมส่องแสงและแผดแสงไพโรจน์  ก�าจัดความมืดอันมีอยู่
ในอากาศทัว่ไป  แม้ฉนัใด  กศุลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่  ทัง้หมดนัน้  มคีวามไม่ประมาท
เป็นมูล...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๒  
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[๒๖๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยานิ  กานิจิ  ตนฺตาวุตาน  วตฺถาน   

วาสิกวตฺถ  เตส  อคคฺมกขฺายต ิฯ  เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  เย  เกจิ  กสุลา  ธมมฺา  สพเฺพ  
เต  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาทสโมสรณา  อปฺปมาโท  เตส  ธมฺมาน  อคฺคมกฺขายติ ฯ  
อปฺปมตฺตสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๒๖๓]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภิกขฺ ุ อปฺปมตโฺต  อรยิ  อฏฺงคิฺก  มคคฺ  ภาเวต ิ อริย  อฏฺงฺคิก  

มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  
มคฺค  ภาเวติ  อริย อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

อปฺปมาทวคฺโค  สมตฺโต ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  ตถาคต  ปท กูฏ  มูล  สาเรน 1  วสฺสิก
  ราชา  จนฺทิมสุริยา  จ วตฺเถน  ทสม  ปท ฯ

(ยทปิ  ตถาคต  ตทปิ  วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ

1.  ม. ยุ. ...  สาโร  จ ... ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตวัตถสูตร  

 ว่าด้วยผ้า  

[๒๖๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ผ้าทีท่อด้วยด้ายชนิดใดชนดิหน่ึง  ผ้าของชาวกาสี  
บณัฑิตกล่าวว่า  เลศิกว่าผ้าท่ีทอด้วยด้ายเหล่านัน้  แม้ฉนัใด  กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่   
ทั้งหมดนั้น  มีความไม่ประมาทเป็นมูล  รวมลงในความไม่ประมาท  ความไม่ประมาท
บัณฑิตกล่าวว่า  เลิศกว่ากุศลธรรมเหล่าน้ัน  ฉันน้ันเหมือนกัน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
อันภิกษุผู้ไม่ประมาท  พึงหวังข้อนี้ได้ว่า  จักเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘   
จักกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.

[๒๖๓]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กภิ็กษผุูไ้ม่ประมาท  ย่อมเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
ย่อมกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?  ภิกษุในธรรมวนิยันี้   
ย่อมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจรญิสมัมาสมาธ ิ  อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ    
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ไม่ประมาท  ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๓  

จบ  อัปปมาทวรรค 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. ตถาคตสูตรที่ ๑    ๒. ตถาคตสูตรที่ ๒  
  ๓. ตถาคตสูตรที่ ๓    ๔. ตถาคตสูตรที่ ๔  
  ๕. ปทสูตร    ๖. กูฏสูตร  
  ๗. มูลคันธสูตร    ๘. สารคันธสูตร  
  ๙. ปุปผคันธสูตร     ๑๐. กุฏฐราชาสูตร  
  ๑๑. จันทิมสูตร    ๑๒. สุริยสูตร  
  ๑๓. วัตถสูตร  
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พลกรณียวคฺโค  เอกาทสโม

[๒๖๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  พลกรณียา  กมฺมนฺตา  กยิรนฺต ิ1   

สพฺเพ  เต  ปวึ  นิสฺสาย  ปวิย  ปติฏฺาย  เอวเมเต  พลกรณียา  กมฺมนฺตา   
กยิรนฺติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อริย  อฏฺงฺคิก  
มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค พหุลีกโรติ ฯ

[๒๖๕]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล   
นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อรย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกโรตีติ ฯ  (ปรคงฺคาเปยฺยาลี  วณฺณิยโต  ปริปุณฺณสุตฺตนฺติ  วิตฺถารมคฺคิ 2) ฯ  

[๒๖๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  พลกรณียา  กมฺมนฺตา  กยิรนฺติ  

สพเฺพ  เต  ปว ึ นสิสฺาย  ปวยิ  ปติฏฺาย  เอวเมเต  พลกรณยีา  กมมฺนตฺา  กยรินติฺ ฯ  
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ภิกขฺ ุ สีล  นสฺิสาย  สเีล  ปตฏฺิาย  อรยิ  อฏฺงฺคกิ  มคคฺ  ภาเวติ  
อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  

1.  ม. กริยนฺติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. ยุ. วิตฺถารมคฺคี ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตพลกรณียวรรคท่ี ๑๑  

พลกรณียสูตรท่ี ๑   

 อาศัยศีลเจริญอริยมรรคน้อมไปในการสละ  

[๒๖๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  การงานที่จะพึงท�าด้วยก�าลังอย่างใดอย่างหนึ่ง   
อันบุคคลท�าอยู่  ทั้งหมดนั้น  อันบุคคลอาศัยแผ่นดิน  ด�ารงอยู่บนแผ่นดิน  จึงท�าได้   
การงานทีจ่ะพงึท�าด้วยก�าลงัเหล่านี ้ อนับคุคลย่อมกระท�าได้ด้วยอาการอย่างนี ้ แม้ฉนัใด  
ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู่ในศีลแล้ว  จึงเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๖๕]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภิกษอุาศยัศีล  ตัง้อยูใ่นศีลแล้ว  จงึเจริญอรยิมรรคอนัประกอบ 
ด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยศีล   
ตัง้อยู่ในศลีแล้ว  จงึเจริญอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึง่อรยิมรรค
อันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.  [1] 

จบ  สูตรที่ ๑  

พลกรณียสูตรท่ี ๒  

 อาศัยศีลเจริญอริยมรรคมีการก�าจัดราคะ  

[๒๖๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  การงานที่จะพึงท�าด้วยก�าลังอย่างใดอย่างหนึ่ง   
อันบุคคลท�าอยู่  ทั้งหมดนั้น  อันบุคคลอาศัยแผ่นดิน  ด�ารงอยู่บนแผ่นดิน  จึงท�าได้  
การงานทีจ่ะพงึท�าด้วยก�าลงัเหล่านี ้ อนับคุคลย่อมกระท�าได้ด้วยอาการอย่างนี ้ แม้ฉนัใด  
ภกิษอุาศยัศลี  ต้ังอยูใ่นศลีแล้ว  จงึเจริญอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ฉันนั้นเหมือนกัน.

1.  (พึงทราบความพิสดารสูตรที่บริบูรณ์ตามพรรณนาในคังคาเปยยาล)  -ผู้รวบรวม
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[๒๖๗]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  
ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  
ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๒๖๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  พลกรณียา  กมฺมนฺตา  กยิรนฺติ   

สพเฺพ  เต  ปว ึ นิสสฺาย  ปวยิ  ปติฏฺาย  เอวเมเต  พลกรณยีา  กมฺมนตฺา  กยรินติฺ ฯ  
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺุ  สลี  นสิสฺาย  สเีล  ปติฏฺาย  อรยิ  อฏฺงคฺกิ  มคฺค  ภาเวติ  
อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  

[๒๖๙]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สลี  นสิสฺาย  สเีล  ปตฏฺิาย  อรยิ  อฏฺงฺคกิ  มคคฺ  ภาเวต ิ  

อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  อมโตคธ  
อมตปรายน  อมตปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน   
อมตปริโยสาน ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อริย  อฏฺงฺคิก  
มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  
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ยุต[๒๖๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู่ในศีลแล้ว  จึงเจริญอริยมรรค 
อนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   
ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภิกษใุนธรรมวนิยันี ้ ย่อมเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ มีอนัก�าจดัราคะเป็นท่ีสดุ  
มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นท่ีสุด  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  
มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด   ดูกร
ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษอุาศัยศลี  ต้ังอยู่ในศลีแล้ว  จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
กระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒   

พลกรณีสูตรที่ ๓1  

 อาศัยศีลเจริญอริยมรรคอันหยั่งลงสู่อมตะ  

[๒๖๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  การงานที่จะพึงท�าด้วยก�าลังอย่างใดอย่างหนึ่ง   
อันบุคคลท�าอยู่  ทั้งหมดนั้น  อันบุคคลอาศัยแผ่นดิน  ด�ารงอยู่บนแผ่นดิน  จึงท�าได้  
การงานทีจ่ะพึงท�าด้วยก�าลงัเหล่านี ้ อนับคุคลย่อมกระท�าได้ด้วยอาการอย่างนี ้ แม้ฉนัใด  
ภกิษอุาศยัศลี  ตัง้อยูใ่นศลีแล้ว  จงึเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๖๙]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู่ในศีลแล้ว  จึงเจริญอริยมรรค 
อนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันหยั่งลงสู่อมตะ   
มอีมตะเป็นเบือ้งหน้า  มอีมตะเป็นทีส่ดุ  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันหยั่งลงสู่อมตะ   
มีอมตะเป็นเบื้องหน้า  มีอมตะเป็นที่สุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู่
ในศีลแล้ว  จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึ่งอริยมรรค 
อันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๓  

1.  พลกรณียสูตรที่ ๓  -ผู้รวบรวม



170 

[๒๗๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  พลกรณียา  กมฺมนฺตา  กยิรนฺติ   

สพเฺพ  เต  ปว ึ นสิสฺาย  ปวยิ  ปตฏฺิาย  เอวเมเต  พลกรณยีา  กมมฺนตฺา  กยรินฺติ ฯ  
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ภิกขฺ ุ สีล  นสฺิสาย  สเีล  ปตฏฺิาย  อรยิ  อฏฺงฺคกิ  มคคฺ  ภาเวติ  
อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  

[๒๗๑]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อริย  อฏฺงฺคิก  

มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  
ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  
สีเล  ปติฏฺาย  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๒๗๒]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  เสยยฺถาปิ  ภิกขฺเว  เย  เกจเิม  พีชคามภตูคามา  วฑุฒฺ ึ วริฬฺูหึ  

เวปุลฺล  อาปชฺชนฺติ  สพฺเพ  เต  ปวึ  นิสฺสาย  ปวิย  ปติฏฺาย  เอวเมเต  พีชคาม- 
ภตูคามา  วุฑฒฺ ึ วรูิฬฺห ึ เวปุลฺล  อาปชชฺนตฺ ิฯ  เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สลี  นสิฺสาย  
สีเล  ปติฏฺาย  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  
วุฑฺฒึ  วิรูฬฺหึ  เวปุลฺล  ปาปุณาติ  ธมฺเมสุ ฯ  
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ยุตพลกรณีสูตรที่ ๔ 1  

 อาศัยศีลเจริญอริยมรรคน้อมไปสู่นิพพาน

[๒๗๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  การงานที่จะพึงท�าด้วยก�าลังอย่างใดอย่างหนึ่ง   
อันบุคคลท�าอยู่  ทั้งหมดนั้น  อันบุคคลอาศัยแผ่นดิน  ด�ารงอยู่บนแผ่นดิน  จึงท�าได้  
การงานที่พึงท�าด้วยก�าลังเหล่านี้  อันบุคคลย่อมท�าได้ด้วยอาการอย่างนี้  แม้ฉันใด   
ภกิษอุาศยัศลี  ต้ังอยูใ่นศลีแล้ว  จงึเจริญอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก 
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๗๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู่ในศีลแล้ว  จึงเจริญอริยมรรค 
อนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  
โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษอุาศยัศลี  ตัง้อยูใ่นศลีแล้ว  
จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๔  

พีชสูตร

 พืชอาศัยแผ่นดินผู้อาศัยศีลเจริญอริยมรรค

[๒๗๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พืชคามและภูตคามชนิดใดชนิดหนึ่งนี้  ย่อมถึง 
ความเจรญิงอกงามใหญ่โต  พืชคามและภตูคาม  ทัง้หมดนัน้  อาศยัแผ่นดนิ  ตัง้อยู่ในแผ่นดนิ   
จึงถงึความเจริญงอกงามใหญ่โต  พชืคามและภตูคามเหล่านี ้ ย่อมถงึความเจรญิงอกงาม
ใหญ่โตด้วยอาการอย่างนี้  แม้ฉันใด  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู่ในศีลแล้ว  เจริญอริยมรรค
อันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน.

1.  พลกรณียสูตรท่ี ๔  -ผู้รวบรวม
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[๒๗๓]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺหึ  เวปุลฺล  ปาปุณาติ  
ธมเฺมสุ ฯ  อธิ  ภิกขฺเว  ภิกขฺ ุ สมมฺาทฏฺิ ึ ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนิสสฺิต  
โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต   
โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ  เอว  โข  ภกิขฺเว  ภกฺิขุ  สลี  นิสสฺาย  สเีล  ปตฏฺิาย  อริย  อฏฺงคฺกิ  
มคคฺ  ภาเวนโฺต  อรยิ  อฏฺงคฺกิ  มคคฺ  พหลุกีโรนฺโต  วฑฺุฒึ  วรูิฬฺห ึ เวปุลลฺ  ปาปุณาติ  
ธมฺเมสูติ ฯ  

[๒๗๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  หิมวนฺต  ภิกฺขเว  ปพฺพตราช  นิสฺสาย  นาคา  กาย  

วฑฺเฒนฺติ  พล  คาเหนฺติ  เต  ตตฺถ  กาย  วฑฺเฒตฺวา  พล  คาเหตฺวา  กุสุพฺเภ 1   
โอตรนตฺ ิ กุสพุเฺภ  โอตรติวฺา  มหาโสพเฺภ  โอตรนตฺ ิ มหาโสพเฺภ  โอตรติวฺา  กนุนฺทโิย   
โอตรนตฺ ิ กนุนฺทโิย  โอตรติวฺา  มหานทโิย  โอตรนฺติ  มหานทโิย  โอตรติวฺา  มหาสมทุทฺ- 
สาคร 2  โอตรนฺติ  เต  ตตฺถ  มหนฺตตฺต  เวปุลฺลตฺต  อาปชฺชนฺติ  กาเยน ฯ  เอวเมว  
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  มหนฺตตฺต 3  เวปุลฺลตฺต  ปาปุณาติ  ธมฺเมสุ ฯ  

[๒๗๕]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   

ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  มหนฺตตฺต  เวปุลฺลตฺต  ปาปุณาติ   
ธมเฺมสุ ฯ  อธิ  ภิกขฺเว  ภิกขฺ ุ สมมฺาทฏฺิ ึ ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนิสสฺติ  
โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต   
โวสฺสคคฺปรณิามึ ฯ  เอว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สลี  นสิสฺาย  สเีล  ปติฏฺาย  อรยิ  อฏฺงฺคกิ   
มคคฺ  ภาเวนโฺต  อริย  อฏฺงคิฺก  มคคฺ  พหุลกีโรนโฺต  มหนฺตตตฺ  เวปุลลฺตตฺ  ปาปณุาติ   
ธมฺเมสูติ ฯ  

1.  ม. กุโสพฺเภ ฯ
2.  ม. มหาสมุทฺท ฯ  ยุ. มหาสมุทฺท  สาคร ฯ
3.  ยุ. มหนฺตต  เวปุลฺลต ฯ  เอวมุปริ ฯ  
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ยุต[๒๗๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู่ในศีลแล้ว  เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า  จึงถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมเจรญิสมัมาทิฏฐ ิ อนัอาศัยวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศัยนโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ    
ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุอาศัยศีล  ต้ังอยู่ในศีลแล้ว  เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘  กระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างน้ีแล  ย่อมถงึความเจรญิ
งอกงามไพบูลย์ในธรรมทัง้หลาย.

จบ  สูตรที่ ๕  

นาคสูตร

 นาคอาศัยขุนเขาผู้อาศัยศีลเจริญอริยมรรค

[๒๗๔]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  พวกนาคอาศยัขนุเขาชือ่หมิวนัต์  มกีายเติบโต  มกี�าลัง   
ครั้นมีกายเติบโต  มีก�าลังท่ีขุนเขานั้นแล้ว  ย่อมลงสู่บึงน้อย  ครั้นลงสู่บึงน้อยแล้ว   
ย่อมลงสู่บึงใหญ่  ครั้นลงสู่บึงใหญ่แล้ว  ย่อมลงสู่แม่น�้าน้อย  ครั้นลงสู่แม่น�้าน้อยแล้ว  
ย่อมลงสู่แม่น�้าใหญ่  ครั้นลงสู่แม่น�้าใหญ่แล้ว  ย่อมลงสู่มหาสมุทรสาคร  นาคพวกนั้น   
ย่อมถงึความโตใหญ่ทางกาย  ในมหาสมุทรสาครนัน้  แม้ฉนัใด  ภิกษอุาศยัศลี  ตัง้อยูใ่นศีลแล้ว   
เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
ย่อมถงึความเป็นใหญ่ไพบลูย์ในธรรมทัง้หลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน.

[๒๗๕]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กภ็กิษอุาศัยศลี  ตัง้อยูใ่นศลีแล้ว  เจริญอรยิมรรคอนัประกอบ
ด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า  ย่อมถึง
ความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู่ในศีลแล้ว  เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย 
องค์ ๘  กระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างน้ีแล  ย่อมถึง 
ความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๒๗๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  รุกฺโข  ปาจีนนินฺโน  ปาจีนโปโณ  ปาจีน- 

ปพฺภาโร  โส  มูลจฺฉินฺเท 1  กเต  ปปเตสฺสติ  เยน  [2]  นินฺโน  เยน  โปโณ  เยน   
ปพฺภาโรติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย   
อฏฺงฺคกิ  มคฺค  พหลีุกโรนโฺต  นพฺิพานนนิโฺน  โหต ิ นพิพฺานโปโณ  นพิพฺานปพภฺาโร ฯ  

[๒๗๗]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  
ฯเปฯ  สมมฺาสมาธึ  ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วิราคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ   
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

[๒๗๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  กุมฺโภ  นิกฺกุชฺโช  วมเตว  อุทก  โน   

ปจฺจาวมติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย   
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  วมเตว  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  โน  ปจฺจาวมติ ฯ  

1.  ม. มูลจฺฉินฺโน  กตเมน  ปปเตยฺยาติ ฯ  ยุ. มูเล  ฉินฺโน  กตเมน  ปปาเตน  ปปเตยฺยาติ ฯ  
2.  ม. ยุ. ภนฺเต ฯ  
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ยุตรุกขสูตร  

 ต้นไม้ล้มลงทางที่โอน  ผู้เจริญอริยมรรคน้อมไปสู่นิพพาน  

[๒๗๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ต้นไม้น้อมไปสู่ทิศปราจีน  โน้มไปสู่ทิศปราจีน  
โอนไปสู่ทิศปราจีน  ต้นไม้นั้นเมื่อถูกตัดรากเสียแล้ว  จักล้มลงทางทิศที่มันน้อม   
โน้มโอนไป  แม้ฉันใด  ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก  
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน   
โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๗๗]
 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  ก็ภิกษุเจรญิอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก 
ซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า  ย่อมเป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน  โน้มไปสู ่
นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 
สัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก 
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล  ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู ่
นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๗  

กุมภสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรคย่อมระบายอกุศลธรรม

[๒๗๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หม้อที่คว�่า  ย่อมท�าให้น�้าไหลออกอย่างเดียว   
ไม่ท�าให้กลบัไหลเข้า  แม้ฉนัใด  ภิกษุเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก 
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมระบายอกุศลธรรมอันลามกออกอย่างเดียว  
ไม่ให้กลับคืนมาได้  ฉันนั้นเหมือนกัน.
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[๒๗๙]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  วมเตว  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  โน  ปจฺจาวมติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  
โข  ภกิขฺเว  ภกฺิข ุ อริย  อฏฺงคฺกิ  มคคฺ  ภาเวนโฺต  อรยิ  อฏฺงฺคิก  มคคฺ  พหลุกีโรนโฺต  
วมเตว  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  โน  ปจฺจาวมตีติ ฯ  

[๒๘๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สาลิสุก  วา  ยวสุก  วา  สมฺมาปณิหิต   

หตฺเถน  วา  ปาเทน  วา  อกฺกนฺต  หตฺถ  วา  ปาท  วา  ภินฺทิสฺสต ิ1  โลหิต  วา   
อปุปฺาเทสฺสตีติ  านเมต  วชฺิชติ ฯ  ต  กสิสฺ  เหต ุฯ  สมมฺาปณหิติตตฺา  ภกฺิขเว  สกุสสฺ ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาปณิหิตาย  ทิฏฺยิา  สมฺมาปณิหิตาย  มคฺคภาวนาย  
อวิชฺช  ภินฺทิสฺสติ  วิชฺช  อุปฺปาเทสฺสติ  นิพฺพาน  สจฺฉิกริสฺสตีติ  านเมต  วิชฺชติ ฯ  ต  
กิสฺส  เหตุ ฯ  สมฺมาปณิหิตตฺตา  ภิกฺขเว  ทิฏฺยิา ฯ  

[๒๘๑]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาปณิหิตาย  ทิฏฺยิา  สมฺมาปณิหิตาย  มคฺคภาวนาย   

อวิชชฺ  ภนิทฺต ิ วชฺิช  อปฺุปาเทต ิ นพฺิพาน  สจฉฺกิโรต ิฯ  อธิ  ภิกฺขเว  ภกิขฺ ุ สมมฺาทฏฺิ ึ 
ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  
ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาปณิหิตาย  ทิฏฺยิา  สมฺมาปณิหิตาย  มคฺคภาวนาย  อวิชฺช ภินฺทติ  วิชฺช 
อุปฺปาเทติ  นิพฺพาน  สจฺฉิกโรตีติ ฯ  

1.  โป. เฉจฺฉติ ฯ  ยุ. ฉิชฺชติ ฯ  เอวมุปริ ฯ  
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ยุต[๒๗๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก 
ซึง่อรยิมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า  ย่อมระบายอกศุลธรรมอนัลามกออกอย่างเดียว   
ไม่ให้กลับคืนมาได้ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ   
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิสัมมาสมาธิ   
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษ ุ
เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘   
อย่างนี้แล  ย่อมระบายอกุศลธรรมอันลามกอย่างเดียว  ไม่ให้กลับคืนมาได้.

จบ  สูตรที่ ๘  

สุกกสูตร  

 ทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบย่อมท�าลายอวิชชา

[๒๘๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวยวะ  ต้ังไว้เหมาะ   
มือหรือเท้าย�่าเหยียบแล้ว  จักท�าลายมือหรือเท้า  หรือว่าจักให้ห้อเลือด  ข้อนี้เป็นฐานะ 
ท่ีมไีด้  ข้อนัน้เพราะเหตุไร ?   เพราะเดอืยตัง้ไว้เหมาะ  แม้ฉนัใด  ภกิษุกฉ็นัน้ันเหมือนกนั   
จกัท�าลายอวชิชา  จกัยังวชิชาให้เกดิ  จักกระท�าให้แจ้งซ่ึงนิพพาน  เพราะทฏิฐทีิต่ัง้ไว้ชอบ   
เพราะมรรคภาวนาตัง้ไว้ชอบ  ข้อนีเ้ป็นฐานะทีม่ไีด้  ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะทิฏฐิ
ที่ตั้งไว้ชอบ.

[๒๘๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุย่อมท�าลายอวิชชา  ย่อมยังวิชชาให้เกิด  ย่อมท�า
นิพพานให้แจ้ง  เพราะทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบ  เพราะมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ชอบอย่างไร  ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุย่อมท�าลายอวิชชา  
ย่อมยงัวชิชาให้เกดิ  ย่อมท�านพิพานให้แจ้ง  เพราะทฏิฐทิีต่ัง้ไว้ชอบ  เพราะมรรคภาวนา
ที่ตั้งไว้ชอบ  อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๒๘๒]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกขฺเว  อากาเส  ววิธิา  วาตา  วายนตฺ ิ ปรุตฺถมิาปิ  

วาตา  วายนฺติ  ปจฺฉิมาปิ  วาตา  วายนฺติ  อุตฺตราปิ  วาตา  วายนฺติ  ทกฺขิณาปิ  วาตา   
วายนตฺ ิ สรชาปิ  วาตา  วายนติฺ  อรชาปิ  วาตา  วายนฺต ิ สตีาปิ  วาตา  วายนฺต ิ อุณฺหาปิ  
วาตา  วายนฺติ  ปริตฺตาปิ  วาตา  วายนฺติ  อธิมตฺตาปิ  วาตา  วายนฺติ ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาวยโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค พหุลีกโรโต   
จตฺตาโรปิ  สติปฏฺานา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  จตฺตาโรปิ  สมฺมปฺปธานา  ภาวนา-
ปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  จตฺตาโรปิ  อิทฺธิปาทา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  ปฺจปิ  อินฺทฺริยานิ  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  ปฺจปิ  พลานิ  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  สตฺตปิ  โพชฺฌงฺคา  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ ฯ  

[๒๘๓]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาวยโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหลุกีโรโต  จตตฺาโรปิ  สตปิฏฺานา  ภาวนาปารปิรู ึ คจฺฉนฺต ิ จตตฺาโรปิ  สมฺมปปฺธานา   
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  จตฺตาโรปิ  อิทฺธิปาทา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  ปฺจปิ   
อินฺทฺริยานิ  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  ปฺจปิ  พลานิ  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  สตฺตปิ  
โพชฺฌงฺคา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ ภาเวติ  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว   
โข  ภกิขฺเว  ภิกขฺโุน  อริย  อฏฺงฺคกิ  มคคฺ  ภาวยโต  อรยิ  อฏฺงคฺกิ  มคคฺ  พหลุกีโรโต  
จตฺตาโรปิ  สติปฏฺานา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  จตฺตาโรปิ  สมฺมปฺปธานา  ภาวนา-
ปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  จตฺตาโรปิ  อิทฺธิปาทา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  ปฺจปิ  อินฺทฺริยานิ  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  ปฺจปิ  พลานิ  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  สตฺตปิ  โพชฺฌงฺคา  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺตีติ ฯ  
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ยุตอากาสสูตร  

 ผู้เจริญอริยมรรคย่อมท�าสติปัฏฐานให้บริบูรณ์

[๒๘๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ลมหลายชนดิพัดไปในอากาศ  คอื  ลมตะวนัออก 
บ้าง  ลมตะวันตกบ้าง  ลมเหนือบ้าง  ลมใต้บ้าง  ลมมีธุลีบ้าง  ลมไม่มีธุลีบ้าง   
ลมหนาวบ้าง  ลมร้อนบ้าง  ลมพัดเบาๆ บ้าง  ลมพัดแรงบ้าง  แม้ฉันใด  เมื่อภิกษุ 
เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   เมื่อกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘   สติปัฏฐาน ๔  ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้าง   สัมมัปปธาน ๔  ย่อมถึง 
ความเจริญบริบูรณ์บ้าง   อิทธิบาท ๔  ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้าง   อินทรีย์ ๕  
ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้าง   พละ ๕  ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้าง   โพชฌงค์ ๗  
ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้าง  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๘๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่ภกิษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก 
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า  สติปัฏฐาน ๔  จึงถึงความเจริญ
บริบูรณ์บ้าง   สัมมัปปทาน ๔ 1...   อิทธิบาท ๔...   อินทรีย์ ๕...   พละ ๕...  
โพชฌงค์ ๗  จึงถึงความเจริญบริบูรณ์บ้าง ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึ่ง
อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างน้ีแล  สตปัิฏฐาน ๔  ย่อมถึงความเจรญิบรบิรูณ์บ้าง    
สัมมัปปธาน ๔...   อิทธิบาท ๔...   อินทรีย์ ๕...   พละ ๕...   โพชฌงค์ ๗  ย่อมถึง
ความบริบูรณ ์2 บ้าง.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

1.  สัมมัปปธาน ๔  -ผู้รวบรวม
2.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ความเจริญบริบูรณ์”  -ผู้รวบรวม
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[๒๘๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเส  อูหต  รโชชลฺล   

ตเมน  มหา  อกาลเมโฆ  านโส  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน  
ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  านโส  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมติ ฯ  

[๒๘๕]
กถฺจ  [1]  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  

มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  านโส  อนฺตรธาเปติ   
วูปสเมติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
อรยิ  อฏฺงฺคกิ  มคคฺ  ภาเวนโฺต  อริย  อฏฺงคฺกิ  มคคฺ  พหลุกีโรนโฺต  อปุปฺนฺนปุปฺนเฺน   
ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  านโส  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมตีติ ฯ  

[๒๘๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อุปฺปนฺน  มหาเมฆ  ตเมน  มหาวาโต   

อนฺตราเยว  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก   
มคคฺ  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงคิฺก  มคคฺ  พหลุกีโรนฺโต  อปุปฺนฺนปุปฺนเฺน  ปาปเก  อกสุเล  
ธมเฺม  อนฺตราเยว 2  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมติ ฯ  

1.  ยุ. ปน ฯ  
2.  โป. านโส ฯ  เอวมุปริ ฯ
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ยุตเมฆสูตรที่ ๑  

 ผู้เจริญอริยมรรคท�าอกุศลธรรมให้สงบโดยพลัน

[๒๘๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ฝุ่นละอองอันตั้งข้ึนในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อน   
เมฆก้อนใหญ่ท่ีเกิดในสมัยมิใช่กาล  ย่อมยังฝุ่นละอองนั้นให้หายราบไปได้โดยพลัน  
แม้ฉันใด  ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึ่งอริยมรรค 
อันประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมยังอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้ว  ให้หายสงบไปได ้
โดยพลัน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๘๕]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่ภกิษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก 
ซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า  จึงให้อกศุลธรรมอันลามกทีเ่กดิข้ึนแล้ว
หายสงบไปได้โดยพลนั ?   ดูกรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยัน้ี  ย่อมเจริญสมัมาทฏิฐิ   
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศัยนโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิสมัมาสมาธิ  
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศัยนโิรธ  น้อมไปในการสละ  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ภิกษุ
เมือ่เจรญิอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ อย่างนี้แล  จึงให้อกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้ว  หายสงบไปได้โดยพลัน.

จบ  สูตรที่ ๑๑  

เมฆสูตรที่ ๒  

 ผู้เจริญอริยมรรคท�าอกุศลธรรมให้สงบในระหว่างโดยพลัน

[๒๘๖]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ลมแรงย่อมยังมหาเมฆอันเกดิขึน้แล้วให้หายหมด
ไปได้ในระหว่างนั่นเอง  แม้ฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
กระท�าให้มากซ่ึงอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมยงัอกุศลธรรมอนัลามกทีเ่กิดขึน้แล้ว  
ให้หายสงบไปในระหว่างได้โดยพลัน  ฉันนั้นเหมือนกัน.
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[๒๘๗]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  อนฺตราเยว  อนฺตรธาเปติ   
วูปสเมติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อรยิ  อฏฺงฺคกิ  มคคฺ  ภาเวนโฺต  อริย  อฏฺงคฺกิ  มคคฺ  พหลุกีโรนโฺต  อปุปฺนฺนปุปฺนเฺน  
ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  านโส 1  อนฺตราเยว  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมตีติ ฯ  

[๒๘๘]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  เสยยฺถาปิ  ภกิขฺเว  สามทุทฺกิาย  นาวาย  เวตตฺพนธฺนพนธฺาย  ฉ  

มาสานิ  อุทเก  ปริยาทาย  เหมนฺติเกน  ถล  อุกฺขิตฺตาย  วาตาตปปเรตานิ  พนฺธนานิ   
ตานิ  ปาวุสฺสเกน  เมเฆน  อภิปฺปวุฏฺานิ  อปฺปกสิเรเนว  ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ  ปูติกานิ   
ภวนฺติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาวยโต  อริย  อฏฺงฺคิก  
มคฺค  พหุลีกโรโต  อปฺปกสิเรเนว  สฺโชนานิ  ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ  ปูติกานิ  ภวนฺติ ฯ  

[๒๘๙]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาวยโต  อริย  อฏฺงฺคิก   

มคคฺ  พหลีุกโรโต  อปฺปกสเิรเนว  สฺโชนาน ิ ปฏปิปฺสสฺมฺภนตฺ ิ ปตูกิาน ิ ภวนติฺ ฯ   
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสสฺิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริย   
อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาวยโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรโต  อปฺปกสิเรเนว  
สฺโชนานิ  ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ  ปูติกานิ  ภวนฺตีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  



183 

๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต[๒๘๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษเุม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก 
ซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า  จึงให้อกศุลธรรมอันลามกทีเ่กดิข้ึนแล้ว 
หายสงบไปในระหว่างได้ ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ย่อมเจรญิสัมมาทฏิฐ ิ  
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิสัมมาสมาธิ   
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ
เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  
อย่างนีแ้ล  จึงให้อกศุลธรรมอนัลามกท่ีเกดิขึน้แล้ว  หายสงบไปในระหว่างได้โดยพลนั.

จบ  สูตรที่ ๑๒  

นาวาสูตร

 ผู้เจริญอริยมรรคท�าให้สังโยชน์สงบหมดไป

[๒๘๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่องผูก  คือหวาย  
แช่อยู่ในน�้าตลอด ๖ เดอืน  เขายกขึน้บกในฤดหูนาว  เครือ่งผกูต้องลมและแดดแล้ว   
อนัฝนตกรดแล้ว  ย่อมจะเสียไป  ผุไป  โดยไม่ยากเลย  แม้ฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญ 
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
สังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบหมดไป  โดยไม่ยากเลย  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๘๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภกิษเุม่ือเจรญิอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก 
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า  สังโยชน์ทั้งหลาย  จึงจะสงบหมดไป   
โดยไม่ยากเลย ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ 
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิสัมมาสมาธิ 
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
ภกิษเุมือ่เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบ
ด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล  สังโยชน์ทั้งหลายจึงสงบหมดไป  โดยไม่ยากเลย.

จบ  สูตรที่ ๑๓  



184 

[๒๙๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อาคนฺตุกาคาร  ตตฺถ  ปุรตฺถิมายปิ  ทิสาย  

อาคนตฺวฺา  วาส  กปฺเปนฺต ิ ปจฺฉมิายปิ  ทสิาย  อาคนตฺวฺา  วาส  กปฺเปนตฺ ิ อตุตฺรายปิ   
ทิสาย  อาคนฺตฺวา  วาส  กปฺเปนฺติ  ทกฺขิณายปิ  ทิสาย  อาคนฺตฺวา  วาส  กปฺเปนฺติ   
ขตฺติยาปิ  อาคนฺตฺวา  วาส  กปฺเปนฺติ  พฺราหฺมณาปิ  อาคนฺตฺวา  วาส  กปฺเปนฺติ   
เวสสฺาปิ  อาคนตฺวฺา  วาส  กปฺเปนตฺ ิ สทุทฺาปิ  อาคนฺตวฺา  วาส  กปเฺปนฺต ิฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  
เย  ธมฺมา  อภิฺา  ปริฺเยฺยา  เต  ธมฺมา  อภิฺา  ปริชานาติ  เย  ธมฺมา  อภิฺา   
ปหาตพพฺา  เต  ธมเฺม  อภฺิา  ปชหต ิ เย  ธมฺมา  อภิฺา  สจฺฉิกาตพฺพา  เต  ธมฺเม  
อภิฺา  สจฺฉิกโรติ  เย  ธมฺมา  อภิฺา  ภาเวตพฺพา  เต  ธมฺเม  อภิฺา  ภาเวติ ฯ  

[๒๙๑]
กตเม  จ  ภิกฺขเว  ธมฺมา  อภิฺา  ปริฺเยฺยา ฯ  ปฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส   

วจนยี ฯ  กตเม  ปฺจ ฯ  เสยยฺถที ฯ  รปูปูาทานกขฺนฺโธ  ฯเปฯ  วฺิาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ  
อิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  อภิฺา  ปริฺเยฺยา ฯ  

[๒๙๒]
กตเม  จ  ภิกฺขเว  ธมฺมา  อภิฺา  ปหาตพฺพา ฯ  อวิชฺชา  จ  ภวตณฺหา  จ ฯ  

อิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  อภิฺา  ปหาตพฺพา ฯ  

[๒๙๓]
กตเม  จ  ภิกฺขเว  ธมฺมา  อภิฺา  สจฺฉิกาตพฺพา ฯ  วิชฺชา  จ  วิมุตฺติ  จ ฯ   

อิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  อภิฺา  สจฺฉิกาตพฺพา ฯ  

[๒๙๔]
กตเม  จ  ภิกฺขเว  ธมฺมา  อภิฺา  ภาเวตพฺพา ฯ  สมโถ  จ  วิปสฺสนา  จ ฯ   

อิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  อภิฺา  ภาเวตพฺพา ฯ  
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ยุตอาคันตุกาคารสูตร  

 ว่าด้วยธรรมที่ควรก�าหนดรู้  ควรละ  ควรท�าให้แจ้ง  ควรท�าให้เจริญ

[๒๙๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  คนผู้มาจากทิศบูรพาก็ดี  จากทิศปัจจิม 1 ก็ดี   
จากทิศอุดรก็ดี  จากทิศทักษิณก็ดี  ย่อมพักอยู่ท่ีเรือนส�าหรับรับแขก  ถึงกษัตริย์  
พราหมณ์  แพศย์  ศูทรก็ดี  ที่มาแล้วก็ย่อมพักอยู่ที่เรือนส�าหรับรับแขกนั้น  แม้ฉันใด   
ภกิษเุจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอันประกอบด้วย 
องค์ ๘  ย่อมก�าหนดรูธ้รรมทีค่วรก�าหนดรู้ด้วยปัญญาอันย่ิง  ย่อมละธรรมทีค่วรละด้วย
ปัญญาอนัยิง่  ย่อมกระท�าให้แจ้งซึง่ธรรมทีค่วรท�าให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิง  ย่อมเจรญิธรรม 
ที่ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๙๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมที่ควรก�าหนดรู้ด้วยปัญญาอันย่ิงเป็นไฉน ?   คือ   
ธรรมท่ีเรียกว่าอปุาทานขันธ์ ๕  อปุาทานขนัธ์ ๕  เป็นไฉน ?  คอื  รปูปูาทานขนัธ์  ฯลฯ  
วิญญาณูปาทานขันธ์   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเหล่านี้ควรก�าหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง.

[๒๙๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันย่ิงเป็นไฉน ?  คือ  อวิชชา 
และภวตัณหา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเหล่านี้ควรละด้วยปัญญาอันยิ่ง.

[๒๙๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมท่ีควรท�าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉน ?  คือ 
วิชชาและวิมุติ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเหล่านี้ควรท�าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง.

[๒๙๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมที่ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉน ?   คือ 
สมถะและวิปัสสนา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเหล่านี้ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง.

1.  ทิศปัจฉิม  -ผู้รวบรวม
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[๒๙๕]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  เย  ธมฺมา  อภิฺา  ปริฺเยฺยา  เต  ธมฺเม  อภิฺา  ปริชานาติ  ฯเปฯ  
เย  ธมฺมา  อภิฺา  ภาเวตพฺพา  เต  ธมฺเม  อภิฺา  ภาเวติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สมมฺาทฏฺิ ึ ภาเวต ิ ฯเปฯ  สมมฺาสมาธ ึ ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนิสสฺติ  นิโรธนิสสฺติ  
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  เย  ธมฺมา  อภิฺา  ปริฺเยฺยา  เต  ธมฺเม  อภิฺา  
ปริชานาติ  เย  ธมฺมา  อภิฺา  ปหาตพฺพา  เต  ธมฺเม  อภิฺา  ปชหติ  เย  ธมฺมา   
อภิฺา  สจฺฉิกาตพฺพา  เต  ธมฺเม  อภิฺา  สจฺฉิกโรติ  เย  ธมฺมา  อภิฺา   
ภาเวตพฺพา  เต  ธมฺเม  อภิฺา  ภาเวตีติ ฯ  

[๒๙๖]
เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา  อถ   

มหาชนกาโย  อาคจฺเฉยฺย  กุทฺทาลปิฏก  อาทาย  มย  อิม  คงฺค  นทึ  ปจฺฉานินฺน   
กรสฺิสาม  ปจฺฉาโปณ ปจฉฺาปพฺภารนติฺ ฯ  ต  กมิมฺฺถ  ภกิขฺเว  อปิ  น ุ โส 1 มหาชน- 
กาโย  คงคฺ  นท ึ ปจฉฺานนินฺ  กเรยยฺ  ปจฉฺาโปณ  ปจฉฺาปพภฺารนตฺ ิฯ  โน  เหต  ภนเฺต ฯ   
ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  คงฺคา  ภนฺเต  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา  สา  น  
สุกรา  ปจฺฉานินฺน  กาตุ  ปจฺฉาโปณ ปจฺฉาปพฺภาร  ยาว  เทว  ปน  โส  มหาชนกาโย  
กิลมถสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺสาติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   
ภาเวนฺต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺต  ราชาโน  วา  ราชมหามตฺตา  วา  มิตฺตา   
วา  อมจฺจา  วา  าติสาโลหิตา  วา  โภเคหิ  อภิหฏฺุ  ปวาเรยฺยุ  เอหมฺโภ  ปุริส  กินฺเต   
อิเม  กาสาวา  อนุทหนฺติ  กึ  มุณฺโฑ  กปาลมนุสฺสิย 2  จรสิ  เอหิ  หีนายาวตฺติตฺวา  
โภเค  จ  ภฺุชสฺสุ  ปฺุานิ  จ  กโรหีติ ฯ  โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  
ภาเวนฺโต  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺติสฺสตีติ   
เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  ยฺหิ  ต  ภิกฺขเว  จิตฺต  ทีฆรตฺต  วิเวกนินฺน  
วิเวกโปณ  วิเวกปพฺภาร  ต  วต  หีนายาวตฺติสฺสตีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  

1.  โป. โข ฯ
2.  ม. ยุ. กปาลมนุส ฯ  
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ยุต[๒๙๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภกิษเุม่ือเจรญิอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  กระท�าให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า  จึงก�าหนดรู้ธรรมที่ควรก�าหนดรู้ด้วย
ปัญญาอันยิ่ง  ฯลฯ  จึงเจริญธรรมที่ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศยันิโรธ  
น้อมไปในการสละ   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษเุมือ่เจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
กระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างน้ีแล  จึงก�าหนดรู้ธรรม 
ที่ควรก�าหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง  ฯลฯ  จึงเจริญธรรมที่ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง.

จบ  สูตรที่ ๑๔

นทีสูตร  

 ไม่มีผู้สามารถให้ผู้เจริญอริยมรรคกลับเป็นคนเลวได้  

[๒๙๖]
 สาวัตถีนิทาน.  พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน  หลั่งไปสู่ทิศปราจีน  บ่าไปสู ่
ทศิปราจนี   ครัง้นัน้  หมูม่หาชนพากนัถอืเอาจอบและตะกร้ามาด้วยประสงค์ว่า  พวกเรา 
จักท�าการทดแม่น�้าคงคานี้ให้ไหลกลับ  ให้หลั่งกลับ  ให้บ่ากลับ   ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เธอท้ังหลายจะส�าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน  หมูม่หาชนนัน้  จะพงึท�าการทดแม่น�า้คงคา 
ให้ไหลกลับ  ให้หลั่งกลับ  ให้บ่ากลับ  ได้ละหรือ ? 
 ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า  ไม่ได้  พระเจ้าข้า.
 พ.  ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร.  
 ภ ิ เพราะแม่น�า้คงคาไหลไปสูทิ่ศปราจนี  หลัง่ไปสูท่ศิปราจนี  บ่าไปสูท่ศิปราจนี  การทีจ่ะท�าการทดแม่น�า้คงคาให้ไหลกลับ  

ให้หลั่งกลับ  ให้บ่ากลับ  มิใช่กระท�าได้ง่าย  แต่เป็นการแน่นอนว่า  หมู่มหาชนพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความล�าบากยากแค้น   

แม้ฉันใด.

 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พระราชา  มหาอ�ามาตย์ของพระราชา  มิตร  สหาย   
หรือญาติสาโลหิต  จะพึงเช้ือเชิญภิกษุผู ้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
ผู้กระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ด้วยโภคะทั้งหลาย  เพื่อน�าไป
ตามใจว่า   ดูกรบุรุษผู้เจริญ  เชิญท่านมาเถิด  ท่านจะนุ่งห่มผ้ากาสายะเหล่านี้ท�าไม ?   
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[๒๙๗]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   

พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  นิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค   
ภาเวติ  อริย  อฏฺงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  (ยทปิ  พลกรณีย  ตทปิ  วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ  

พลกรณียวคฺโค  สมตฺโต ฯ

ตสฺสุทฺทาน

 พล  พีชฺจ  นาโค  จ  รุกฺโข  กุมฺเภน  สูกิยา
 อากาเสน  จ  เทฺว  เมฆา  นาวา  อาคนฺตุกา  นทีติ ฯ
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ยุตท่านจะเป็นคนโล้นถอืกระเบือ้งเทีย่วไปท�าไม ?   ท่านจงสกึมาบรโิภคโภคะและกระท�าบญุเถดิ  
ภกิษผุูเ้จริญอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  ผูก้ระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ นั้น  จักลาสิกขาสึกออกเป็นคฤหัสถ์  ข้อน้ีมิใช่ฐานะที่จะมีได้  ข้อนั้น 
เพราะเหตุไร ?  เพราะว่า  จิตที่น้อมไปในวิเวก  โน้มไปในวิเวก  โอนไปในวิเวก 
ตลอดกาลนานนั้น  จักสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์  ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้.

[๒๙๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษยุ่อมเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  ย่อมกระท�า
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ   
น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิสมัมาสมาธิ  อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศยันโิรธ   
น้อมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษยุ่อมเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘   
ย่อมกระท�าให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.  [1]

จบ  สูตรที่ ๑๕  

จบ  พลกรณียวรรค  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. พลกรณียสูตรที่ ๑    ๒. พลกรณียสูตรที่ ๒  
  ๓. พลกรณียสูตรที่ ๓     ๔. พลกรณียสูตรที่ ๔  
  ๕. พีชสูตร    ๖. นาคสูตร  
  ๗. รุกขสูตร    ๘. กุมภสูตร    
  ๙. สุกกสูตร    ๑๐. อากาสสูตร  
  ๑๑. เมฆสูตรที่ ๑    ๑๒. เมฆสูตรที่ ๒  
  ๑๓. นาวาสูตร      ๑๔. อาคันตุกาคารสูตร  
  ๑๕. นทีสูตร  

1.  (พึงขยายเนื้อความให้พิสดารเหมือนพลสูตร)  -ผู้รวบรวม
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เอสนาวคฺโค  ทฺวาทสโม

[๒๙๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เอสนา ฯ  กตมา  ติสฺโส ฯ  กาเมสนา   

ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เอสนา ฯ  

[๒๙๙]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิฺาย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค   

ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  
ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิฺาย   
อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๓๐๐]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  ตสิโฺส  อิมา  [1]  ภกิขฺเว  เอสนา ฯ  กตมา  ตสฺิโส ฯ  กาเมสนา  

ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เอสนา ฯ  

1.  ม. โข ฯ  เอวมุปริปิ ฯ  
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ยุตเอสนาวรรคที่ ๑๒  

เอสนาสูตรที่ ๑  

 การแสวงหา ๓   

[๒๙๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย์ ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อย่างนี้แล.  

[๒๙๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อ 
ความรู้ยิ่ง1 ซึ่งการแสวงหา ๓ อย่างนี้แล   อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ?  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  เพื่อรู้ยิ่งด้วยการแสวงหา 2 ๓ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

เอสนาสูตรที่ ๒  

 การแสวงหา ๓  

[๓๐๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย์ ๑   ดกูรภิกษุท้ังหลาย   
การแสวงหา ๓ อย่างนี้แล.  

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “เพ่ือรู้ยิ่ง”  -ผู้รวบรวม
2.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “เพื่อรู้ยิ่งซึ่งการแสวงหา”  -ผู้รวบรวม
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[๓๐๑]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิฺาย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค   

ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  
ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน   
โมหวินยปริโยสาน ฯ  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิฺาย  อย   
อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๓๐๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เอสนา ฯ  กตมา  ติสฺโส ฯ  กาเมสนา   

ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เอสนา ฯ  

[๓๐๓]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิฺาย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค   

ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  
ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน ฯ  อิมาส   
โข  ภกิขฺเว  ตสิสฺนฺน  เอสนาน  อภิฺาย  อย  อรโิย  อฏฺงฺคโิก  มคโฺค  ภาเวตพฺโพต ิฯ  



193 

๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต[๓๐๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง 
ซึ่งการแสวงหา ๓ อย่างนี้แล   อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ?    
ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภิกษใุนธรรมวนิยันี ้ ย่อมเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ มีอนัก�าจดัราคะเป็นท่ีสดุ  
มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด  ฯลฯ   ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ   
มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นท่ีสุด    
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  เพื่อรู้ยิ่ง 
ซึ่งการแสวงหา ๓ อย่างนี้แล.  

จบ  สูตรที่ ๒  

เอสนาสูตรที่ ๓  

 การแสวงหา ๓  

[๓๐๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย์ ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อย่างนี้แล.  

[๓๐๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง 
ซึง่การแสวงหา ๓ อย่าง   อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย   
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันหยั่งลงสู่อมตะ  มีอมตะเป็นเบื้องหน้า   
มอีมตะเป็นทีส่ดุ  ฯลฯ   ย่อมเจริญสมัมาสมาธ ิ อนัหย่ังลงสูอ่มตะ  มอีมตะเป็นเบือ้งหน้า   
มอีมตะเป็นท่ีสุด   ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  ภกิษุควรเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้   
เพื่อรู้ยิ่งซึ่งการแสวงหา ๓ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๓  
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[๓๐๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เอสนา ฯ  กตมา  ติสฺโส ฯ  กาเมสนา   

ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เอสนา ฯ

[๓๐๕]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิฺาย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค   

ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  
ภาเวต ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร ฯ   
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิฺาย  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค   
ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๓๐๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เอสนา ฯ  กตมา  ติสฺโส ฯ  กาเมสนา   

ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เอสนา ฯ  

[๓๐๗]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  ปริฺาย  ฯเปฯ  อย  อริโย   

อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตเอสนาสูตรที่ ๔  

 การแสวงหา ๓  

[๓๐๔]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  การแสวงหา ๓ อย่างน้ี   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   คอื  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงภพ 1 ๑   การแสวงหาพรหมจรรย์ ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย   
การแสวงหา ๓ อย่างนี้แล.

[๓๐๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง
ซึ่งการแสวงหา ๓ อย่างนี้แล   อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ?   ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรค 
อันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  เพื่อรู้ยิ่งซึ่งการแสวงหา ๓ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๔  

เอสนาสูตรที่ ๕  

 การแสวงหา ๓

[๓๐๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย์ ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อย่างนี้แล.

[๓๐๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภิกษคุวรเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  เพือ่ก�าหนดรู้ 
ซึ่งการแสวงหา ๓ อย่างนี้แล  ฯลฯ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรค 
อันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  เพื่อก�าหนดรู้ซึ่งการแสวงหา ๓ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๕  

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “การแสวงหาภพ”  -ผู้รวบรวม
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[๓๐๘]
สาวตถีฺนทิาน ฯ  ตสิโฺส  อมิา  ภิกฺขเว  เอสนา ฯ  กตมา  ตสิโฺส ฯ  กาเมสนา   

ภเวสนา  พรฺหมฺจริเยสนา  ฯเปฯ  (ยทปิ  อภฺิา  ตทปิ  ปรฺิาย  วตฺิถาเรตพพฺ)  ฯเปฯ  

[๓๐๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เอสนา ฯ  กตมา  ติสฺโส ฯ  กาเมสนา   

ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เอสนา ฯ  

[๓๑๐]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  ปริกฺขยาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก   

มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  (ยทปิ  อภิฺา  ตทปิ  ปริฺาย  วิตฺถาเรตพฺพ  ปริกฺขยาย  
วิตฺถาเรตพฺพ)  ฯเปฯ  

[๓๑๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เอสนา ฯ  กตมา  ติสฺโส ฯ  กาเมสนา   

ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เอสนา ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตเอสนาสูตรที่ ๖  

 การแสวงหา ๓  

[๓๐๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย์ ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อย่างนี้แล  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๖  

เอสนาสูตรที่ ๗  

 การแสวงหา ๓  

[๓๐๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย์ ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อย่างนี้แล.  

[๓๑๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษคุวรเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  เพ่ือความสิน้ไป 
แห่งการแสวงหา ๓ อย่างนี้แล  ฯลฯ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรค 
อันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้   เพื่อความสิ้นไปแห่งการแสวงหา ๓ อย่างนี้แล  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๗  

เอสนาสูตรที่ ๘  

 การแสวงหา ๓  

[๓๑๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย์ ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อย่างนี้แล.  
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[๓๑๒]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  ปหานาย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค   

ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  
ภาเวต ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺค-
ปรณิาม ึฯ  อมิาส  โข  ภิกขฺเว  ตสิสฺนนฺ  เอสนาน  ปหานาย  อย  อรโิย  อฏฺงฺคโิก   
มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  (ยทปิ  อภิฺาย  ตทปิ  ปหานาย  วิตฺถาเรตพฺพ)  ฯเปฯ  

[๓๑๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  วิธา ฯ  กตมา  ติสฺโส ฯ  เสยฺโยหมสฺมีติ   

วิธา  สทิโสหมสฺมีติ  วิธา  หีโนหมสฺมีติ  วิธา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  วิธา ฯ  

[๓๑๔]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  วิธาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ   
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  วิธาน  
อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค   
ภาเวตพฺโพติ ฯ  (ยถา  เอสนา  เอว  วิตฺถาเรตพฺพา 1 )  ฯเปฯ  

1.  ม. วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุต[๓๑๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อละการ
แสวงหา ๓ อย่างนีแ้ล  อรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทัง้หลาย  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัย
นโิรธ  น้อมไปในการสละ   ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษุควรเจรญิอรยิมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ นี้  เพื่อละการแสวงหา ๓ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๘  

วิธาสูตร  

 การถือตัว ๓

[๓๑๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การถือตัว ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   คือ  
การถือตัวว่า  เราประเสริฐกว่าเขา ๑   เราเสมอเขา ๑   เราเลวกว่าเขา ๑   ตูกร 1 ภิกษุ
ทั้งหลาย  การถือตัว ๓ อย่างนี้แล.  

[๓๑๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง  
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละการถือตัว ๓ อย่างนี้แล   อริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อนัอาศยัวิเวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   ย่อมเจรญิสมัมาสมาธิ   
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
ภกิษเุจรญิอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ น้ี  เพือ่รูย่ิ้ง  เพือ่ก�าหนดรู้  เพือ่ความสิน้ไป   
เพื่อละการถือตัว ๓ อย่างนี้แล.  

จบ  สูตรที่ ๙  

1.  ดูกร  -ผู้รวบรวม



200 

[๓๑๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ตโยเม  ภิกฺขเว  อาสวา ฯ  กตเม  ตโย ฯ  กามาสโว  ภวาสโว  

อวิชฺชาสโว ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  อาสวา ฯ  

[๓๑๖]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณ  อาสวาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๓๑๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ตโยเม  ภิกฺขเว  ภวา ฯ  กตเม  ตโย ฯ  กามภโว  รูปภโว   

อรูปภโว ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  ภวา ฯ  

[๓๑๘]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณ  ภวาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอาสวสูตร

 อาสวะ ๓  

[๓๑๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อาสวะ ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   คือ 
กามาสวะ ๑   ภวาสวะ ๑   อวิชชาสวะ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อาสวะ ๓ อย่างนี้แล.

[๓๑๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละอาสวะ ๓ อย่างนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๐  

ภวสูตร  

 ภพ ๓  

[๓๑๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภพ ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   คือ   
กามภพ ๑   รูปภพ ๑   อรูปภพ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภพ ๓ อย่างนี้แล.

[๓๑๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพ่ือความสิ้นไป  เพื่อละภพ ๓ อย่างนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ 
อรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๑  
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[๓๑๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  ทุกฺขตา ฯ  กตมา  ติสฺโส ฯ  ทุกฺขทุกฺขตา  

สงฺขารทุกฺขตา  วิปริณามทุกฺขตา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  ทุกฺขตา ฯ  

[๓๒๐]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  ทุกฺขตาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๓๒๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ตโยเม  ภิกฺขเว  ขีลา ฯ  กตเม  ตโย ฯ  ราโค  ขีโล  โทโส   

ขีโล  โมโห  ขีโล ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  ขีลา ฯ  

[๓๒๒]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณนฺน  ขีลาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตทุกขตาสูตร  

 ความเป็นทุกข์ ๓

[๓๑๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความเป็นทุกข์ ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?  
คือ  ความเป็นทุกข์เกิดจากความไม่สบายกาย ๑   ความเป็นทุกข์เกิดจากสังขาร ๑    
ความเป็นทุกข์เกดิจากความแปรปรวน ๑   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ความเป็นทกุข์ ๓ อย่างนีแ้ล.

[๓๒๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพือ่ก�าหนดรู้  เพ่ือความสิน้ไป  เพือ่ละความเป็นทกุข์ ๓ อย่างนีแ้ล  ฯลฯ  ภกิษคุวรเจรญิ 
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๒  

ขีลสูตร

 เสาเขื่อน ๓

[๓๒๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เสาเขื่อน ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   ได้แก่  
เสาเขื่อน  คือ  ราคะ ๑  โทสะ ๑  โมหะ ๑  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เสาเขื่อน ๓ อย่างนี้แล.

[๓๒๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง  
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละเสาเขื่อน ๓ อย่างนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๓  
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[๓๒๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ตีณีมานิ  ภิกฺขเว  มลานิ ฯ  กตมานิ  ตีณิ ฯ  ราโค  มล  โทโส  

มล  โมโห  มล ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ตีณิ  มลานิ ฯ  

[๓๒๔]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณนฺน  มลาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๓๒๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ตโยเม  ภิกฺขเว  นีฆา 1 ฯ  กตเม  ตโย ฯ  ราโค  นีโฆ  โทโส  

นีโฆ  โมโห  นีโฆ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  นีฆา ฯ  

[๓๒๖]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณนฺน  นีฆาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

 

1.  ในต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ พบเพียงตัวเลขอ้างอิงเชิงอรรถ  แต่ไม่พบข้อความเชิงอรรถ  -ผู้รวบรวม



205 

๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตมลสูตร  

 มลทิน ๓  

[๓๒๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มลทิน ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   ได้แก ่
มลทิน  คือ  ราคะ ๑   โทสะ ๑   โมหะ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มลทิน ๓ อย่างนี้แล.

[๓๒๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพ่ือละมลทิน ๓ อย่างน้ีแล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๑๔  

นิฆสูตร

 ทุกข์ ๓  

[๓๒๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทุกข์ ๓ อย่างนี้   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   ได้แก่ 
ทุกข์  คือ  ราคะ ๑   โทสะ ๑   โมหะ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทุกข์ ๓ อย่างนี้แล.

[๓๒๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพ่ือก�าหนดรู้  เพ่ือความสิ้นไป  เพื่อละทุกข์ ๓ อย่างนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ 
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๑๕  
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[๓๒๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา ฯ  กตมา  ติสฺโส ฯ  สุขา  เวทนา  

ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เวทนา ฯ  

[๓๒๘]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เวทนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๓๒๙]
ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  ตณฺหา ฯ  กตมา  ติสฺโส ฯ  กามตณฺหา  ภวตณฺหา   

วิภวตณฺหา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  ตณฺหา ฯ  

[๓๓๐]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  ตณฺหาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อรโิย  อฏฺงคฺโิก  มคโฺค  ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อรโิย  อฏฺงคฺโิก   
มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  ตณฺหาน  อภิฺาย  
ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตเวทนาสูตร  

 เวทนา ๓  

[๓๒๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เวทนา ๓ อย่างน้ี   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   คือ   
สขุเวทนา ๑   ทุกขเวทนา ๑   อทุกขมสขุเวทนา ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เวทนา ๓ อย่างนีแ้ล.

[๓๒๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพ่ือละเวทนา ๓ อย่างน้ีแล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๑๖  

ตัณหาสูตรที่ ๑  

 ตัณหา ๓  

[๓๒๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตัณหา ๓ อย่างน้ี   ๓ อย่างเป็นไฉน ?   คือ  
กามตณัหา ๑   ภวตณัหา ๑   วภิวตณัหา ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ตณัหา ๓ อย่างนีแ้ล.

[๓๓๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง  
เพือ่ก�าหนดรู้  เพ่ือความสิน้ไป  เพือ่ละตณัหา ๓ อย่างนีแ้ล  อรยิมรรคอนัประกอบด้วย 
องค์ ๘ เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ   
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศัยนโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิสมัมาสมาธิ  
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุ
ย่อมเจรญิอริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ นี ้ เพือ่รูย้ิง่  เพือ่ก�าหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป   
เพื่อละตัณหา ๓ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๗  
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[๓๓๑]
ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  ตณฺหา 1  ฯเปฯ  

[๓๓๒]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  ตณฺหาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  ฯเปฯ   
อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน  ฯเปฯ  นพิพฺานนนินฺ  นิพฺพานโปณ  นพิพฺาน-
ปพฺภาร ฯ  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  ตณฺหาน 2  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  
ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

เอสนาวคฺโค  นิฏฺโิต ฯ

ตสฺสุทฺทาน

 เอสนา  วิธา  อาสโว  ทุกฺขตา  จ  ติสฺโส  ขิลา
 มล  นิโฆ  จ  เวทนา  ทุเวน  ตณฺหาเยน  จาต ิ3 ฯ

1.  ม. ยุ. ตสินา ฯ
2.  ม. ยุ. ตสินาน ฯ
3.  ม. ยุ. เทฺว  ตณฺหา  ตสินาย  จาติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตตัณหาสูตรที่ ๒  

 ตัณหา ๓  

[๓๓๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตัณหา ๓ อย่างนี้  ฯลฯ  

[๓๓๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง  
เพือ่ก�าหนดรู้  เพ่ือความสิน้ไป  เพือ่ละตณัหา ๓ อย่างนีแ้ล  อรยิมรรคอนัประกอบด้วย 
องค์ ๘ เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ   
มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด  ฯลฯ  
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัด
โมหะเป็นที่สุด  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันหยั่งลงสู่อมตะ  มีอมตะเป็นเบื้องหน้า   
มอีมตะเป็นทีส่ดุ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัหยัง่ลงสูอ่มตะ  มีอมตะเป็นเบือ้งหน้า   
มีอมตะเป็นที่สุด  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  
โอนไปสู่นิพพาน  ฯลฯ  ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  
โอนไปสูน่พิพาน   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษคุวรเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ นี้   
เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละตัณหา ๓ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๘  

จบ  เอสนาวรรค  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. เอสนาสูตรที่ ๑    ๒. เอสนาสูตรที่ ๒  
  ๓. เอสนาสูตรที่ ๓   ๔. เอสนาสูตรที่ ๔  
  ๕. เอสนาสูตรที่ ๕    ๖. เอสนาสูตรที่ ๖  
  ๗. เอสนาสูตรที่ ๗   ๘. เอสนาสูตรที่ ๘  
  ๙. วิธาสูตร    ๑๐. อาสวสูตร  
  ๑๑. ภวสูตร    ๑๒. ทุกขตาสูตร  
  ๑๓. ขีลสูตร    ๑๔. มลสูตร  
  ๑๕. นิฆสูตร    ๑๖. เวทนาสูตร  
  ๑๗. ตัณหาสูตรที่ ๑  ๑๘. ตัณหาสูตรที่ ๒  
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โอฆวคฺโค  เตรสโม

[๓๓๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  โอฆา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  กาโมโฆ   

ภโวโฆ  ทิฏฺโโฆ  อวิชฺโชโฆ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  โอฆา ฯ  

[๓๓๔]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  โอฆาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  (ยถา  เอสนา  เอว  
วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ  

[๓๓๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  โยคา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  กามโยโค   

ภวโยโค  ทิฏฺโิยโค  อวิชฺชาโยโค ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  โยคา ฯ  

[๓๓๖]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  โยคาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตโอฆวรรคที่ ๑๓  

โอฆสูตร  

 โอฆะ ๔  

[๓๓๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โอฆะ ๔ อย่างน้ี   ๔ อย่างเป็นไฉน ?   ได้แก่   
โอฆะคือกาม ๑   โอฆะคอืภพ ๑   โอฆะคอืทฏิฐ ิ๑   โอฆะคอือวชิชา ๑   ดูกรภกิษทุัง้หลาย  
โอฆะ ๔ อย่างนี้แล.

[๓๓๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพ่ือความสิ้นไป  เพื่อละโอฆะ ๔ อย่างนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ 
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๑  

โยคสูตร

 โยคะ ๔

[๓๓๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โยคะ ๔ อย่างนี้   ๔ อย่างเป็นไฉน ?   ได้แก ่
โยคะคอืกาม ๑   โยคะคือภพ ๑   โยคะคอืทิฏฐ ิ๑   โยคะคอือวิชชา ๑   ดูกรภกิษทุัง้หลาย   
โยคะ ๔ อย่างนี้แล.

[๓๓๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพ่ือละโยคะ ๔ อย่างน้ีแล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ 
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๓๓๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  อุปาทานานิ ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ ฯ   

กามูปาทาน  ทิฏฺูปาทาน  สีลพฺพตูปาทาน  อตฺตวาทูปาทาน ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว   
จตฺตาริ  อุปาทานานิ ฯ  

[๓๓๘]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อุปาทานาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๓๓๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  คนฺถา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อภิชฺฌา  

กายคนฺโถ  พฺยาปาโท  กายคนฺโถ  สีลพฺพตปรามาโส  กายคนฺโถ  อิทสจฺจาภินิเวโส  
กายคนฺโถ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  คนฺถา ฯ  

[๓๔๐]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  คนฺถาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอุปาทานสูตร  

 อุปาทาน ๔  

[๓๓๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อุปาทาน ๔ อย่างนี้   ๔ อย่างเป็นไฉน ?   ได้แก่
อุปาทานคือกาม ๑   อุปาทานคือทิฏฐิ ๑   อุปาทานคือศีลและพรต ๑   อุปาทานคือ
อัตตวาทะ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อุปาทาน ๔ อย่างนี้แล.

[๓๓๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง  
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละอุปาทาน ๔ อย่างนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๓  

คันถสูตร  

 คันถะ ๔

[๓๓๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  คันถะ ๔ อย่างนี้   ๔ อย่างเป็นไฉน ?   ได้แก่ 
กายคนัถะคอือภิชฌา ๑   กายคนัถะคอืพยาบาท ๑   กายคันถะคอืสลีพัพตปรามาส ๑  
กายคนัถะคอือทัิงสจัจา 1 ภินเิวส ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  คันถะ ๔ อย่างนีแ้ล. 2

[๓๔๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละคันถะ ๔ อย่างน้ีแล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ 
อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ นีแ้ล  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๔  

1.  ความยึดมั่นว่าสิ่งนี้จริง
2.  ข้อสังเกต : นี้เป็นความหมายของคันถะตามนัยแห่งพุทธวจน  ซึ่งแตกต่างจากความหมายเดิมที่ได้ทราบโดยทั่วไป  -ผู้รวบรวม



214 

[๓๔๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  สตฺติเม  ภิกฺขเว  อนุสยา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  กามราคานุสโย   

ปฏิฆานุสโย  ทิฏฺานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสโย  มานานุสโย  ภวราคานุสโย  อวิชฺชานุสโย ฯ  
อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  อนุสยา ฯ  

[๓๔๒]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  สตฺตนฺน  อนุสยาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๓๔๓]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  ปฺจเิม  ภิกขฺเว  กามคณุา ฯ  กตเม  ปฺจ ฯ  จกขฺวฺุิเยยฺา   

รูปา  อิฏฺา  กนฺตา  มนาปา  ปิยรูปา  กามูปสฺหิตา  รชนิยา  โสตวิฺเยฺยา   
สทฺทา  ฯเปฯ  ฆานวิฺเยฺยา  คนฺธา ฯ  ชิวฺหาวิฺเยฺยา  รสา ฯ  กายวิฺเยฺยา   
โผฏฺพฺพา  อิฏฺา  กนฺตา  มนาปา  ปิยรูปา  กามูปสฺหิตา  รชนิยา ฯ  อิเม  โข   
ภิกฺขเว  ปฺจ  กามคุณา ฯ  

[๓๔๔]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  กามคุณาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอนุสยสูตร  

 อนุสัย ๗  

[๓๔๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนุสัย ๗ อย่างนี้   ๗ อย่างเป็นไฉน ?  ได้แก่   
อนุสัยคือกามราคะ ๑   อนุสัยคือปฏิฆะ ๑   อนุสัยคือทิฏฐิ ๑   อนุสัยคือวิจิกิจฉา ๑   
อนุสัยคือมานะ ๑   อนุสัยคือภวราคะ ๑   อนุสัยคืออวิชชา ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
อนุสัย ๗ อย่างนี้แล.

[๓๔๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพ่ือความสิ้นไป  เพื่อละอนุสัย ๗ อย่างน้ีแล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ 
อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ นีแ้ล.  

จบ  สูตรที่ ๕  

กามคุณสูตร  

 กามคุณ ๕

[๓๔๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กามคุณ ๕ อย่างนี้   ๕ อย่างเป็นไฉน ?   คือ 
รปูท่ีพงึรูไ้ด้ด้วยตา  อนัน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  น่ารกั  ยัว่ยวน  ชวนให้ก�าหนดั   
เสยีงทีพ่งึรู้ด้วยห.ู..   กล่ินท่ีพึงรู้ด้วยจมูก...   รสทีพ่งึรูด้้วยลิน้...   โผฏฐพัพะทีพ่งึรูด้้วยกาย   
อันน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  น่ารัก  ยั่วยวน  ชวนให้ก�าหนัด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
กามคุณ ๕ อย่างนี้แล.

[๓๔๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง  
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละกามคุณ ๕ อย่างนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๓๔๕]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  ปฺจมิาน ิ ภกิขฺเว  นีวรณาน ิฯ  กตมาน ิ ปฺจ ฯ  กามจฉฺนทฺ- 

นีวรณ  พฺยาปาทนีวรณ  ถีนมิทฺธนีวรณ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ  วิจิกิจฺฉานีวรณ ฯ   
อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจ  นีวรณานิ ฯ  

[๓๔๖]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  นีวรณาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย   

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๓๔๗]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  ปฺจเิม  ภิกขฺเว  อุปาทานกขฺนธฺา ฯ  กตเม  ปฺจ ฯ  เสยยฺถที ฯ  

รูปูปาทานกฺขนฺโธ  เวทนูปาทานกฺขนฺโธ  สฺูปาทานกฺขนฺโธ  สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ  
วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ  

[๓๔๘]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน  อภิฺาย  ปริฺาย   

ปริกฺขยาย  ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตนิวรณสูตร  

 นิวรณ์ ๕  

[๓๔๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิวรณ์ ๕ อย่างนี้   ๕ อย่างเป็นไฉน ?   คือ 
กามฉันทนิวรณ์ ๑   พยาบาทนิวรณ์ ๑   ถีนมิทธนิวรณ์ ๑   อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ๑  
วิจิกิจฉานิวรณ์ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิวรณ์ ๕ อย่างนี้แล.

[๓๔๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพือ่ก�าหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป  เพ่ือละนิวรณ์ ๕ อย่างน้ีแล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญอริยมรรค 
อันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๗  

อุปาทานขันธสูตร  

 อุปาทานขันธ์ ๕  

[๓๔๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างนี้   ๕ อย่างเป็นไฉน ?  
ได้แก่  อุปาทานขันธ์คือรูป ๑   อุปาทานขันธ์คือเวทนา ๑   อุปาทานขันธ์คือสัญญา ๑   
อุปาทานขันธ์คือสังขาร ๑   อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างนี้แล.

[๓๔๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละอุปาทานขันธ์ ๕ อย่างนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุ 
ควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๓๔๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  โอรมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  กตมานิ  

ปฺจ ฯ  สกฺกายทิฏฺ ิ วิจิกิจฺฉา  สีลพฺพตปรามาโส  กามจฺฉนฺโท  พฺยาปาโท ฯ  อิมานิ  
โข  ภิกฺขเว  ปฺโจรมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  

[๓๕๐]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  อภิฺาย   

ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๓๕๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ   

กตมานิ  ปฺจ ฯ  รูปราโค  อรูปราโค  มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว   
ปฺจุทฺธมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  

[๓๕๒]
อเิมส  โข  ภกิขฺเว  ปฺจนนฺ  อทฺุธมฺภาคยิาน  สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  

ปรกิขฺยาย  ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงคิฺโก  มคโฺค  ภาเวตพโฺพ ฯ  กตโม  อรโิย   
อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ   
สมมฺาสมาธึ  ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ  อเิมส  
โข  ภิกขฺเว  ปฺจนนฺ  อทฺุธมภฺาคยิาน  สฺโชนาน  อภฺิาย  ปริฺาย  ปรกิขฺยาย  
ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว   
คงฺคา  นที  ฯเปฯ  
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตโอรัมภาคิยสูตร  

 โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  

[๓๔๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต�่า ๕ อย่างนี้   ๕ อย่าง 
เป็นไฉน ?   คือ  สักกายทิฏฐิ ๑   วิจิกิจฉา ๑   สีลัพพตปรามาส ๑   กามฉันทะ ๑  
พยาบาท ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต�่า ๕ อย่างนี้แล.

[๓๕๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง  
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต�่า ๕ อย่างนี้แล  ฯลฯ  
ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  ฯลฯ  

จบ  สูตรที่ ๙  

อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๑  

 อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕  

[๓๕๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ อย่างนี้   ๕ อย่าง
เป็นไฉน ?   คืือ  รูปราคะ ๑   อรูปราคะ ๑   มานะ ๑   อุทธัจจะ ๑   อวิชชา ๑   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ อย่างนี้แล.

[๓๕๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพ่ือละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบ้ืองสูง ๕  อย่างนี้แล  
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  เพื่อรู้ยิ่ง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  
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[๓๕๓]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  ปฺจมิาน ิ ภกิขฺเว  อทฺุธมภฺาคยิาน ิ สฺโชนาน ิฯ  กตมานิ   

ปฺจ ฯ  รูปราโค  อรูปราโค  มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว   
ปฺจุทฺธมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  

[๓๕๔]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  อภิฺาย  

ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพ ฯ   
กตโม  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺ ึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ   
อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน ฯ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพาน- 
ปพฺภาร ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  อภิฺาย  
ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

โอฆวคฺโค ฯ
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตอุทธัมภาคิยสูตรที่ ๒  

 ว่าด้วยวิธีก�าจัดอุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕

[๓๕๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ อย่างนี้   ๕ อย่าง
เป็นไฉน ?   คือ  รูปราคะ ๑   อรูปราคะ ๑   มานะ ๑   อุทธัจจะ ๑   อวิชชา ๑   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ อย่างนี้แล.

[๓๕๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  เพื่อรู้ย่ิง   
เพื่อก�าหนดรู ้  เพื่อความสิ้นไป  เพ่ือละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบ้ืองสูง ๕ อย่างนี้แล   
อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘  เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ มอีนัก�าจดัราคะเป็นทีส่ดุ  มอีนัก�าจดัโทสะเป็นทีส่ดุ  มอีนัก�าจดัโมหะ 
เป็นที่สุด  ฯลฯ   ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะ 
เป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด  ฯลฯ   ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันหยั่งลงสู่อมตะ   
มอีมตะเป็นเบ้ืองหน้า  มอีมตะเป็นทีส่ดุ  ฯลฯ   ย่อมเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัหยัง่ลงสูอ่มตะ   
มอีมตะเป็นเบ้ืองหน้า  มอีมตะเป็นทีส่ดุ  ฯลฯ   ย่อมเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ อนัน้อมไปสูน่พิพาน   
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฯลฯ   ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  อันน้อมไปสู่นิพพาน  
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรค 
อันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้  เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละสังโยชน์
อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๑  

จบ โอฆวรรคท่ี ๑๓  
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ตสฺสุทฺทาน

  โอโฆ  โยโค  อุปาทาน  คนฺถ  อนุสเยน  จ
  กามคุณา  นีวรณา 1   ขนฺธา  โอรุทฺธมฺภาคิยาติ ฯ

[2]

มคฺคสยุตฺต สมตฺต 3 ฯ

1.  ม. ยุ. นีวรณ� ฯ
2.  ม. วคฺคุทฺทาน ฯ  
  อวิชฺชาวคฺโค ปโม    ทุติย วิหาร วุจฺจติ
  มิจฺฉตฺต ตติโย วคฺโค    จตุตฺถ ปฏิปนฺเนเนว
  ติตฺถิย ปฺจโม วคฺโค   จตสฺโส สูริเยน จ
  พหุกเต สตฺตโม วคฺโค  อุปฺปาโท ปเมน จ
  ทิวสวคฺโค นวโม     ทสโม อปฺปมาเทน จ
  เอกาทส พลวคฺโค    ทฺวาทส เอสนา ปาลิย ฯ
  โอฆวคฺโค ภวติ เตรสาติ
3.  ม. ยุ. ปม ฯ   
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๑.
 ม

คัค
สงั

ยุตรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. โอฆสูตร   ๒. โยคสูตร 
  ๓. อุปาทานสูตร   ๔. คันถสูตร 
  ๕. อนุสยสูตร    ๖. กามคุณสูตร 
  ๗. นิวรณสูตร   ๘. อุปาทานขันธสูตร 
  ๙. โอรัมภาคิยสูตร   ๑๐. อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๑ 
  ๑๑. อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๒ 

[1]

1.  จบ  มัคคสังยุต  -ผู้รวบรวม
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โพชฺฌงฺคสยุตฺต
ปพฺพตวคฺโค  ปโม

[๓๕๕]
 [1]  หมิวนตฺ  ภิกขฺเว  ปพฺพตราช  นสฺิสาย  นาคา  กาย  วฑฺเฒนตฺ ิ พล  คาเหนตฺิ   
เต  ตตฺถ  กาย  วฑฺเฒตฺวา  พล  คาเหตฺวา  กุสุพฺเภ 2  โอตรนฺติ  กุสุพฺเภ  โอตริตฺวา  
มหาโสพเฺภ  โอตรนติฺ  มหาโสพฺเภ  โอตรติวฺา  กนุนฺทโิย  โอตรนตฺ ิ กนุนฺทโิย  โอตรติวฺา   
มหานทิโย  โอตรนฺติ  มหานทิโย  โอตริตฺวา  มหาสมุทฺทสาคร  โอตรนฺติ  เต  ตตฺถ   
มหนฺตต  เวปุลฺลต  อาปชฺชนฺติ  กาเยน ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  
สีเล  ปติฏฺาย  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวนฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรนฺโต  มหนฺตต  
เวปุลฺลต  ปาปุณาติ  ธมฺเมสุ ฯ  

[๓๕๖]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวนฺโต  
สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรนฺโต  มหนฺตต  เวปุลฺลต  ปาปุณาติ  ธมฺเมสูติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  
ธมมฺวจิยสมโฺพชฺฌงคฺ  ภาเวติ  ฯเปฯ  วิรยิสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิฯ  ปีติสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิฯ   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ ฯ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ ฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวนฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
พหุลีกโรนฺโต  มหนฺตต  เวปุลฺลต  ปาปุณาติ  ธมฺเมสูติ ฯ  

1.  ม. เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ปพฺพตราช ฯ
2.  ม. กุโสพฺเภ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ  
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๒. โพชฌงคสังยุต  
ปัพพตวรรคที่ ๑  

หิมวันตสูตร  

 ผู้เจริญโพชฌงค์ถึงความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลาย

[๓๕๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พวกนาคอาศัยขุนเขาชื่อหิมวันต์  มีกายเติบโต  มีก�าลัง
ครั้นกายเติบโต  มกี�าลงัทีข่นุเขานัน้แล้ว  ย่อมลงสูบ่งึน้อย  ครัน้ลงสูบ่งึน้อยแล้ว  ย่อมลงสู่ 
บงึใหญ่  ครัน้ลงสูบ่งึใหญ่แล้ว  ย่อมลงสู่แม่น�้าน้อย  ครั้นลงสู่แม่น�้าน้อยแล้ว  ย่อมลงสู่
แม่น�้าใหญ่  ครั้นลงสู่แม่น�้าใหญ่แล้ว  ย่อมลงสู่มหาสมุทรสาคร  นาคพวกนั้น  ย่อมถึง
ความโตใหญ่ทางกายในมหาสมุทรสาครนั้น  แม้ฉันใด  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู่ในศีลแล้ว   
เจริญโพชฌงค์ ๗  กระท�าให้มากซ่ึงโพชฌงค์ ๗  ย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ 
ในธรรมทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๓๕๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู ่ในศีลแล้ว  เจริญโพชฌงค์ ๗  
กระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างไร  จึงถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย ?   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก   
อาศยัวริาคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ย่อมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์...   
วิริยสัมโพชฌงค์...   ปีติสัมโพชฌงค์...   ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์...   สมาธิสัมโพชฌงค์...  
อุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู่ในศีลแล้ว  เจริญโพชฌงค์ ๗  กระท�าให้มาก
ซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างนี้แล  จึงถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๓๕๗]
 เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อย  กาโย  อาหารฏฺติิโก  อาหาร  ปฏิจฺจ  ติฏฺติ  อนาหาโร   
โน  ติฏฺติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ปฺจ  นีวรณา  อาหารฏฺติิกา  อาหาร  ปฏิจฺจ  
ติฏฺนฺติ  อนาหารา  โน  ติฏฺนฺติ ฯ  

[๓๕๘]
 โก  จ  ภกิขฺเว  อาหาโร  อนปุปฺนนฺสสฺ  วา  กามจฉฺนทฺสสฺ  อปุปฺาทาย  อปุปฺนนฺสสฺ   
วา  กามจฺฉนฺทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สุภนิมิตฺต  ตตฺถ  อโยนิโส- 
มนสิการพหลีุกาโร  อยมาหาโร  อนปฺุปนนฺสสฺ  วา  กามจฺฉนทฺสสฺ  อปุปฺาทาย  อปุปฺนนฺสสฺ   
วา  กามจฺฉนฺทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  

[๓๕๙]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  พฺยาปาทสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  
วา  พฺยาปาทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปฏิฆนิมิตฺต  ตตฺถ  อโยนิโส-
มนสิการพหุลกีาโร  อยมาหาโร  อนปุปฺนฺนสสฺ  วา  พฺยาปาทสสฺ  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสสฺ  
วา  พฺยาปาทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  

[๓๖๐]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ถีนมิทฺธสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส   
วา  ถีนมิทฺธสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อรติ  ตนฺทิ  วิชมฺภิตา  ภตฺต-
สมมฺโท  เจตโส  จ  ลนีตตฺ  ตตถฺ  อโยนิโสมนสกิารพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสสฺ  
วา  ถีนมิทฺธสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ถีนมิทฺธสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  

[๓๖๑]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  อุปฺปาทาย   
อุปฺปนฺนสฺส  วา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  เจตโส  
อวูปสโม  ตตฺถ  อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  อุทฺธจฺจ-
กุกฺกุจฺจสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  
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กายสูตร  

 อาหารของนิวรณ์ ๕  

[๓๕๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กายน้ีมีอาหารเป็นที่ต้ัง  ด�ารงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร   
ไม่มีอาหารด�ารงอยู่ไม่ได้  แม้ฉันใด  นิวรณ์ ๕ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง  ด�ารงอยู่ได ้
เพราะอาศัยอาหาร  ไม่มีอาหารด�ารงอยู่ไม่ได้  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๓๕๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่าเป็นอาหาร  ให้กามฉันท์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือ
ที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ศุภนิมิตมีอยู่  การกระท�าให้มาก 
ซึ่งอโยนิโสมนสิการในศุภนิมิตนั้น  นี้เป็นอาหารให้กามฉันท์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือ
ที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

[๓๕๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่าเป็นอาหาร  ให้พยาบาทที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือ
ท่ีเกดิแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิง่ขึน้ ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ปฏฆินมิติมอียู ่ การกระท�าให้มาก
ซึง่อโยนโิสมนสิการในปฏิฆนมิิตนัน้  นีเ้ป็นอาหารให้พยาบาททีย่งัไม่เกดิ  เกดิขึน้  หรอื
ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

[๓๖๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่าเป็นอาหาร  ให้ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือ
ที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความไม่ยินดี  ความเกียจคร้าน  
ความบิดข้ีเกียจ  ความเมาอาหาร  ความที่ใจหดหู่  มีอยู่  การกระท�าให้มากซึ่ง 
อโยนิโสมนสิการในสิ่งเหล่านั้น  นี้เป็นอาหารให้ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือ 
ที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

[๓๖๑]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเล่าเป็นอาหาร  ให้อทุธจัจกุกกจุจะทีย่งัไม่เกิด  เกดิข้ึน   
หรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความไม่สงบใจมีอยู่   
การกระท�าให้มากซ่ึงอโยนโิสมนสิการในความไม่สงบใจน้ัน  น้ีเป็นอาหารให้อุทธจัจกุกกจุจะ 
ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
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[๓๖๒]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนาย  
วา  วิจิกิจฺฉาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  วิจิกิจฺฉาานิยา  ธมฺมา  ตตฺถ  
อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย  อุปฺปาทาย   
อุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  

[๓๖๓]
 เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อย  กาโย  อาหารฏฺติิโก  อาหาร  ปฏิจฺจ  ติฏฺติ  อนาหาโร   
โน  ติฏฺติ ฯ  เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อเิม  ปฺจ  นวีรณา  อาหารฏฺติกิา  อาหาร  ปฏจิจฺ  
ติฏฺนฺติ  อนาหารา  โน  ติฏฺนฺติ ฯ  

[๓๖๔]
 เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อย  กาโย  อาหารฏฺติิโก  อาหาร  ปฏิจฺจ  ติฏฺติ  อนาหาโร   
โน  ติฏฺติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อาหารฏฺติิกา  อาหาร   
ปฏิจฺจ  ติฏฺนฺติ  อนาหารา  โน  ติฏฺนฺติ ฯ  

[๓๖๕]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สติสมฺ-
โพชฺฌงฺคฏฺานิยา  ธมฺมา  ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  
วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย   
ปาริปูริยา ฯ

[๓๖๖]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
อุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว   
กสุลากสุลา  ธมมฺา  สาวชฺชานวชชฺา  ธมมฺา  หนีปปฺณีตา  ธมมฺา  กณฺหสกฺุกสปฺปฏภิาคา   
ธมฺมา  ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจย- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย   
ปาริปูริยา ฯ  
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[๓๖๒]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น   
หรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้ง 
แห่งวิจิกิจฉามีอยู่  การกระท�าให้มากซึ่งอโยนิโสนสิการ 1ในธรรมเหล่านั้น  นี้เป็นอาหาร
ให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

[๓๖๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กายน้ีมีอาหารเป็นที่ต้ัง  ด�ารงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร   
ไม่มีอาหารด�ารงอยู่ไม่ได้  แม้ฉันใด  นิวรณ์ ๕ เหล่านี้  ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง  ด�ารงอยู่ได ้
เพราะอาศัยอาหาร  ไม่มีอาหารด�ารงอยู่ไม่ได้  ฉันนั้นเหมือนกัน.

 อาหารของโพชฌงค์ ๗

[๓๖๔]
 ดูถร2ภิกษุท้ังหลาย  กายนี้มีอาหารเป็นที่ต้ัง  ด�ารงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร   
ไม่มีอาหารด�ารงอยู่ไม่ได้  แม้ฉันใด  โพชฌงค์ ๗ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง  ด�ารงอยู่ได ้
เพราะอาศัยอาหาร  ไม่มีอาหารด�ารงอยู่ไม่ได้  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๓๖๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  
หรือท่ีเกิดข้ึนแล้วให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่ง 
สติสัมโพชฌงค์  มีอยู่  การกระท�าให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น  นี้เป็น
อาหารให้สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์.  

[๓๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด     
เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายที่เป็น 
กุศลและอกุศล  ที่มีโทษ  และไม่มีโทษ  ที่เลวและประณีต  ที่เป็นฝ่ายด�าและฝ่ายขาว   
มีอยู่  การกระท�าให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น  นี้เป็นอาหารให้ธรรมวิจย-
สัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์.

1.  อโยนิโสมนสิการ  -ผู้รวบรวม

2.  ดูกร  -ผู้รวบรวม
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[๓๖๗]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
อปุปฺนนฺสฺส  วา  วริิยสมโฺพชฺฌงฺคสสฺ  ภาวนาย  ปารปูิรยิา ฯ  อตถฺ ิ ภิกขฺเว  อารพภฺธาตุ 1   
นกิกฺมธาต ุ ปรกกฺมธาต ุ ตตถฺ  โยนโิสมนสิการพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนปุปฺนนฺสสฺ  
วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย   
ปาริปูริยา ฯ  

[๓๖๘]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปีติ- 
สมโฺพชฌฺงฺคฏฺานยิา  ธมฺมา  ตตถฺ  โยนโิสมนสกิารพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนปุปฺนนฺสสฺ   
วา  ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย   
ปาริปูริยา ฯ  

[๓๖๙]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
อปุปฺนนฺสสฺ  วา  ปสสฺทธฺสิมโฺพชฌฺงคฺสฺส  ภาวนาย  ปารปูิรยิา ฯ  อตถฺ ิ ภกิขฺเว  กายปสสฺทธฺิ   
จติตฺปสฺสทธิฺ  ตตถฺ  โยนโิสมนสกิารพหุลกีาโร  อยมาหาโร  อนุปปฺนนฺสสฺ  วา  ปสสฺทฺธิ- 
สมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  อปฺุปาทาย  อปุปฺนฺนสฺส  วา  ปสสฺทธฺสิมฺโพชฌฺงคฺสสฺ  ภาวนาย  ปารปิริูยา ฯ

[๓๗๐]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
อุปฺปนฺนสฺส  วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิ- 
นิมิตฺต 2  อพฺยคฺคนิมิตฺต  ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  
วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  
ปาริปูริยา ฯ  

[๓๗๑]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
อปุปฺนนฺสสฺ  วา  อเุปกขฺาสมโฺพชฺฌงคฺสฺส  ภาวนาย  ปารปิรูยิา ฯ  อตถฺ ิ ภกิขฺเว  อุเปกขฺา- 
สมโฺพชฌฺงคฺฏฺานยิา  ธมมฺา  ตตถฺ  โยนิโสมนสกิารพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนุปปฺนฺนสสฺ   
วา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ 

1.  โป. ม. ยุ. อารมฺภธาตุ ฯ  
2.  ม. ยุ. สมถนิมิตฺต ฯ  
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[๓๖๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิริยสัมโพฌงค์ 1ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น   
หรือท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ ์?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความริเริ่ม  ความพยายาม   
ความบากบ่ันมีอยู่  การกระท�าให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในสิ่งเหล่านี้  นี้เป็นอาหาร 
ให้วิริยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์.

[๓๖๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  
หรือท่ีเกิดข้ึนแล้วให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่ง 
ปีติสัมโพชฌงค์  มีอยู่  การกระท�าให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น  นี้เป็น
อาหารให้ปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์.

[๓๖๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเล่าเป็นอาหารให้ปัสสทัธสัิมโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิ  เกดิข้ึน   
หรอืทีเ่กิดขึน้แล้วให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ความสงบกาย  ความสงบจติ  มีอยู่   
การกระท�าให้มากซึง่โยนโิสมนสิการในความสงบน้ัน  น้ีเป็นอาหารให้ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์
ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์.

[๓๗๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเล่าเป็นอาหารให้สมาธสิมัโพชฌงค์ทียั่งไม่เกดิ  เกดิขึน้  
หรือทีเ่กดิขึน้แล้วให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดูกรภกิษุทัง้หลาย  สมาธินิมิต  อัพยัคคนิมิต  มอียู่   
การกระท�าให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในนิมิตนั้น  นี้เป็นอาหารให้สมาธิสัมโพชฌงค์ 
ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์.

[๓๗๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด   
เกดิขึน้  หรือท่ีเกดิข้ึนแล้วให้เจริญบรบูิรณ์ ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมทัง้หลายเป็นทีต่ัง้ 
แห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์  มีอยู่  การกระท�าให้มากซ่ึงโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น   
นีเ้ป็นอาหารให้อเุบกขาสมัโพชฌงค์ทียั่งไม่เกดิ  เกดิขึน้  หรอืทีเ่กดิขึน้แล้วให้เจรญิบรบิรูณ์.

1.  วิริยสัมโพชฌงค ์ -ผู้รวบรวม
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[๓๗๒]
 เสยฺยถาปิ  ภกิขฺเว  อย  กาโย  อาหารฏฺติโิก  อาหาร  ปฏจิจฺ  ตฏฺิต ิ อนาหาโร  
โน  ติฏฺติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อาหารฏฺติิกา  อาหาร  
ปฏิจฺจ  ติฏฺนฺติ  อนาหารา  โน  ติฏฺนฺตีติ ฯ  

[๓๗๓]
 เย  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  สีลสมฺปนฺนา  สมาธิสมฺปนฺนา  ปฺาสมฺปนฺนา  วิมุตฺติ-
สมฺปนฺนา  วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา  ทสฺสนมฺปห 1  ภิกฺขเว  เตส  ภิกฺขูน  พหูปการ 2  
วทามิ  สวนมฺปห  ภิกฺขเว  เตส  ภิกฺขูน  พหูปการ  วทามิ  อุปสงฺกมนมฺปห  ภิกฺขเว  
เตส  ภกิขฺนู  พหปูการ  วทาม ิ ปยริปุาสนมปฺห  ภกิขฺเว  เตส  ภกิขฺนู  พหปูการ  วทามิ  
อนุสฺสติมฺปห  ภิกฺขเว  เตส  ภิกฺขูน  พหูปการ  วทามิ  อนุปพฺพชฺชมฺปห  ภิกฺขเว  เตส   
ภกิขฺูน  พหปูการ  วทาม ิฯ  ต  กสิสฺ  เหต ุฯ  ตถารปูาน  ภกิขฺเว  ภกิขฺนู  ธมมฺ  สตุวฺา   
ทฺวเยน  [3]  วูปกฏฺโ  วิหรติ  กายวูปกาเสน  จ  จิตฺตวูปกาเสน  จ  โส  ตถา  วูปกฏฺโ  
วิหรนฺโต  ต  ธมฺม  อนุสฺสรติ  อนุวิตกฺเกติ ฯ  

[๓๗๔]
 ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ตถา  วูปกฏฺโ  วิหรนฺโต  ต  ธมฺม  อนุสฺสรติ   
อนุวิตกฺเกติ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  
ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุ  ภาเวติ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉต ิ โส  ตถาสโต  วหิรนโฺต  ต  ธมมฺ  ปฺาย  ปวจินิต ิ ปวจิรต ิ ปรวิมีสมาปชชฺต ิฯ  

[๓๗๕]
 ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ตถาสโต  วิหรนฺโต  ต  ธมฺม  ปฺาย  ปวิจินติ   
ปวิจรติ  ปริวีมสมาปชฺชติ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ   
โหติ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุ  ภาเวติ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  
สมเย  ภิกฺขุโน  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ  ตสฺส  ต  ธมฺม  ปฺาย  ปวิจินโต  ปวิจรโต  
ปริวีมสมาปชฺชโต  อารทฺธ  โหติ  วิริย  อสลฺลีน ฯ  

1.  ม. ยุ. ทสฺสนมฺปาห ฯ
2.  ม. พหูการ ฯ  ยุ. พหุการ ฯ  เอวมุปริ ฯ  
3.  ม. ยุ. วูปกาเสน ฯ  
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[๓๗๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กายน้ีมีอาหารเป็นที่ต้ัง  ด�ารงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร   
ไม่มอีาหารด�ารงอยูไ่ม่ได้  แม้ฉนัใด  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี ้ กม็อีาหารเป็นท่ีตัง้  ด�ารงอยูไ่ด้ 
เพราะอาศัยอาหาร  ไม่มีอาหารด�ารงอยู่ไม่ได้  ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๒  

สีลสูตร

 การหลีกออก ๒ วิธี

[๓๗๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษเุหล่าใดเป็นผูถ้งึพร้อมด้วยศลี  เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยสมาธิ  
เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยปัญญา  เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยวมุิติ  เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยวิมุตติญาณทสัสนะ   
การได้เห็นภิกษุเหล่านั้นก็ดี  การได้ฟังภิกษุเหล่านั้นก็ดี  การเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นก็ดี   
การเข้าไปนัง่ใกล้ภกิษเุหล่านัน้กดี็  การระลกึถึงภิกษุเหล่าน้ันกดี็  การบวชตามภิกษุเหล่านัน้ 
ก็ดี  แต่ละอย่างๆ เรากล่าวว่ามอุีปการะมาก  ข้อน้ันเพราะเหตไุร ?   เพราะว่าผูท้ีไ่ด้ฟังธรรม 
ของภิกษุเห็นปานนั้นแล้ว   ย่อมหลีกออกอยู่ด้วย ๒ วิธี  คือ  หลีกออกด้วยกาย ๑  
หลีกออกด้วยจติ ๑  เธอหลกีออกอยู่อย่างนัน้แล้ว  ย่อมระลกึถงึ  ย่อมตรกึถงึธรรมนัน้.

[๓๗๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  ภิกษุหลีกออกอยู่อย่างนั้นแล้ว  ย่อมระลึกถึง   
ย่อมตรกึถงึธรรมนัน้   สมยันัน้  สตสิมัโพชฌงค์เป็นอนัภกิษปุรารภแล้ว  ภกิษยุ่อมช่ือว่า 
เจริญสติสัมโพชฌงค์  สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์  เธอมีสต ิ
อยูอ่ย่างนัน้  ย่อมเลือกเฟ้น  ตรวจตรา  ถึงความพินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา.

[๓๗๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  ภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้น  ย่อมเลือกเฟ้น  ตรวจตรา   
ถงึความพนิจิพจิารณาธรรมนัน้ด้วยปัญญา   สมยันัน้  ธรรมวจิยสมัโพชฌงค์เป็นอนัภกิษุ
ปรารภแล้ว  ภิกษยุ่อมช่ือว่าเจริญธรรมวจิยสมัโพชฌงค์  ธรรมวิจยสมัโพชฌงค์ของภกิษ ุ
ย่อมถงึความเจรญิบรบิรูณ์  เมือ่ภกิษเุลอืกเฟ้น  ตรวจตรา  พินิจพิจารณาธรรมน้ันด้วยปัญญา   
ความเพียรอันไม่ย่อหย่อนเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว.
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[๓๗๖]
 ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ต  ธมฺม  ปฺาย  ปวิจินโต  ปวิจรโต   
ปริวีมสมาปชฺชโต  อารทฺธ  โหติ  วิริย  อสลฺลีน ฯ  วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย   
ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  วิริยสมฺโพชฺฌงฺค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุ  ภาเวติ  วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค  
ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ  อารทฺธวิริยสฺส  อุปฺปชฺชติ  ปีติ  นิรามิสา ฯ  

[๓๗๗]
 ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อารทฺธวิริยสฺส  อุปฺปชฺชติ  ปีติ  นิรามิสา ฯ    
ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  ปีติสมฺโพชฺฌงฺค  ตสฺมึ  สมเย   
ภกิขฺ ุ ภาเวต ิ ปีตสิมโฺพชฌฺงโฺค  ตสมฺ ึ สมเย  ภกิขฺโุน  ภาวนาปารปิรู ึ คจฉฺต ิ ปีตมินสสฺ  
กาโยปิ  ปสฺสมฺภติ  จิตฺตมฺปิ  ปสฺสมฺภติ ฯ  

[๓๗๘]
 ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปีติมนสฺส  กาโยปิ  ปสฺสมฺภติ  จิตฺตมฺปิ  ปสฺสมฺภติ   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค  ตสฺมึ  
สมเย  ภกฺิข ุ ภาเวต ิ ปสสฺทฺธิสมโฺพชฺฌงฺโค  ตสมฺ ึ สมเย  ภกิขฺโุน  ภาวนาปารปิรู ึ คจฉฺติ  
ปสฺสทฺธกายสฺส  [1]  สุขิโน  จิตฺต  สมาธิยติ ฯ  

[๓๗๙]
 ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปสฺสทฺธกายสฺส  สุขิโน  จิตฺต  สมาธิยติ  สมาธิ-
สมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค  ตสฺมึ  
สมเย  ภิกฺขุ  ภาเวติ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ   
โส  ตถา  สมาหิต  จิตฺต  สาธุก  อชฺฌุเปกฺขิตา  โหติ ฯ  

[๓๘๐]
 ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ตถา  สมาหิต  จิตฺต  สาธุก  อชฺฌุเปกฺขิตา  โหติ   
อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺค  ตสฺม ึ สมเย  ภกิขฺโุน  อารทโฺธ  โหต ิ อุเปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ  ตสมฺึ  
สมเย  ภิกขฺ ุ ภาเวต ิ อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺค  ตสมฺ ึ สมเย  ภิกขฺโุน  ภาวนาปารปิรู ึ คจฉฺติ ฯ

1.  ยุ. สุข  โหติ ฯ  
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[๓๗๖]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สมยัใด  เมือ่ภกิษเุลอืกเฟ้น  ตรวจตรา  พนิจิพจิารณาธรรมนัน้
ด้วยปัญญา  ความเพยีรอันไม่ย่อหย่อน  อันภิกษุปรารภแล้ว   สมัยน้ัน  วริิยสมัโพชฌงค์  
เป็นอนัภกิษปุรารภแล้ว  ภกิษยุ่อมชือ่ว่าเจรญิวริยิสมัโพชฌงค์  วริยิสัมโพชฌงค์ของภกิษุ
ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์  ปีติที่ไม่มีอามิส  ย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียร.

[๓๗๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สมยัใด  ปีตทิีไ่ม่มีอามิสย่อมเกิดแก่ภิกษุ  ผูป้รารภความเพยีร   
สมัยนั้น  ปีติสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว  ภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญปีติสัมโพชฌงค์   
ปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์  กายก็ดี  จิตก็ดี  ของภิกษุ 
ผู้มีใจกอปรด้วยปีติ  ย่อมสงบระงับ.

[๓๗๘]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  สมัยใด  กายก็ดี  จิตก็ดี  ของภิกษุผู้มีใจกอปรด้วยปีติ   
ย่อมสงบระงับ   สมัยนั้น  ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว  ภิกษุย่อมชื่อว่า 
เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์  
จิตของภิกษุผู้มีกายสงบแล้ว  มีความสุข  ย่อมตั้งมั่น.

[๓๗๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สมยัใด  จิตของภิกษุผูมี้กายสงบแล้ว  มีความสขุ  ย่อมตัง้มัน่   
สมยันัน้  สมาธสิมัโพชฌงค์เป็นอนัภิกษุปรารภแล้ว  ภิกษยุ่อมชือ่ว่าเจริญสมาธสิมัโพชฌงค์   
สมาธิสัมโพชฌงค์ของภกิษุย่อมถงึความเจริญบริบูรณ์  เธอย่อมเป็นผูเ้พ่งดจิูตทีต่ัง้ม่ันแล้ว 
อย่างนัน้ด้วยดี.

[๓๘๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สมยัใด  ภกิษุย่อมเป็นผูเ้พ่งดจูติทีต่ัง้มัน่แล้ว  อย่างนัน้ด้วยดี   
สมัยนั้น  อุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว  ภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญอุเบกขา- 
สัมโพชฌงค์  อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.
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[๓๘๑]
 เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  สตฺตสุ  โพชฺฌงฺเคสุ  เอว  พหุลีกเตสุ  สตฺต  ผลา  
สตฺตานิสสา  ปาฏิกงฺขา ฯ  กตเม  สตฺต  ผลา  สตฺตานิสสา ฯ  

[๓๘๒]
 ทิฏฺเว  ธมฺเม  ปฏกิจจฺ  อฺ  อาราเธต ิ โน  เจ  ทิฏฺเว  ธมเฺม  ปฏกิจจฺ  อฺ  
อาราเธติ  อถ  มรณกาเล  อฺ  อาราเธติ ฯ  โน  เจ  ทิฏฺเว  ธมฺเม  ปฏิกจฺจ  อฺ   
อาราเธต ิ โน  เจ  มรณกาเล  อฺ  อาราเธต ิ อถ  ปฺจนนฺ  โอรมภฺาคยิาน  สฺโชนาน   
ปรกิขฺยา  อนตฺราปรินพฺิพาย ี โหต ิฯ  โน  เจ  ทฏฺิเว  ธมเฺม  ปฏกิจฺจ  อฺ  อาราเธติ  
โน  เจ  มรณกาเล  อฺ  อาราเธติ  โน  เจ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  
ปรกิขฺยา  อนตฺราปรินพฺิพายี  โหติ  อถ  ปฺจนนฺ  โอรมภฺาคยิาน  สฺโชนาน  ปรกิขฺยา  
อุปหจฺจปรินิพฺพายี  โหติ ฯ  โน  เจ  ทิฏฺเว  ธมฺเม  ปฏิกจฺจ  อฺ  อาราเธติ  โน  เจ  
มรณกาเล  อฺ  อาราเธติ  โน  เจ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา  
อนฺตราปรินิพฺพายี  โหติ  โน  เจ  ปฺจนฺน  โอรมมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา   
อุปหจฺจปรินิพฺพายี  โหติ  อถ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา   
อสงฺขารปรนิพฺิพาย ี โหต ิฯ  โน  เจ  ทิฏฺเว  ธมเฺม  ปฏกิจจฺ  อฺ  อาราเธต ิ โน  เจ  
มรณกาเล  อฺ  อาราเธต ิ โน  เจ  ปฺจนนฺ  โอรมภฺาคยิาน  สฺโชนาน  ปรกิขฺยา  
อนฺตราปรินิพฺพายี  โหติ  โน  เจ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา  
อุปหจฺจปรินิพฺพายี  โหติ  โน  เจ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา   
อสงฺขารปรินิพฺพายี  โหติ  อถ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา   
สสงฺขารปรินิพฺพายี  โหติ ฯ  โน  เจ  ทิฏฺเว  ธมฺเม  ปฏิกจฺจ  อฺ  อาราเธติ  โน  เจ  
มรณกาเล  อฺ  อาราเธติ  โน  เจ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา  
อนฺตราปรินิพฺพายี  โหติ  โน  เจ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา   
อุปหจฺจปรินิพฺพายี  โหติ  โน  เจ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา   
อสงฺขารปรินิพฺพายี  โหติ  โน  เจ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา   
สสงฺขารปรินิพฺพายี  โหติ  อถ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา   
อุทฺธโสโต  โหติ  อกนิฏฺคามี ฯ  เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  สตฺตสุ  โพชฺฌงฺเคสุ  เอว  
พหุลีกเตสุ  อิเม  สตฺต  ผลา  สตฺตานิสสา  ปาฏิกงฺขาติ ฯ  
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 อานิสงส์การเจริญโพชฌงค์

[๓๘๑]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่โพชฌงค์ ๗ อันภกิษุเจรญิแล้วอย่างนี ้ กระท�าให้มากแล้ว 
อย่างนี้  ผลานิสงส์ ๗ ประการ  อันเธอพึงหวังได้   ผลานิสงส์ ๗ ประการเป็นไฉน ?

[๓๘๒]
 คือ  (๑) ในปัจจุบัน  จะได้บรรลุอรหัตผลโดยพลัน   (๒) ในปัจจุบันไม่ได้บรรลุ   
ทีนั้นจะได้บรรลุในเวลาใกล้ตาย   (๓) ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุ  ในเวลาใกล้ตาย 
กไ็ม่ได้บรรล ุ ทนีัน้จะได้เป็นพระอนาคามผีูอ้นัตราปรนิพิพายี  เพราะสงัโยชน์เบือ้งต�า่ ๕   
สิ้นไป   (๔) ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุ  ในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุ  และไม่ได้เป็น 
พระอนาคามผีูอ้นัตราปริพินพิพายี  เพราะสงัโยชน์เบ้ืองต�า่ ๕ สิน้ไป  ทน้ัีนจะได้เป็น 
พระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี  เพราะสังโยชน์เบื้องต�่า ๕ สิ้นไป   (๕) ถ้าในปัจจบุนั
กไ็ม่ได้บรรล ุ  ในเวลาใกล้ตายกไ็ม่ได้บรรล ุ  ไม่ได้เป็นพระอนาคามผีูอั้นตราปรนิิพพายี   
และไม่ได้เป็นพระอนาคามผีูอ้ปุหัจจปรนิิพพายี  ทน้ัีนจะได้เป็นพระอนาคามีผูอ้สังขาร- 
ปรนิพิพาย ี เพราะสังโยชน์เบื้องต�่า ๕ สิ้นไป   (๖) ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุ  ในเวลา 
ใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุ  ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู ้อันตราปรินิพพายี  ไม่ได้เป็น 
พระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี  และไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี   
ทีนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี 1  เพราะสังโยชน์เบื้องต�่า ๕ สิ้นไป    
(๗) ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุ  ในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุ  ไม่ได้เป็นพระอนาคามี 
ผู ้อันตราปรินิพพายี  ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู ้อุปหัจจปรินิพพายี  ไม่ได้เป็น 
พระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี  และไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี   
ทีนั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  เพราะสังโยชน์เบื้องต�่า ๕ สิ้นไป   
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่โพชฌงค์ ๗ อันภกิษุเจรญิแล้วอย่างน้ี  กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้   
ผลานิสงส์ ๗ ประการเหล่านี้  อันเธอพึงหวังได้.

จบ  สูตรที่ ๓  

1.  สสังขารปรินิพพายี  -ผู้รวบรวม
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[๓๘๓]
 เอก  สมย  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปิณฺฑิกสฺส   
อาราเม ฯ  ตตฺร  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ภกิขฺ ู อามนเฺตส ิ อาวโุส  ภกิขฺเวต ิฯ  อาวโุสติ   
[1]  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ปจฺจสฺโสสุ ฯ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เอตทโวจ  
สตฺติเม  อาวุโส  โพชฺฌงฺคา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค   
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค  ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  อิเม  โข  อาวุโส  สตฺต  โพชฺฌงฺคา ฯ  

[๓๘๔]
 อิเมส  ขฺวาห  อาวุโส  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  เยน  เยน  โพชฺฌงฺเคน  อากงฺขามิ   
ปุพฺพณฺหสมย  วิหริตุ  เตน  เตน  โพชฺฌงฺเคน  ปุพฺพณฺหสมย  วิหรามิ  เยน  เยน  
โพชฌฺงฺเคน  อากงขฺาม ิ มชฌฺนตฺกิสมย  วหิริตุ  เตน  เตน  โพชฌฺงเฺคน  มชฌฺนฺตกิสมย   
วหิราม ิ เยน  เยน  โพชฺฌงเฺคน  อากงขฺาม ิ สายณหฺสมย  วหิรติุ  เตน  เตน  โพชฌฺงฺเคน  
สายณฺหสมย  วิหรามิ ฯ  

[๓๘๕]
 สตสิมโฺพชฌฺงโฺค  อติ ิ เจ  เม  อาวโุส  โหต ิ อปฺปมาโณติ  เม  โหต ิ สสุมารทโฺธติ  
เม  โหติ  ติฏฺนฺต  [2]  ติฏฺตีติ  ปชานามิ  สเจปิ  เม  จวติ  อิทปฺปจฺจยา  เม  จวตีติ  
ปชานามิ  ฯเปฯ  

[๓๘๖]
 อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  อิติ  เจ  เม  อาวุโส  โหติ  อปฺปมาโณติ  เม  โหติ   
สุสมารทฺโธติ  เม  โหติ  ติฏฺนฺต  ติฏฺตีติ  ปชานามิ  สเจปิ  เม  จวติ  อิทปฺปจฺจยา  
เม  จวตีติ  ปชานามิ ฯ  

[๓๘๗]
 เสยฺยถาปิ  อาวุโส  รฺโ  วา  ราชมหามตฺตสฺส  วา  นานารตฺตาน  ทุสฺสาน  
ทุสฺสกรณฺฑโก  ปูโร  อสฺส  โส  ย  ยเทว  ทุสฺสยุค  อากงฺเขยฺย  ปุพฺพณฺหสมย  ปารุปิตุ  

1.  ม. โข ฯ  
2.  ม. ยุ. จ  น ฯ  เอวมุปริ ฯ  
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วัตตสูตร  

 การอยู่ด้วยโพชฌงค์ ๗  

[๓๘๓]
 สมัยหนึ่ง  ท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน  อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกล้พระนครสาวัตถี   

ณ ที่นั้นแล  ท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายว่า   ดูกรภิกษุทั้งหลาย 1  ภิกษุเหล่านั้นรับค�าท่านพระสารีบุตรแล้ว   

ท่านพระสารบีตุรได้กล่าวว่า   

 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ ประการนี้   ๗ ประการเป็นไฉน ?   คือ  สติ- 
สัมโพชฌงค์ ๑   ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ๑   วิริยสัมโพชฌงค์ ๑   ปีติสัมโพชฌงค์ ๑  
ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ ๑   สมาธิสัมโพชฌงค์ ๑   อุเบกขาสมัโพชฌงค์ ๑   ดกูรภกิษุทัง้หลาย 2  
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้แล.

[๓๘๔]
 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  บรรดาโพชฌงค์ ๗ ประการนี้  เราประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดๆ ในเวลาเช้า   

ก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้นๆ   เราประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดๆ ในเวลาเที่ยง  ก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้นๆ   เราประสงค ์

จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดๆ ในเวลาเย็น  ก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้นๆ.

[๓๘๕]
 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  ถ้าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่แก่เรา  ดังพรรณนามานี้  เราก็รู้ว่าสติสัมโพชฌงค์ของเราหาประมาณ 

มิได้  อันเราปรารภดีแล้ว  สติสัมโพชฌงค์เมื่อยังต้ังอยู่  เราก็รู ้ว่าต้ังอยู่   ถ้าแม้สติสัมโพชฌงค์ของเราเคลื่อนไป   

เราก็รู้ว่าเคลื่อนไป  เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย.  

[๓๘๖]
 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  ถ้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่แก่เรา  ดังพรรณนามานี้  เราก็รู้ว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของเรา

หาประมาณมิได้  อันเราปรารภดีแล้ว  อุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อยังตั้งอยู่  เราก็รู้ว่าตั้งอยู่   ถ้าแม้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของเรา

เคลื่อนไป  เราก็รู้ว่าเคลื่อนไป  เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย.

[๓๘๗]
 ดูกรผู ้มีอายุทั้งหลาย  หีบผ้าของพระราชาหรือของราชมหาอ�ามาตย์  เต็มด้วยผ้าสีต่างๆ พระราชาหรือ 

ราชมหาอ�ามาตย์  ประสงค์จะนุง่ห่มผ้าชดุใดๆ ในเวลาเช้า  กน็ุง่ห่มผ้าชดุนัน้ๆ ได้   ประสงค์จะนุง่ห่มผ้าชุดใดๆ ในเวลาเทีย่ง   

1.  ข้อสังเกต : ในบาลีเป็นค�าว่า  “อาวุโส”  ดังนั้นน่าจะใช้ค�าว่า  “ดูกรผู้มีอายุ”  -ผู้รวบรวม
2.  ข้อสังเกต : ในบาลีเป็นค�าว่า  “อาวุโส”  ดังนั้นน่าจะใช้ค�าว่า  “ดูกรผู้มีอายุ”  -ผู้รวบรวม
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ตนฺตเทว  ทุสฺสยุค  ปุพฺพณฺหสมย  ปารุเปยฺย  ย  ยเทว  ทุสฺสยุค  อากงฺเขยฺย  มชฺฌนฺ- 
ติกสมย  ปารุปิตุ  ตนฺตเทว  ทุสฺสยุค  มชฺฌนฺติกสมย  ปารุเปยฺย  ย  ยเทว  ทุสฺส
ยุค  อากงฺเขยฺย  สายณฺหสมย  ปารุปิตุ  ตนฺตเทว  ทุสฺสยุค  สายณฺหสมย  ปารุเปยฺย ฯ   
เอวเมว  โข  อห  อาวุโส  อิเมส  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  เยน  เยน  โพชฺฌงฺเคน   
อากงฺขามิ  ปุพฺพณฺหสมย  วิหริตุ  เตน  เตน  โพชฺฌงฺเคน  ปุพฺพณฺหสมย  วิหรามิ   
เยน  เยน  โพชฺฌงฺเคน  อากงฺขามิ  มชฺฌนฺติกสมย  วิหริตุ  เตน  เตน  โพชฺฌงฺเคน  
มชฺฌนฺติกสมย  วิหรามิ  เยน  เยน  โพชฺฌงฺเคน  อากงฺขามิ  สายณฺหสมย  วิหริตุ  เตน  
เตน  โพชฺฌงฺเคน  สายณฺหสมย  วิหรามิ ฯ  

[๓๘๘]
 สติสมโฺพชฌฺงโฺค  อติ ิ เจ  เม  อาวโุส  โหต ิ อปฺปมาโณต ิ เม  โหต ิ สสุมารทฺโธติ   
เม  โหติ  ติฏฺนฺต  ติฏฺตีติ  ปชานามิ  สเจปิ  เม  จวติ  อิทปฺปจฺจยา  เม  จวตีติ   
ปชานามิ  ฯเปฯ  

[๓๘๙]
 อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  อิติ  เจ  เม  อาวุโส  โหติ  อปฺปมาโณติ  เม  โหติ   
สุสมารทฺโธติ  เม  โหติ  ติฏฺนฺต  ติฏฺตีติ  ปชานามิ  สเจปิ  เม  จวติ  อิทปฺปจฺจยา  
เม  จวตีติ  ปชานามีติ ฯ  

[๓๙๐]
 อถ  โข  อฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ฯเปฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
โส  ภกิขฺ ุ ภควนตฺ  เอตทโวจ  โพชฌฺงฺคา  โพชฌฺงคฺาต ิ ภนฺเต  วจฺุจนตฺ ิ กิตฺตาวตา  นุ  โข   
ภนฺเต  โพชฺฌงฺคาติ  วุจฺจนฺตีติ ฯ  โพธาย  สวตฺตนฺตีติ  โข  ภิกฺขุ  ตสฺมา  โพชฺฌงฺคาติ   
วุจฺจนฺตีติ ฯ  

[๓๙๑]
 อธิ  ภกิขฺ ุ ภิกขฺ ุ สติสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนสิสิฺต  วิราคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  
โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  
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ก็นุ่งห่มผ้าชุดนั้นๆ ได้  ประสงค์จะนุ่งห่มผ้าชุดใดๆ ในเวลาเย็น  ก็นุ่งห่มผ้าชุดนั้นๆ ได้  แม้ฉันใด  เราก็ฉันน้ัน 

เหมือนกัน  บรรดาโพชฌงค์ท้ัง ๗ นี้  ประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดๆ ในเวลาเช้า  ก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้นๆ  

ประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดๆ ในเวลาเที่ยง  ก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้นๆ   ประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใดๆ   

ในเวลาเย็น  ก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้นๆ.

[๓๘๘]
 ถ้าสตสิมัโพชฌงค์มอียูแ่ก่เรา  ดงัพรรณนามานี ้ เรากร็ูว่้าสตสิมัโพชฌงค์ของเราหาประมาณมไิด้  อนัเราปรารภดแีล้ว   

สติสัมโพชฌงค์เมื่อยังต้ังอยู่  เราก็รู้ว่าต้ังอยู่   ถ้าแม้สติสัมโพชฌงค์ของเราเคลื่อนไป  เราก็รู้ว่าเคลื่อนไป  เพราะสิ่งนี้ 

เป็นปัจจัย  ฯลฯ 

 [๓๘๙]
 ถ้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่แก่เรา  ดังพรรณนามานี้  เราก็รู ้ว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของเราหาประมาณมิได้   

อันเราปรารภดีแล้ว  อุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อยังตั้งอยู่  เราก็รู้ว่าตั้งอยู่   ถ้าแม้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของเราเคลื่อนไป   

เราก็รู้ว่าเคลื่อนไป  เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย.

จบ  สูตรที่ ๔  

ภิกขุสูตร  

 ที่เรียกว่าโพชฌงค์เพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้

[๓๙๐]
 ครั้งน้ันแล  ภิกษุรูปหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ฯลฯ  คร้ันแล้ว  ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า   

ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ทีเ่รยีกว่าโพชฌงค์ๆ ดงัน้ี   ด้วยเหตเุพยีงเท่าไรหนอ  จงึจะเรยีกว่า  โพชฌงค์ ?   พระผูม้พีระภาคตรัสว่า  
 ดูกรภิกษุ  ที่เรียกว่าโพชฌงค์  เพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้.

[๓๙๑]
 ดูกรภิกษุ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  
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[๓๙๒]
 อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺค-
ปริณามึ ฯ  

[๓๙๓]
 ตสฺสิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาวยโต  กามาสวาปิ  จิตฺต  วิมุจฺจติ  ภวาสวาปิ  
จิตฺต  วิมุจฺจติ  อวิชฺชาสวาปิ  จิตฺต  วิมุจฺจติ ฯ  วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ 1  าณ  โหติ ฯ  
ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาติ ฯ  โพธาย   
สวตฺตนฺตีติ  ภิกฺขุ  ตสฺมา  โพชฺฌงฺคาติ  วุจฺจนฺตีติ ฯ  

[๓๙๔]
 เอก  สมย  ภควา  สาเกเต  วิหรติ  อฺชนวเน  มิคทาเย ฯ  อถ  โข  กุณฺฑลิโย  
ปรพิพฺาชโก  เยน  ภควา  เตนปุสงกฺม ิ อุปสงกฺมิตวฺา  ภควตา  สทฺธ ึ สมฺโมท ิ สมฺโมทนีย   
กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  กุณฺฑลิโย   
ปริพฺพาชโก  ภควนฺต  เอตทโวจ  อหมสฺมิ  โภ  โคตม  อารามนิยาทิปริสาวจโร 2  ตสฺส  
มยฺห  โภ  โคตม  ปจฺฉาภตฺต  ภุตฺตปาตราสสฺส  อยมาหาโร 3  โหติ  อาราเมน  อาราม  
อุยฺยาเนน  อุยฺยาน  อนุจงฺกมามิ  อนุวิจรามิ  โส  ตตฺถ  ปสฺสามิ  เอเก  สมณพฺราหฺมเณ  
อิติ  วาทปฺปโมกฺขานิสส  เจว  กถ  กเถนฺเต  อุปารมฺภานิสส  จ  ภวมฺปน  โคตโม   
กิมานิสโส  วิหรตีติ ฯ  วิชฺชาวิมุตฺติผลานิสโส  โข  กุณฺฑลิย  ตถาคโต  วิหรตีติ ฯ 

[๓๙๕]
 กตเม  ปน  โภ  โคตม  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺตึ  ปริปูเรนฺตีติ ฯ  
สตฺต  โข  กณฺุฑลิย  โพชฌฺงฺคา  ภาวติา  พหุลกีตา  วชฺิชาวมิตฺุต ึ ปรปิเูรนตฺตี ิฯ  กตเม  
ปน  โภ  โคตม  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺตีติ ฯ  จตฺตาโร  

1.  โป. ยุ. วิมุตฺตมฺหีติ ฯ
2.  ม. อารามนิสฺสยี  ปริสาวจโร ฯ  ยุ. อารามนิสาทิ... ฯ  
3.  ม. ยุ. อยมาจาโร ฯ  
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[๓๙๒]
 ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ย่อมเจรญิอุเบกขาสมัโพชฌงค์  อันอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  
อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ

[๓๙๓]
 เม่ือภิกษุนั้นเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการน้ี  จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะ   
ภวาสวะ  อวิชชาสวะ  เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว  ย่อมมีญาณหยั่งรู ้ว่า  หลุดพ้นแล้ว   
ย่อมรู้ชัดว่า  ชาติสิ้นแล้ว  พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว  กิจที่ควรท�า  ท�าเสร็จแล้ว  กิจอื่นเพื่อ
ความเป็นอย่างนีม้ไิด้ม ี  ดกูรภกิษุ  ทีเ่รียกว่าโพชฌงค์  เพราะเป็นไปเพ่ือตรัสรู้  ฉะน้ีแล.

จบ  สูตรที่  ๕  

กุณฑลิยสูตร  

 ตถาคตมีวิชชาและวิมุติเป็นผลานิสงส์

[๓๙๔]
 สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าอัญชนมฤคทายวัน  ใกล้เมืองสาเกต  ครั้งนั้นแล  กุณฑลิยปริพาชก

เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึท่ีประทบั  ได้ปราศรยักบัพระผูม้พีระภาค  ครัน้ผ่านการปราศรยัพอให้ระลกึถงึกนัไปแล้ว  จึงนัง่ ณ 

ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว  ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  ข้าพเจ้าเที่ยวไปในอาราม  เข้าไป 

สู่บริษัท  เมื่อข้าพเจ้าบริโภคอาหารเช้าแล้ว  ในเวลาปัจฉาภัต  ข้าพเจ้าเดินไปเนืองๆ  เที่ยวไปเนืองๆ สู่อารามจากอาราม   

สูอ่ทุยานจากอทุยาน ณ ท่ีนัน้  ข้าพเจ้าเหน็สมณพราหมณ์พวกหนึง่  ก�าลงักล่าวถ้อยค�ามวีาทะและการเปลือ้งวาทะว่าดังนี้ 

เป็นอานสิงส์  และมคีวามขุน่เคอืงเป็นอานสิงส์  ส่วนท่านพระโคดมมอีะไรเป็นอานสิงส์อยูเ่ล่า ?  พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า  
 ดูกรกุณฑลิยะ  ตถาคตมีวิชชาและวิมุติเป็นผลานิสงส์อยู่.

[๓๙๕]  
 ก.  ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจรญิ  กธ็รรมเหล่าไหนทีบ่คุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมยงัวชิชาและวมุิตใิห้บรบิรูณ์ ?   

 พ.  ดกูรกณุฑลยิะ  โพชฌงค์ ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมยงั 
วิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์. 
 ก.  ข้าแต่ท่านพระโคดมผูเ้จรญิ  กธ็รรมเหล่าไหนทีบ่คุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมยงัโพชฌงค์ ๗ ให้บรบิรูณ์ ?  

 พ.  ดกูรกณุฑลยิะ  สตปัิฏฐาน ๔ อันบคุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมยงั 
โพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์.
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โข  กุณฺฑลิย  สติปฏฺานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺตีติ ฯ  กตเม  
ปน  โภ  โคตม  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  ปริปูเรนฺตีติ ฯ  ตีณิ  
โข  กุณฺฑลิย  สุจริตานิ  ภาวิตานิ  พหุลีกตานิ  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  ปริปูเรนฺตีติ ฯ   
กตเม  ปน  โภ  โคตม  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  ตีณิ  สุจริตานิ  ปริปูเรนฺตีติ ฯ  

[๓๙๖]
 อินฺทฺริยสวโร  โข  กุณฺฑลิย  ภาวิโต  พหุลีกโต  ตีณิ  สุจริตานิ  ปริปูเรติ 1 ฯ  
กถ  ภาวิโต  [2]  กุณฺฑลิย  อินฺทฺริยสวโร  กถ  พหุลีกโต  ตีณิ  สุจริตานิ  ปริปูเรติ 3 ฯ  
อิธ  กุณฺฑลิย  ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  มนาป  นาภิชฺฌายติ  นาวิหึสติ 4  น  ราค   
ชเนติ  ตสฺส  โิต  จ 5  กาโย  โหติ  ติ  จิตฺต  อชฺฌตฺต  สุสณฺติ  สุวิมุตฺต ฯ  จกฺขุนา   
โข  ปเนว  รูป  ทิสฺวา  อมนาป  น  มงฺกุ  โหติ  อปฺปติฏฺติจิตฺโต  อาทินฺนมานโส 6   
อพฺยาปนฺนเจตโส  ตสฺส  โิต  จ  กาโย  โหติ  ติ  จิตฺต  อชฺฌตฺต  สุสณฺติ  สุวิมุตฺต ฯ   
ปุน  จปร  กุณฺฑลิย  ภิกฺขุ  โสเตน  สทฺท  สุตฺวา  ฯเปฯ  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา ฯ   
ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา ฯ  กาเยน  โผฏฺพฺพ  ผุสิตฺวา ฯ  มนสา  ธมฺม  วิฺาย  มนาป  
นาภิชฺฌายติ  นาวิหึสติ  น  ราค  ชเนติ  ตสฺส  โิต  จ  กาโย  โหติ  ติ  จิตฺต  อชฺฌตฺต  
สุสณฺติ  สุวิมุตฺต ฯ  มนสา  โข  ปเนว  ธมฺม  วิฺาย  อมนาป  น  มงฺกุ  โหติ   
อปฺปติฏฺติจิตฺโต  อาทินฺนมานโส  อพฺยาปนฺนเจตโส  ตสฺส  จ  กาโย  โหติ  ติ  จิตฺต   
อชฺฌตฺต  สุสณฺติ  สุวิมุตฺต ฯ  ยโต  โข  กุณฺฑลิย  ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา   
มนาปามนาเปสุ  รูเปสุ  โิต  อาทินฺนมานโส  อพฺยาปนฺนเจตโส  ตสฺส  โิต  จ  กาโย  
โหติ  ติ  จิตฺต  อชฺฌตฺต  สุสณฺติ  สุวิมุตฺต ฯ  โสเตน  สทฺท  สุตฺวา  ฯเปฯ  ฆาเนน  
คนฺธ  ฆายิตฺวา ฯ  ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา ฯ  กาเยน  โผฏฺพฺพ  ผุสิตฺวา ฯ  มนสา  ธมฺม  
วิฺาย  มนาปามนาเปสุ  ธมฺเมสุ  โิต  จ  กาโย  โหติ  ติ  จิตฺต  อชฺฌตฺต  สุสณฺติ  
สุวิมุตฺต ฯ  เอวมฺภาวิโต  โข  กุณฺฑลิย  อินฺทฺริยสวโร  เอว  พหุลีกโต  ตีณิ  สุจริตานิ  
ปริปูเรติ ฯ  

1.  ม. อิติสทฺโท  อตฺถิ ฯ
2.  ม. ยุ. จ ฯ
3.  ม. ยุ. ปริปูเรนฺตีติ ฯ
4.  ม. ยุ. นาภิชฺฌติ  นาวิหสติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
5.  โป. ยุ. ว ฯ  เอวมุปริ ฯ  
6.  ม. ยุ. อาทีน  ... ฯ  เอวมุปริ ฯ  
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 ก.  ข้าแต่ท่านพระโคดมผูเ้จรญิ  กธ็รรมเหล่าไหนทีบ่คุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมยงัสตปัิฏฐาน ๔ ให้บรบิรูณ์ ? 

 พ.  ดูกรกุณฑลิยะ  สุจริต ๓ อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมยัง 
สติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์.
 ก.  ข้าแต่ท่านพระโคดมผูเ้จรญิ  กธ็รรมเหล่าไหนทีบ่คุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมยงัสจุรติ ๓ ให้บรบิรูณ์ ?

[๓๙๖]
 พ.  ดูกรกุณฑลิยะ  อินทรีย์สังวรอันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ย่อมยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์  อินทรีย์สังวรอันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว
อย่างไร  จึงยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์ ?   ดูกรกุณฑลิยะ  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เห็นรูป
ที่ชอบใจด้วยจักษุแล้ว  ย่อมไม่ยินดี  ไม่ขึ้งเคียด  ไม่ยังความก�าหนัดให้เกิด  และ
กายของเธอก็คงที่  จิตก็คงที่  มั่นคงดีในภายใน  หลุดพ้นดีแล้ว   อนึ่ง  เธอเห็นรูป
ที่ไม่ชอบใจด้วยจักษุแล้ว  ก็ไม่เก้อ  ไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยอ�านาจกิเลส  ไม่เสียใจ  มีจิต
ไม่พยาบาท  และกายของเธอก็คงที่  จิตก็คงที่  มั่นคงดีในภายใน  หลุดพ้นดีแล้ว.   
 อีกประการหนึ่ง  ภิกษุฟังเสียงด้วยหู  ฯลฯ   ดมกลิ่นด้วยจมูก  ฯลฯ   ลิ้มรส 
ด้วยลิ้น  ฯลฯ   ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย  ฯลฯ   รู้ธรรมารมณ์ที่ชอบใจด้วยใจแล้ว  
ย่อมไม่ยินดี  ไม่ขึ้งเคียด  ไม่ยังความก�าหนัดให้เกิด  และกายของเธอก็คงที่  จิตก็คงที่  
มัน่คงดใีนภายใน  หลดุพ้นดแีล้ว   อน่ึง  เธอรูธ้รรมารมณ์  ท่ีไม่ชอบใจด้วยใจแล้ว  ไม่เก้อ   
ไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยอ�านาจกิเลส  ไม่เสียใจ  มีจิตไม่พยาบาท  และกายของเธอก็คงท่ี   
จิตก็คงที่  มั่นคงดีในภายใน  หลุดพ้นดีแล้ว.
 ดูกรกุณฑลิยะ  เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้ว  เป็นผู้คงที่  ไม่เสียใจ   
มีจิตไม่พยาบาท  เพราะรูปทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ  กายของเธอก็คงที่  จิตก็คงท่ี  
มั่นคงดีในภายใน  หลุดพ้นดีแล้ว   ภิกษุฟังเสียงด้วยหู  ฯลฯ   ดมกลิ่นด้วยจมูก  ฯลฯ   
ลิม้รสด้วยล้ิน  ฯลฯ   ถกูต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย  ฯลฯ   รูธ้รรมารมณ์ด้วยใจแล้ว  เป็นผูค้งที่  
ไม่เสียใจ  มีจิตไม่พยาบาท  เพราะธรรมารมณ์  ทีช่อบใจและไม่ชอบใจ  และกายของเธอ 
กค็งที ่  จติกค็งท่ี  มัน่คงดใีนภายใน  หลดุพ้นดแีล้ว   ดูกรกุณฑลยิะ  อินทรีย์สังวร 
อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  อย่างนี้แล  ย่อมยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์.  
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[๓๙๗]
 กถ  ภาวิตานิ  ตานิ  จ  กุณฺฑลิย  ตีณิ  สุจริตานิ  กถ  พหุลีกตานิ  จตฺตาโร  
สติปฏฺาเน  ปริปูเรนฺติ ฯ  อิธ  กุณฺฑลิย  ภิกฺขุ  กายทุจฺจริต  ปหานาย 1  กายสุจริต   
ภาเวติ  วจีทุจฺจริต  ปหานาย  วจีสุจริต  ภาเวติ  มโนทุจฺจริต  ปหานาย  มโนสุจริต   
ภาเวติ ฯ  เอว  ภาวิตานิ  โข  กุณฺฑลิย  ตีณิ  สุจริตานิ  เอว  พหุลีกตานิ  จตฺตาโร   
สติปฏฺาเน  ปริปูเรนฺติ ฯ  

[๓๙๘]
 กถ  ภาวติา  จ  กณุฑฺลยิ  จตตฺาโร  สตปิฏฺานา  กถ  พหลุกีตา  สตตฺ  โพชฌฺงเฺค  
ปรปิเูรนติฺ ฯ  อธิ  กณุฑฺลยิ  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานุปสสฺ ี วหิรต ิ อาตาปี  สมฺปชาโน  สตมิา   
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  เวทนาสุ  ฯเปฯ  จิตฺเต  ฯเปฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  
วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เอว  ภาวิตา  
โข  กุณฺฑลิย  จตฺตาโร  สติปฏฺานา  เอว  พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺติ ฯ  

[๓๙๙]
 กถ  ภาวิตา  จ  กุณฺฑลิย  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  กถ  พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺตึ   
ปริปูเรนฺติ ฯ  อิธ  กุณฺฑลิย  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสฺิสิต  โวสฺสคคฺปริณามึ ฯ  เอว  ภาวติา  โข  กณฺุฑลยิ  สตตฺ  โพชฌฺงคฺา  
เอว  พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺตึ  ปริปูเรนฺตีติ ฯ  

[๔๐๐]
 เอว  วุตฺเต  กุณฺฑลิโย  ปริพฺพาชโก  ภควนฺต  เอตทโวจ  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  
อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาปิ  โภ  โคตม  นิกฺกุชฺชิต  วา  อุกฺกุชฺเชยฺย  ปฏิจฺฉนฺน  
วา  วิวเรยฺย  มูฬฺหสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปฺปชฺโชต  ธาเรยฺย  
จกฺขุมนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ ฯ  เอวเมว  โข  โภตา  โคตเมน  อเนกปริยาเยน  ธมฺโม  
ปกาสิโต  เอสาห  ภวนฺต  โคตม  สรณ  คจฺฉามิ  ธมฺมฺจ  ภิกฺขุสงฺฆฺจ  อุปาสก  ม  
ภว  โคตโม  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปต  สรณงฺคตนฺติ ฯ 

1.  ม. ยุ. ปหาย ฯ  เอวมุปริ ฯ  
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[๓๙๗]
 ดูกรกุณฑลิยะ  ก็สุจริตเหล่านั้นอันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้วอย่างไร  
ย่อมยงัสตปัิฏฐาน ๔ ให้บรบิรูณ์ ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ เจรญิกายสจุรติเพือ่ละกายทจุรติ   
เจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริต   เจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริต   สุจริต ๓ อันบุคคล
เจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  อย่างนี้แล  ย่อมยังสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ้.1

[๓๙๘]
 ดกูรกุณฑลยิะ  สตปัิฏฐาน ๔ อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้วอย่างไร  จงึยงั
โพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ ?   ภิกษใุนธรรมวนิยันี ้ ย่อมพจิารณาเหน็กายในกายเนอืงๆ อยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัด  อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ้  
ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู่  ฯลฯ   ย่อมพิจารณาเห็นจิต 2 เนืองๆ อยู่  
ฯลฯ   ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้   ดูกรกุณฑลิยะ  สติปัฏฐาน ๔ อันบุคคล
เจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล  ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์.  

[๓๙๙]
 ดกูรกณุฑลิยะ  โพชฌงค์ ๗ อันบคุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้วอย่างไร  ย่อมยงั 
วิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์ ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  อันอาศัย
วเิวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค์  
อนัอาศยัวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดกูรกุณฑลยิะ  โพชฌงค์ ๗  
อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล  ย่อมยังวิชชาและวิมุติให้สมบูรณ์.

[๔๐๐]
 เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว  กุณฑลิยปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  

ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก   ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก   ท่านพระโคดมทรงประกาศธรรม 

โดยอเนกปริยาย  เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว�่า  เปิดของที่ปิด  บอกทางแก่คนหลงทาง  หรือตามประทีปในท่ีมืด 

ด้วยหวังว่า  ผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้  ฉะนั้น  ข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์  ว่าเป็นสรณะ   

ขอท่านพระโคดม  จงทรงจ�าข้าพระองค์ว่า  เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิต  จ�าเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป.

จบ  สูตรที่ ๖  

1.  ให้บริบูรณ์  -ผู้รวบรวม
2.  ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิต  -ผู้รวบรวม
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[๔๐๑]
 เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  กูฏาคารสฺส  ยา  กาจิ  โคปานสิโย  สพฺพา  ตา  กูฏนินฺนา  
กูฏโปณา  กูฏปพฺภารา  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวนฺโต  สตฺต  
โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๔๐๒]
 กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สตตฺ  โพชฺฌงเฺค  ภาเวนโฺต  สตตฺ  โพชฌฺงเฺค  พหลีุกโรนโฺต   
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สติสมโฺพชฌฺงฺค  ภาเวต ิ วิเวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนิสสฺติ  โวสสฺคคฺปริณาม ึ ฯเปฯ  
อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ   
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวนฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ
  

[๔๐๓]
 เอก  สมย  อายสฺมา  จ  อุปวาโณ  อายสฺมา  จ  สารีปุตฺโต 1  โกสมฺพิย  วิหรนฺติ   
โฆสิตาราเม ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต 2  สายณฺหสมย  ปฏิสลฺลาณา  วุฏฺโิต   
เยนายสฺมา  อุปวาโณ  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมตา  อุปวาเณน  สทฺธ ึ  
สมฺโมทิ  สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน   
โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต  อุปวาณ  เอตทโวจ  ชาเนยฺย  นุ  โข  อาวุโส   
อุปวาณ  ภิกฺขุ  ปจฺจตฺต  โยนิโสมนสิการา  เอว  สุสมารทฺธา  เม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา   
ผาสุวิหาราย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  ชาเนยฺย  โข  อาวุโส  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  ปจฺจตฺต   
โยนิโสมนสิการา  เอว  สุสมารทฺธา  เม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ผาสุวิหาราย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

1.  โป. อธิมุตฺโต ฯ  เอวมุปริ ฯ  
2.  โป. อธิมุตฺโต ฯ  เอวมุปริ ฯ 
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กูฏสูตร

 ผู้เจริญโพชฌงค์ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน

[๔๐๑]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  กลอนเรือนยอดทั้งหมด  น้อมไปสู่ยอด  โน้มไปสู่ยอด   
โอนไปสู่ยอด  แม้ฉันใด  ภิกษุเจริญโพชฌงค์ ๗  กระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗   
ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๔๐๒]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็ภิกษุเจริญโพชฌงค์ ๗  กระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗   
อย่างไร  ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน ?   ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเจริญโพชฌงค์ ๗   
กระท�าให้มากซ่ึงโพชฌงค์ ๗ อย่างนีแ้ล  ย่อมเป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน  โน้มไปสูน่พิพาน  
โอนไปสู่นิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๗  

อุปวาณสูตร  

 โพชฌงค์ ๗ ที่ปรารภดีแล้วย่อมอยู่ผาสุก

[๔๐๓]
 สมยัหน่ึง  ท่านพระอปุวาณะและท่านพระสารีบตุรอยู ่ณ โฆสติาราม  ใกล้เมอืงโกสมัพ ี ครัง้น้ัน  ท่านพระสารบีตุร 

ออกจากทีพ่กัผ่อนในเวลาเยน็แล้ว  เข้าไปหาท่านพระอปุวาณะถงึทีอ่ยู่  ได้ปราศรยักบัท่านพระอปุวาณะ  ครัน้ผ่านการปราศรยั 

พอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้ถามท่านพระอุปวาณะว่า   ท่านอุปวาณะผู้มีอายุ   

ภิกษุจะพึงรู้หรือไม่ว่า  โพชฌงค์ ๗ อันเราปรารภดีแล้วอย่างนี้  ด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคายเฉพาะตน  ย่อมเป็นไป

เพือ่ความอยูเ่ป็นผาสกุ   ท่านพระอุปวาณะตอบว่า  ดกูรท่านสารีบตุรผูม้อีาย ุ ภกิษพึุงรูไ้ด้ว่า  โพชฌงค์ ๗ อนัเราปรารภดีแล้ว

อย่างนี้  ด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคายเฉพาะตน  ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นผาสุก.
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[๔๐๔]
 สตสิมโฺพชฌฺงคฺ  โข  อาวโุส  ภกิขฺ ุ อารพภฺมาโน  ปชานาต ิ จติตฺฺจ  เม  สวุมิตุตฺ   
ถีนมิทฺธฺจ  เม  สุสมูหต  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจฺจ  เม  สุปฺปฏิวินีต  อารทฺธฺจ  เม  วิริย  
อฏฺกิตฺวา  มนสิกโรมิ  โน  จ  ลีนนฺติ  ฯเปฯ  

[๔๐๕]
 อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  อาวุโส  ภิกฺขุ  อารพฺภมาโน  ปชานาติ  จิตฺตฺจ  เม   
สุวิมุตฺต  ถีนมิทฺธฺจ  เม  สุสมูหต  อุทฺธจฺจกฺกุจฺจฺจ  เม  สุปฺปฏิวินีต  อารทฺธฺจ  เม  
วิริย  อฏฺกิตฺวา  มนสิกโรมิ  โน  จ  ลีนนฺติ ฯ  

[๔๐๖]
 เอว  โข  อาวุโส  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  ชาเนยฺย  ปจฺจตฺต  โยนิโสมนสิการา  เอว   
สุสมารทฺธา  เม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ผาสุวิหาราย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๔๐๗]
 สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ   
นาฺตฺร  ตถาคตสฺส  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ  กตเม  สตฺต ฯ    
สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา   
ภาวิตา  พหุลีกตา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร  ตถาคตสฺส  ปาตุภาวา   
อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ  
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[๔๐๔]  
 สา.  ดกูรผูม้อีาย ุ ภิกษปุรารภสติสมัโพชฌงค์  ย่อมรู้ได้หรอืว่า  จติของเราหลดุพ้นดแีล้ว  ถนีมทิธะเราถอนเสยีแล้ว   

อุทธัจจกุกกุจจะเราก�าจัดได้แล้ว  ความเพียรเราปรารภแล้ว  เรากระท�าไว้ในใจอย่างจริงจัง  มิได้ย่อหย่อน  ฯลฯ

[๔๐๕]  
 ดูกรผู้มีอายุ  ภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  ย่อมรู้ได้หรือว่า  จิตของเราหลุดพ้นดีแล้ว  ถีนมิทธะเราถอนเสียแล้ว  

อุทธัจจกุกกุจจะเราก�าจัดได้แล้ว  ความเพียรเราปรารภแล้ว  เรากระท�าไว้ในใจอย่างจริงจัง  มิได้ย่อหย่อน.

[๔๐๖]  
 อ.ุ  ดกูรท่านสารบีตุรผูม้อีาย ุ ภกิษพุงึรูไ้ด้อย่างนีแ้ลว่า  โพชฌงค์อนัเราปรารภดแีล้วอย่างนี ้ ด้วยการกระท�าไว้ในใจ 

โดยแยบคายเฉพาะตน  ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นผาสุก.

จบ  สูตรที่ ๘  

อุปาทสูตรที่ ๑  

 โพชฌงค์ ๗ ไม่เกิดนอกจากการปรากฏแห่งตถาคต

[๔๐๗]  
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  โพชฌงค์ ๗ ประการน้ี  อันภิกษุเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ทีย่งัไม่เกิด  ย่อมเกดิขึน้  นอกจากความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว   
โพชฌงค์ ๗ ประการนี ้ ย่อมไม่เกดิข้ึน   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คอื  สตสิมัโพชฌงค์  ฯลฯ   
อุเบกขาสัมโพชฌงค์  โพชฌงค์ ๗ ประการนี้แล  อันภิกษุเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ทีย่งัไม่เกิด  ย่อมเกดิขึน้  นอกจากความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว   
โพชฌงค์ ๗ ประการนี ้ ย่อมไม่เกดิขึน้.  

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๔๐๘]
 สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  
นาฺตรฺ  สคุตวนิยา ฯ  กตเม  สตตฺ ฯ  สตสิมฺโพชฺฌงโฺค  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฌฺงโฺค ฯ   
อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  
นาฺตฺร  สุคตวินยาติ ฯ 

ปพฺพตวคฺโค  ปโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  หิมวนฺต  กายสีล  จ   วตฺต  ภิกฺขุ  จ  กุณฺฑลิ
  กูฏ  จ  อุปวาณฺจ   อุปฺปาเท 1  อปเร  ทุเวติ ฯ

1.  ม. ยุ. อุปฺปนฺนา ฯ  
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อุปาทสูตรที่ ๒  

 โพชฌงค์ ๗ ไม่เกิดนอกวินัยของพระสุคต

[๔๐๘]  
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  โพชฌงค์ ๗ ประการน้ี  อันภิกษุเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ท่ียังไม่เกิด  ย่อมเกิดขึ้น  ย่อมไม่เกิดข้ึน  นอกวินัยของพระสุคต   โพชฌงค์ ๗   
เป็นไฉน ?   คอื  สตสิมัโพชฌงค์  ฯลฯ  อุเบกขาสมัโพชฌงค์  โพชฌงค์ ๗ ประการนีแ้ล   
อันภิกษุเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ที่ยังไม่เกิด  ย่อมเกิดขึ้น  ย่อมไม่เกิดขึ้น   
นอกวินัยของพระสุคต.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  ปัพพตวรรคที่ ๑  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑ หิมวันตสูตร  ๒. กายสูตร  
  ๓. สีลสูตร  ๔. วัตตสูตร  
  ๕. ภิกขุสูตร  ๖. กุณฑลิยสูตร  
  ๗. กูฏสูตร  ๘. อุปวาณสูตร  
  ๙. อุปาทสูตรที่ ๑  ๑๐. อุปาทสูตรที่ ๒  
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คิลานวคฺโค  ทุติโย

[๔๐๙]
 เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  ปาณา  จตฺตาโร  อิริยาปเถ  กปฺเปนฺติ  กาเลน  
คมน  กาเลน  าน  กาเลน  นิสชฺช  กาเลน  เสยฺย  สพฺเพ  เต  ปวึ  นิสฺสาย  ปวิย   
ปติฏฺาย  เอวเมว  เต 1  จตฺตาโร  อิริยาปเถ  กปฺเปนฺติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรติ ฯ

[๔๑๐]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  
สตฺต  โพชฌฺงเฺค  พหลุกีโรต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สตสิมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ วิเวกนสิสฺติ   
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๔๑๑]
 สุริยสฺส  ภิกฺขเว  อุทยโต  เอต  ปุพฺพงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต  ยทิท  อรุณุคฺค  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  อุปฺปาทาย  เอต  ปุพฺพงฺคม  เอต  
ปุพฺพนิมิตฺต  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา ฯ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  
สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวสฺสติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. เอวเมเต ฯ
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คิลานวรรคที่ ๒  

ปาณูปมสูตร  

 อาศัยศีลเจริญโพชฌงค์ ๗  

[๔๐๙]  
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  สตัว์เหล่าใดเหล่าหนึง่ส�าเรจ็อริยิาบถ ๔  คอื  บางคราวกเ็ดิน  
บางคราวกย็นื  บางคราวก็นั่ง  บางคราวก็นอน  สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด  อาศัยแผ่นดิน  
ด�ารงอยู่บนแผ่นดิน  จึงส�าเร็จอิริยาบถ ๔ นั้น  อย่างนั้นแหละ  แม้ฉันใด  ภิกษุอาศัยศีล   
ตั้งอยู่ในศีลแล้ว   ย่อมเจริญโพชฌงค์ ๗   ย่อมกระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗  ฉนันัน้ 
เหมือนกัน.

[๔๑๐]  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู่ในศีลแล้ว  ย่อมเจริญโพชฌงค์ ๗   
ย่อมกระท�าให้มากซึง่โพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภิกษใุนธรรมวนัิยนี้   
ย่อมเจรญิสตสิมัโพชฌงค์  อนัอาศยัวิเวก  อาศัยวริาคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ  
ฯลฯ  ย่อมเจริญอเุบกขาสมัโพชฌงค์  อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไป
ในการสละ   ดูกรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษอุาศยัศีล  ตัง้อยูใ่นศีลแล้ว  ย่อมเจรญิโพชฌงค์ ๗   
ย่อมกระท�าให้มากซึง่โพชฌงค์ ๗ อย่างนีแ้ล.

จบ  สูตรที่ ๑  

สุริยูปมสูตรท่ี ๑  

 อาศัยกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์ ๗

[๔๑๑]  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น  สิ่งที่ขึ้นก่อน  สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน  
คือ  แสงเงินแสงทอง  ฉันใด  สิ่งที่เป็นเบื้องต้น  เป็นนิมิตมาก่อน  เพื่อความบังเกิดขึ้น 
แห่งโพชฌงค์ ๗ แก่ภกิษ ุ คอื  ความเป็นผูม้มีติรด ี ฉนันัน้เหมอืนกนั   ดกูรภกิษทุัง้หลาย   
อนัภกิษผุูม้มีติรด ี พงึหวงัข้อนีไ้ด้ว่า  จกัเจริญโพชฌงค์ ๗  จกักระท�าให้มากซึง่โพชฌงค์ ๗.
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[๔๑๒]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  
พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  อุเปกขา- 
สมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ   
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  
พหุลีกโรตีติ ฯ

[๔๑๓]
 สุริยสฺส  ภิกฺขเว  อุทยโต  เอต  ปุพฺพงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต  ยทิท  อรุณุคฺค  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  อุปฺปาทาย  เอต  ปุพฺพงฺคม  เอต  
ปุพฺพนิมิตฺต  ยทิท  โยนิโสมนสิกาโร ฯ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  
ปาฏิกงฺข  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวสฺสติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ 
 

[๔๑๔]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  
โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  
อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปริณาม ึฯ   
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  
โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรตีติ ฯ  
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[๔๑๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กภ็กิษผุูม้มีติรด ี ย่อมเจรญิโพชฌงค์ ๗  ย่อมกระท�าให้มาก
ซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  
ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไป 
ในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษผุูม้มีติรด ี ย่อมเจรญิโพชฌงค์ ๗  ย่อมกระท�าให้มาก 
ซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒  

สุริยูปมสูตรท่ี ๒  

 โยนิโสมนสิการเป็นเบื้องแรกแห่งโพชฌงค์

[๔๑๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทติย์จะขึน้  สิง่ทีเ่กดิขึน้ก่อน  สิง่ทีเ่ป็นนมิติมาก่อน  
คือ  แสงเงินแสงทอง  ฉันใด  สิ่งที่เป็นเบื้องต้น  เป็นนิมิตมาก่อน  เพื่อความบังเกิด 
แห่งโพชฌงค์ ๗ แก่ภิกษุ  คือ  การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   
ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อนัภกิษุผูถ้งึพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  พงึหวงัข้อนีไ้ด้ว่า  
จักเจรญิโพชฌงค์ ๗  จกักระท�าให้มากซึง่โพชฌงค์ ๗.

[๔๑๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย  ย่อม
เจริญโพชฌงค์ ๗  ย่อมกระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ย่อมเจรญิสตสิมัโพชฌงค์  อันอาศัยวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  
น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ภิกษุผูถึ้งพร้อมด้วยการกระท�าไว้ในใจ 
โดยแยบคาย  ย่อมเจริญโพชฌงค์ ๗  ย่อมกระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๓  
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[๔๑๕]
 เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป ฯ  เตน  โข  ปน  
สมเยน  อายสมฺา  มหากสสฺโป  ปิปผฺลคุิหาย  วหิรต ิ อาพาธโิก  ทกฺุขิโต  พาฬฺหคลิาโน ฯ

[๔๑๖]
 อถ  โข  ภควา  สายณฺหสมย  ปฏสลฺลานา  วุฏฺโิต  เยนายสฺมา  มหากสฺสโป   
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ ฯ  นิสชฺช  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  
มหากสฺสป  เอตทโวจ  กจฺจิ  เต  กสฺสป  ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนีย  กจฺจิ  ทุกฺขา  เวทนา  
ปฏิกฺกมนฺติ  โน  อภิกฺกมนฺติ ฯ  ปฏิกฺกโมสาน  ปฺายติ  โน  อภิกฺกโมติ ฯ  น  เม  
ภนเฺต  ขมนีย  น  ยาปนยี  พาฬฺหา  เม  ทกุขฺา  เวทนา  อภกิกฺมนติฺ  โน  ปฏกิกฺมนตฺิ  
อภิกฺกโมสาน  ปฺายติ  โน  ปฏิกฺกโมติ ฯ  

[๔๑๗]
 สตฺติเม  กสฺสป  โพชฺฌงฺคา  มยา  สมฺมทกฺขาตา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อภิฺาย  
สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  

[๔๑๘]
 สติสมโฺพชฌฺงโฺค  โข  กสฺสป  มยา  สมมฺทกฺขาโต  ภาวิโต  พหลุกีโต  อภิฺาย  
สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  โข  กสฺสป  มยา   
สมฺมทกฺขาโต  ภาวิโต  พหุลีกโต  อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ  อิเม   
โข  กสสฺป  สตตฺ  โพชฌฺงคฺา  มยา  สมฺมทกขฺาตา  ภาวติา  พหุลกีตา  อภิฺาย   
สมโฺพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๔๑๙]
 ตคฆฺ  ภควา  โพชฺฌงคฺา  ตคฆฺ  สคุต  โพชฌฺงคฺาต ิฯ  อิทมโวจ  ภควา ฯ  อตตฺมโน  
อายสฺมา  มหากสฺสโป  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิ ฯ  วุฏฺาหิ 1  จายสฺมา  มหากสฺสโป   
ตมฺหา  อาพาธา  ตถา  ปหีโน  จายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  โส  อาพาโธ  อโหสีติ ฯ 

1.  วุฏฺหิ  อิติปิ  ปาโ ฯ
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คิลานสูตรที่ ๑  

 พระมหากัสสปหายอาพาธด้วยโพชฌงค์ ๗  

[๔๑๕]  
 สมยัหน่ึง  พระผู้มพีระภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิารเวฬุวนั  กลนัทกนวิาปสถาน  ใกล้พระนครราชคฤห์  กส็มยันัน้  

ท่านพระมหากัสสปอาพาธไม่สบาย  เป็นไข้หนัก  อยู่ที่ปิปผลิคูหา.

[๔๑๖]  
 ครั้งนั้น  พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นในเวลาเย็น  เข้าไปหาท่านพระมหากัสสปถึงที่อยู่  แล้วประทับน่ัง 

บนอาสนะที่ปูลาดไว้  ครั้นแล้วได้ตรัสถามท่านพระมหากัสสปว่า  

 ดูกรกัสสป  เธอพออดทนได้หรือ  พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ  ทุกขเวทนา
คลายลง  ไม่ก�าเริบขึน้แลหรือ  ความทเุลาย่อมปรากฏ  ความก�าเริบขึน้ไม่ปรากฏแลหรอื ?  
 ท่านพระมหากัสสปกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระองค์อดทนไม่ได้  ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้   

ทุกเวทนา 
1
ของข้าพระองค์ก�าเริบหนัก  ยังไม่คลายไป  ความก�าเริบขึ้นย่อมปรากฏ  ความทุเลาไม่ปรากฏ.

[๔๑๗]  
 พ.  ดูกรกัสสป  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้  เรากล่าวไว้ชอบแล้ว  อันบุคคลเจริญแล้ว   
กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือความรูย่ิ้ง  เพือ่ความตรัสรู ้ เพือ่นพิพาน  โพชฌงค์ ๗  
เป็นไฉน ?  

[๔๑๘]
 ดูกรกัสสป  สติสัมโพชฌงค์  เรากล่าวไว้ชอบแล้ว  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�า
ให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือความรูย้ิง่  เพือ่ความตรัสรู ้  เพือ่นพิพาน  ฯลฯ  อเุบกขา- 
สมัโพชฌงค์  เรากล่าวไว้ชอบแล้ว  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไป 
เพื่อความรู้ยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน   ดูกรกัสสป  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้แล   
เรากล่าวไว้ชอบแล้ว  อนับคุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพือ่ความรูย้ิง่  
เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน.

[๔๑๙]
 ท่านพระมหากัสสปกราบทูลว่า  ข้าแต่พระผู้มีพระภาค  โพชฌงค์ดีนัก  ข้าแต่พระสุคต  โพชฌงค์ดีนัก  พระผู้มี- 

พระภาคได้ตรัสไวยากรณภาษตินีแ้ล้ว  ท่านพระมหากสัสปปลืม้ใจ  ชืน่ชมภาษติของพระผู้มพีระภาค  ท่านพระมหากัสสป 

หายจากอาพาธนั้นแล้ว  และอาพาธนั้น  อันท่านพระมหากัสสปละได้แล้ว  ด้วยประการฉะนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๔  

1.  ทุกขเวทนา  -ผู้รวบรวม
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[๔๒๐]
 เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป ฯ  เตน  โข  ปน  
สมเยน  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต  วิหรติ  อาพาธิโก  ทุกฺขิโต  
พาฬฺหคิลาโน ฯ  

[๔๒๑]
 อถ  โข  ภควา  สายณหฺสมย  ปฏิสลลฺานา  วฏฺุโิต  เยนายสมฺา  มหาโมคฺคลลฺาโน  
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ ฯ  นิสชฺช  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  
มหาโมคคฺลฺลาน  เอตทโวจ  กจฺจิ  เต  โมคคฺลลฺาน  ขมนยี  กจจฺ ิ ยาปนีย  กจจฺ ิ ทุกฺขา  
เวทนา  ปฏิกฺกมนฺติ  โน  อภิกฺกมนฺติ ฯ  ปฏิกฺกโมสาน  ปฺายติ  โน  อภิกฺกโมติ ฯ   
น  เม  ภนฺเต  ขมนีย  น  ยาปนีย  พาฬฺหา  เม  ทุกฺขา  เวทนา  อภิกฺกมนฺติ  โน   
ปฏิกฺกมนฺติ ฯ  อภิกฺกโมสาน  ปฺายติ  โน  ปฏิกฺกโมติ ฯ  

[๔๒๒]
 สตฺติเม  โมคฺคลฺลาน  โพชฺฌงฺคา  มยา  สมฺมทกฺขาตา  ภาวิตา  พหุลีกตา  
อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  

[๔๒๓]
 สติสมฺโพชฺฌงฺโค  โข  โมคฺคลฺลาน  มยา  สมฺมทกฺขาโต  ภาวิโต  พหุลีกโต  
อภฺิาย  สมโฺพธาย  นพิพฺานาย  สวตตฺต ิ ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฌฺงโฺค  โข  โมคฺคลลฺาน   
มยา  สมฺมทกฺขาโต  ภาวิโต  พหุลีกโต  อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ   
อิเม  โข  โมคฺคลฺลาน  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  มยา  สมฺมทกฺขาตา  ภาวิตา  พหุลีกตา  
อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ 

[๔๒๔]
 ตคฆฺ  ภควา  โพชฌฺงคฺา  ตคฆฺ  สคุต  โพชฌฺงคฺาต ิฯ  อิทมโวจ  ภควา ฯ  อตตฺมโน   
อายสมฺา  มหาโมคคฺลฺลาโน  ภควโต  ภาสติ  อภนินฺท ิฯ  วฏฺุาห ิ จายสมฺา  มหาโมคคฺลลฺาโน   
ตมฺหา  อาพาธา  ตถา  ปหีโน  จายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานสฺส  โส  อาพาโธ  อโหสีติ ฯ  
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 พระมหาโมคคัลลานะหายอาพาธด้วยโพชฌงค์ ๗  

[๔๒๐]
 สมยัหนึง่  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิารเวฬวุนั  กลนัทกนวิาปสถาน  ใกล้พระนครราชคฤห์  กส็มยันัน้  

ท่านพระมหาโมคคัลลานะอาพาธ  ไม่สบาย  เป็นไข้หนัก  อยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ.

[๔๒๑]
 ครัง้นัน้  พระผูม้พีระภาคเสดจ็ออกจากทีเ่ร้นในเวลาเย็น  เข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะถงึท่ีอยู ่ แล้วประทบันัง่ 

บนอาสนะที่ปูลาดไว้  ครั้นแล้ว  ได้ตรัสถามท่านพระมหาโมคคัลลานะว่า  

 ดูกรโมคคัลลานะ  เธอพออดพอทนได้หรือ  พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้แลหรือ  
ทุกขเวทนาคลายลง  ไม่ก�าเริบขึ้นแลหรือ  ความทุเลาย่อมปรากฏ  ความก�าเริบขึ้น 
ไม่ปรากฏแลหรือ ?  
 ท่านพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระองค์อดทนไม่ได้  ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้  

ทุกขเวทนาของข้าพระองค์ย่อมก�าเริบหนัก  ยังไม่คลายลง  ความก�าเริบย่อมปรากฏ  ความทุเลาไม่ปรากฏ.

[๔๒๒]
 พ.  ดูกรโมคคัลลานะ  โพชฌงค์ ๗ เหล่าน้ี  เรากล่าวไว้ชอบแล้ว  อันบุคคล
เจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน  
โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ? 

[๔๒๓]
 ดูกรโมคคัลลานะ  สติสัมโพชฌงค์  เรากล่าวไว้ชอบแล้ว  อันบุคคลเจริญแล้ว   
กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ย่ิง  เพ่ือความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน  ฯลฯ  
อุเบกขาสมัโพชฌงค์  เรากล่าวไว้ชอบแล้ว  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ย่อมเป็นไปเพือ่ความรูย้ิง่  เพือ่ความตรัสรู ้ เพือ่นพิพาน   ดกูรโมคคลัลานะ  โพชฌงค์ ๗  
เหล่านีแ้ล  เรากล่าวไว้ชอบแล้ว  อันบคุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไป 
เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน.

[๔๒๔]
ท่านพระโมคคัลลานะกราบทูลว่า  ข้าแต่พระผู้มีพระภาค  โพชฌงค์ดีนัก  ข้าแต่พระสุคต  โพชฌงค์ดีนัก   

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแล้ว  ท่านพระมหาโมคคัลลานะปลื้มใจ  ชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาค   

ท่านพระมหาโมคคลัลานะหายจากอาพาธนัน้แล้ว  และอาพาธนัน้  อนัท่านพระมหาโมคคลัลานะละได้แล้ว  ด้วยประการฉะนีแ้ล.

จบ  สูตรที่ ๕  
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[๔๒๕]
 เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป ฯ  เตน  โข  ปน  
สมเยน  ภควา  อาพาธิโก  โหติ  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน ฯ  

[๔๒๖]
 อถ  โข  อายสฺมา  มหาจุนฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  อายสฺมนฺต  มหาจุนฺท  ภควา  
เอตทโวจ  ปฏิภนฺตุ  ต  จุนฺท  โพชฺฌงฺคาติ ฯ  สตฺติเม  ภนฺเต  โพชฺฌงฺคา  ภควตา   
สมฺมทกฺขาตา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺติ ฯ   
กตเม  สตฺต ฯ  

[๔๒๗]
 สตสิมโฺพชฌฺงฺโค  โข  ภนเฺต  ภควตา  สมมฺทกขฺาโต  ภาวิโต  พหุลกีโต  อภฺิาย  
สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  โข  ภนฺเต  ภควตา  
สมฺมทกฺขาโต  ภาวิโต  พหุลีกโต  อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ  อิเม  
โข  ภนฺเต  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ภควตา  สมฺมทกฺขาตา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อภิฺาย  
สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๔๒๘]
 ตคฆฺ  จนุทฺ  โพชฺฌงคฺา  ตคฺฆ  จนุทฺ  โพชฌฺงคฺาต ิฯ  อทิมโวจายสมฺา  มหาจุนโฺท 1   
สมนฺุโ  สตถฺา  อโหส ิฯ  วฏฺุาห ิ จ  ภควา  ตมหฺา  อาพาธา  ตถา  ปหโีน  จ  ภควโต   
โส  อาพาโธ  อโหสีติ ฯ  

1.  ม. จุนฺโท ฯ
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๒.
 โพ

ชฌ
งค

สงั
ยุต

คิลานสูตรที่ ๓  

 พระผู้มีพระภาคหายประชวรด้วยโพชฌงค์ ๗

[๔๒๕]
 สมยัหน่ึง  พระผู้มพีระภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิารเวฬุวนั  กลนัทกนวิาปสถาน  ใกล้พระนครราชคฤห์  กส็มยันัน้  

พระผู้มีพระภาคทรงประชวร  ไม่สบาย  เป็นไข้หนัก.

[๔๒๖]
 ครัง้นัน้  ท่านพระมหาจนุทะเข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึท่ีประทบั  ถวายบงัคมพระผูมี้พระภาคแล้ว  นัง่ ณ ทีค่วร

ส่วนข้างหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระจุนทะว่า  

 ดูกรจุนทะ  โพชฌงค์จงแจ่มแจ้งกะเธอ.
 จ.  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี ้ พระผูม้พีระภาคตรสัไว้ชอบแล้ว  อนับคุคล 
เจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน  
โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?  

[๔๒๗]
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  สติสัมโพชฌงค์  พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้ว  อันบุคคล 
เจริญแลว้  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพือ่ความรูย้ิง่  เพื่อความตรสัรู้  เพือ่นพิพาน   
ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ชอบแล้ว  อันบุคคลเจริญแล้ว   
กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน  
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  โพชฌงค์ ๗ เหล่าน้ีแล  พระผูมี้พระภาคตรัสไว้ชอบแล้ว  อันบคุคล
เจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพือ่ความรูย้ิง่  เพือ่ความตรสัรู ้ เพือ่นพิพาน.

[๔๒๘]
 ดกูรจุนทะ  โพชฌงค์ดนัีก   ดกูรจุนทะ  โพชฌงค์ดนีกั  
 ท่านพระมหาจนุทะได้กล่าวไวยากรณภาษตินีแ้ล้ว  พระศาสดาทรงพอพระทยั  พระผูม้พีระภาคทรงหายจากประชวรนัน้   

และอาพาธนัั้น  อันพระผู้มีพระภาคทรงละแล้ว  ด้วยประการฉะนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๔๒๙]
 สตตฺเิม  ภกิขฺเว  โพชฌฺงคฺา  ภาวติา  พหลุกีตา  อปารา  ปารงคฺมนาย  สวตฺตนฺต ิฯ   
กตเม  สตฺต ฯ  สตสิมโฺพชฌฺงโฺค  ฯเปฯ  อุเปกขฺาสมฺโพชฌฺงโฺค ฯ  อิเม  โข  ภิกขฺเว  สตตฺ  
โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อปารา  ปารงฺคมนาย  สวตฺตนฺตีติ  [1]

[๔๓๐]
  อปฺปกา  เต  มนุสฺเสสุ    เย  ชนา  ปารคามิโน  
  อถาย  อิตรา  ปชา   ตีรเมวานุธาวติ ฯ  
  เย  จ  โข  สมฺมทกฺขาเต   ธมฺเม  ธมฺมานุวตฺติโน  
  เต  ชนา  ปารเมสฺสนฺติ  มจฺจุเธยฺย  สุทุตฺตร ฯ  
  กณฺห  ธมฺม  วิปฺปหาย   สุกฺก  ภาเวถ  ปณฺฑิโต  
  โอกา  อโนกมาคมฺม  วิเวเก  ยตฺถ  ทูรม ฯ  
  ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย   หิตฺวา  กาเม  อกิฺจโน  
  ปริโยทเปยฺย  อตฺตาน  จิตฺตเกฺลเสหิ  ปณฺฑิโต ฯ  
  เยส  สมฺโพธิยงฺเคสุ   สมฺมา  จิตฺต  สุภาวิต  
  อาทานปฏินิสฺสคฺเค   อนุปาทาย  เย  รตา  
  ขีณาสวา  ชุติมนฺโต   เต  โลเก  ปรินิพฺพุตาติ ฯ  

1.  ยุ. อิทมโวจ  ฯเปฯ
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๒.
 โพ

ชฌ
งค

สงั
ยุต

ปารคามีสูตร  

 เจริญโพชฌงค์ ๗  ย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่ง

[๔๒๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพ่ือถึงฝ่ังจากท่ีมใิช่ฝ่ัง   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คอื  สตสิมัโพชฌงค์  ฯลฯ   
อุเบกขาสัมโพชฌงค์   ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่านีแ้ล  อนับคุคลเจรญิแล้ว  
กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพือ่ถงึฝ่ังจากที่มิใช่ฝ่ัง.

[๔๓๐]
  ในหมู่มนุษย์  คนที่ไปถึงฝั่งมีจ�านวนน้อย  
  แต่หมู่สัตว์นอกนี้  ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเอง  
  ส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรม  ในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว
  ชนเหล่านั้นจักข้ามบ่วงมฤตยู  ซึ่งแสนยากที่จะข้ามได้  
  บัณฑิตพึงละธรรมฝ่ายด�าเสีย  เจริญธรรมฝ่ายขาว  
  ออกจากความอาลัย  อาศัยความไม่มีความอาลัยแล้ว  
  พึงละกามเสีย  เป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล  
  ปรารถนาความยินดีในวิเวก  ที่สัตว์ยินดีได้ยาก  
  บัณฑิต  พึงช�าระตนให้ผ่องแผ้ว  จากเครื่องเศร้าหมองจิต  
  ชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุตรัสรู้  
  ไม่ถือมั่น  ยินดีแล้วในความสละคืน  ซึ่งความยึดถือ  
  ชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะ  มีความรุ่งเรือง  ปรินิพพานแล้วในโลก.

จบ  สูตรที่ ๗  
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[๔๓๑]
 เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  วิรทฺธา  วิรทฺโธ  เตส  อริโย  มคฺโค   
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อารทฺธา  อารทฺโธ  
เตส  อริโย  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  

[๔๓๒]
 เยส  เกสฺจ ิ ภิกขฺเว  อเิม  สตตฺ  โพชฌฺงคฺา  วริทธฺา  วริทโฺธ  เตส  อรโิย  มคฺโค  
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  อิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อารทฺธา  อารทฺโธ  
เตส  อริโย  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ  

[๔๓๓]
 สตตฺเิม  ภิกขฺเว  โพชฺฌงคฺา  ภาวิตา  พหลุกีตา  อรยิา  นิยฺยานิกา  นิยฺยนฺต ิ ตกกฺรสสฺ   
สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ  กตเม  สตฺต  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ   
อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อริยา  นิยฺยานิกา  นิยฺยนฺติ  
ตกฺกรสฺส  สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ ฯ  
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๒.
 โพ

ชฌ
งค

สงั
ยุต

วิรัทธสูตร  

 โพชฌงค์ ๗  ที่ปรารภผิด ปรารภถูก

[๔๓๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภผิดแล้ว  
อริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ  เป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภผิดแล้ว   
โพชฌงค์ ๗ อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหน่ึงปรารภถูกแล้ว  อริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึง
ความสิ้นทุกข์โดยชอบ  เป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภถูกแล้ว   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   
คือ  สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์.

[๔๓๒]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี ้ อนับคุคลเหล่าใดเหล่าหนึง่ปรารภผดิแล้ว   
อริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ  เป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภผิดแล้ว  
โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้  อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภถูกแล้ว  อริยมรรคอันยังสัตว์  
ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ  เป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภถูกแล้ว.

จบ  สูตรที่ ๘  

อริยสูตร  

 เจริญโพชฌงค์ ๗  ย่อมน�าตนออกจากทุกข์

[๔๓๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ให้เป็นอรยิธรรม  น�าตนออกจากทุกข์  ย่อมน�าไปเพือ่ความสิน้ทกุข์โดยชอบ  แก่ผูก้ระท�าซึง่
โพชฌงค์ ๗ นัน้   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คอื  สตสิมัโพชฌงค์  ฯลฯ  อุเบกขาสมัโพชฌงค์    
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้แล  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ให้เป็นอรยิธรรม  น�าตนออกจากทุกข์  ย่อมน�าไปเพือ่ความสิน้ทกุข์โดยชอบ  แก่ผูก้ระท�าซึง่ 
โพชฌงค์ ๗ นัน้.

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๔๓๔]
 สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย   
นิโรธาย  อุปสมาย  อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  สตฺต ฯ   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  
ภาวติา  พหลุกีตา  เอกนตฺนพิพฺทิาย  วริาคาย  นิโรธาย  อุปสมาย  อภิฺาย  สมฺโพธาย  
นิพฺพานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

คิลานวคฺโค  ทุติโย ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  ปาณาสุริยุปมา 1  เทฺว  คิลาเน 2  อปเร  ตโย
  ปารคามี  วิรทฺโธ  จ   อริยา 3  นิพฺพานาย  จาติ ฯ

1.  ม. ปาณสูริยูปมา ฯ  ยุ. ปาณสุริยูปมา ฯ
2.  ม. ยุ. คิลานา ฯ
3.  ม. ยุ. อริโย ฯ



269 

๒.
 โพ

ชฌ
งค

สงั
ยุต

นิพพานสูตร  

 เจริญโพชฌงค์ ๗  ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย

[๔๓๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียว  เพื่อคลายก�าหนัด  เพื่อความดับ  เพื่อความ 
สงบระงับ  เพ่ือความรู้ยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน  โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   
คือ  สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗   
เหล่านี้แล  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือความหน่าย 
โดยส่วนเดียว  เพ่ือคลายความก�าหนดั1  เพือ่ความดบั  เพือ่ความสงบระงบั  เพือ่ความ
รู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  คิลานวรรคที่ ๒  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. ปาณูปมสูตร  ๒. สุริยูปมสูตรที่ ๑  
  ๓. สุริยูปมสูตรที่ ๒  ๔. คิลานสูตรที่ ๑  
  ๕. คิลานสูตรที่ ๒    ๖. คิลานสูตรที่ ๓  
  ๗. ปารคามีสูตร  ๘. วิรัทธสูตร  
  ๙. อริยสูตร  ๑๐. นิพพานสูตร  

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “เพ่ือคลายก�าหนัด”  -ผู้รวบรวม
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อุทายิวคฺโค  ตติโย

[๔๓๕]
 อถ  โข  อฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
โพชฺฌงฺคา  โพชฺฌงฺคาติ  ภนฺเต  วุจฺจนฺติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  โพชฺฌงฺคาติ   
วุจฺจนฺตีติ ฯ  สมฺโพธาย 1  สวตฺตนฺตีติ  โข  ภิกฺขุ  ตสฺมา  โพชฺฌงฺคาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  

[๔๓๖]
 อิธ  ภิกฺขเว 2  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  สมฺโพธาย  สวตฺตนฺตีติ  โข  ภิกฺขุ   
ตสฺมา  โพชฺฌงฺคาติ  วุจฺจนฺตีติ ฯ  

[๔๓๗]
 สตฺต  โว  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺเค  เทสิสฺสามิ  ต  สุณาถ ฯ  กตเม  จ  ภิกฺขเว  สตฺต  
โพชฺฌงฺคา ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  
โพชฺฌงฺคาติ ฯ  

1.  ม. ยุ. โพธาย ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
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อุทายิวรรคที่ ๓  

โพธนสูตร  

 ที่เรียกว่าโพชฌงค์เพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้  

[๔๓๕]
 ครั้งนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  นั่ง ณ ท่ีควร

ส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้ทูลถามว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ที่เรียกว่า  โพชฌงค์  โพชฌงค์  ดังนี้  ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ  

จึงเรียกว่า  โพชฌงค์ ?  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  

 ดูกรภิกษุ  ที่เรียกว่า  โพชฌงค์  เพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้.

[๔๓๖]
 ดูกรภิกษุ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก   
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษุ  ที่เรียกว่า
โพชฌงค์  เพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้  ฉะนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

เทสนาสูตร  

 โพชฌงค์ ๗  

[๔๓๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงโพชฌงค์ ๗ แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟัง
เรื่องนั้น  ก็โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๔๓๘]
 กามราคฏฺานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา  อนุปฺปนฺโน  เจว   
กามจฺฉนฺโท  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ  กามจฺฉนฺโท  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ

[๔๓๙]
 พฺยาปาทฏฺานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา  อนุปฺปนฺโน  เจว   
พฺยาปาโท  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ  พฺยาปาโท  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ  

[๔๔๐]
 ถีนมิทฺธฏฺานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา  อนุปฺปนฺนฺเจว   
ถีนมิทฺธ  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนฺจ  ถีนมิทฺธ  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ  

[๔๔๑]
 อทุธฺจจฺกกุกฺุจจฺฏฺานยิาน  ภกิขฺเว  ธมฺมาน  มนสกิารพหลีุการา  อนุปฺปนฺนฺเจว  
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนฺจ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย   
สวตฺตติ ฯ

[๔๔๒]
 วิจิกิจฺฉาฏฺานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา  อนุปฺปนฺนา  เจว   
วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนา  จ  วิจิกิจฺฉา  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ  

[๔๔๓]
 สติสมฺโพชฺฌงฺคฏฺานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา  อนุปฺปนฺโน   
เจว  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏฺานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา  
อนปุปฺนโฺน  เจว  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงฺโค  อุปปฺชชฺต ิ อุปปฺนฺโน  จ  อุเปกฺขาสมฺโพชฌฺงโฺค  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉตีติ ฯ  
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ฐานิยสูตร  

 นิวรณ์ ๕ เกิดเพราะมนสิการถึงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งนิวรณ์

[๔๓๘]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  กามฉันท์ที่ยังไม่เกิด  ย่อมเกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแล้ว   
ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิง  เพราะกระท�ามนสิการมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้ง
แห่งกามราคะ.

[๔๓๙]
 พยาบาทที่ยังไม่เกิด  ย่อมเกิดขึ้น  และที่เกิดแล้ว 1  ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลย์ยิ่ง  เพราะกระท�ามนสิการมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาท.

[๔๔๐]
 ถนีมทิธะทีย่งัไม่เกดิ  ย่อมเกดิข้ึน  และทีเ่กิดข้ึนแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจรญิ
ไพบูลย์ยิ่ง  เพราะกระท�ามนสิการมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งถีนมิทธะ.

[๔๔๑]
 อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด  ย่อมเกิดข้ึน  และที่เกิดข้ึนแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความเจรญิไพบูลย์ยิง่  เพราะกระท�ามนสกิารมากถึงธรรมอันเป็นทีต่ัง้แห่งอุทธจัจกุกกจุจะ.

[๔๔๒]
 วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด  ย่อมเกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลย์ยิ่ง  เพราะกระท�ามนสิการมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา.

[๔๔๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  ย่อมเกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแล้ว  
ย่อมถงึความเจรญิไพบลูย์  เพราะกระท�ามนสกิารมากถึงธรรมอนัเป็นทีต่ัง้แห่งสตสิมัโพชฌงค์  
ฯลฯ  อเุบกขาสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิ  ย่อมเกดิขึน้  และทีเ่กดิขึน้แล้ว  ย่อมถงึความเจรญิ
ไพบูลย์  เพราะกระท�ามนสิการมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์.

จบ  สูตรที่ ๓ 

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีแห่งอื่นๆ ของพระสูตรนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ที่เกิดขึ้นแล้ว”  -ผู้รวบรวม
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[๔๔๔]
 อโยนโิส  ภิกขฺเว  มนสกิโรโต  อนปุปฺนฺโน  เจว  กามจฺฉนฺโท  อุปฺปชชฺติ  อุปฺปนฺโน  จ   
กามจฺฉนโฺท  ภยิโฺยภาวาย  เวปุลลฺาย  สวตฺตต ิฯ  อนปุปฺนโฺน  เจว  พยฺาปาโท  อปุปฺชฺชติ  
อุปฺปนฺโน  จ  พฺยาปาโท  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ  อนุปฺปนฺนฺเจว  ถีนมิทฺธ   
อปุปฺชชฺต ิ อปุปฺนนฺฺจ  ถนีมทิธฺ  ภิยโฺยภาวาย  เวปลุลฺาย  สวตตฺติ ฯ  อนปุปฺนนฺฺเจว  
อทุธฺจฺจกกุกฺจุจฺ  อุปฺปชชฺต ิ อปฺุปนนฺฺจ  อทฺุธจจฺกุกฺกุจฺจ  ภยิโฺยภาวาย  เวปลุลฺาย  สวตตฺต ิฯ   
อนปุปฺนนฺา  เจว  วจิิกจฺิฉา  อปุปฺชชฺต ิ อุปฺปนฺนา  จ  วจิิกจฺิฉา  ภิยฺโยภาวาย  เวปลฺุลาย  
สวตฺตติ ฯ  

[๔๔๕]
 อนปุปฺนฺโน  เจว  สตสิมโฺพชฺฌงโฺค  นปุปฺชฺชต ิ อปุปฺนโฺน  จ  สตสิมฺโพชฌฺงโฺค  
นิรุชฺฌติ  ฯเปฯ  อนุปฺปนฺโน  เจว  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  นุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  นิรุชฺฌติ ฯ  

[๔๔๖]
 โยนิโส  จ  โข  ภิกฺขเว  มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺโน  เจว  กามจฺฉนฺโท  นุปฺปชฺชติ  
อปุปฺนโฺน  จ  กามจฉฺนโฺท  ปหยีต ิฯ  อนปุปฺนโฺน  เจว  พยฺาปาโท  นปุปฺชชฺต ิ อุปปฺนโฺน  
จ  พฺยาปาโท  ปหียติ ฯ  อนุปฺปนฺนฺเจว  ถีนมิทฺธ  นุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺน  จ  ถีนมิทฺธ  
ปหียติ ฯ  อนุปฺปนฺนฺเจว  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  นุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺน  จ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   
ปหียติ ฯ  อนุปฺปนฺนา  เจว  วิจิกิจฺฉา  นุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนา  จ  วิจิกิจฺฉา  ปหียติ ฯ  

[๔๔๗]
 อนุปฺปนฺโน  เจว  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  
ภาวนาปารปิรึู  คจฉฺติ  ฯเปฯ  อนปฺุปนโฺน  เจว  อุเปกฺขาสมฺโพชฌฺงโฺค  อปุปฺชชฺต ิ อปุปฺนโฺน  
จ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉตีติ ฯ  
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อโยนิโสสูตร  

 นิวรณ์ ๕ เกิดเพราะมนสิการโดยไม่แยบคาย

[๔๔๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคาย  กามฉันทะที่ยังไม่เกิด  
ย่อมเกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิง  พยาบาท...  
ถนีมทิธะ...   อทุธจัจกกุกจุจะ...   วจิกิิจฉาทีย่งัไม่เกดิ  ย่อมเกดิขึน้  และทีเ่กดิขึน้แล้ว   
ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง.

[๔๔๕]
 สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  ย่อมไม่เกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแล้ว  ย่อมดับไป  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  ย่อมไม่เกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแล้ว  ย่อมดับไป.

[๔๔๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคาย  กามฉันทะที่ยังไม่เกิด   
ย่อมไม่เกิดขึ้น  และท่ีเกิดขึ้นแล้ว  เธอย่อมละเสียได้  พยาบาท...   ถีนมิทธะ...   
อุทธัจจกุกกุจจะ...   วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด  ย่อมไม่เกิดข้ึน  และที่เกิดข้ึนแล้ว   
เธอย่อมละเสียได้. 

[๔๔๗]
 สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  ย่อมเกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแล้ว  ย่อมถึงความเจริญ
ไพบูลย์ยิ่ง  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  ย่อมเกิดข้ึน  และที่เกิดข้ึนแล้ว  
ย่อมถึงความเจริญไพบูลย์ยิ่ง.

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๔๔๘]
 สตฺต  โว  ภิกฺขเว  อปริหานิเย  ธมฺเม  เทสิสฺสามิ 1  ต  สุณาถ ฯ  กตเม  จ  ภิกฺขเว  
สตฺต  อปรหิานิยา  ธมฺมา ฯ  ยททิ  สตตฺ  โพชฌฺงคฺา ฯ  กตเม  สตตฺ ฯ  สตสิมโฺพชฌฺงโฺค  
ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  อปริหานิยา  ธมฺมาติ ฯ  

[๔๔๙]
 โย  ภิกฺขเว  มคฺโค  ยา  ปฏิปทา  ตณฺหกฺขยาย  สวตฺตติ  ต  มคฺค  ต  ปฏิปท  
ภาเวถ ฯ  กตโม  จ  ภิกฺขเว  มคฺโค  กตมา  จ  ปฏิปทา  ตณฺหกฺขยาย  สวตฺตติ ฯ  ยทิท  
สตฺต  โพชฺฌงฺคา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ ฯ
  

[๔๕๐]
 เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อุทายิ  ภควนฺต  เอตทโวจ  กถ  ภาวิตา  นุ  โข  ภนฺเต   
สตฺต  โพชฺฌงฺคา  กถ  พหุลีกตา  ตณฺหกฺขยาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  อิธ  อุทายิ  ภิกฺขุ   
สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  [2]  วิปุล  มหคฺคต  
อปฺปมาณ  อพฺยาปชฺฌ  ตสฺส  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาวยโต  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นโิรธนสิสฺติ  วปิลุ  มหคคฺต  อปปฺมาณ  อพยฺาปชฌฺ  ตณหฺา  ปหยีต ิ ฯเปฯ  อเุปกขฺา- 
สมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  วิปุล  มหคฺคต  อปฺปมาณ  
อพยฺาปชฌฺ  ตสฺส  อเุปกฺขาสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาวยโต  วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  
วปิลุ  มหคคฺต  อปปฺมาณ  อพฺยาปชฌฺ  ตณฺหา  ปหยีต ิ ตณฺหาย  ปหานา  กมฺม  ปหยีติ  

1.  ม. เทเสสฺสามิ ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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อปริหานิยสูตร  

 ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ๗  

[๔๔๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ๗ ประการ   
แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังธรรมน้ัน  ก็ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม  
๗ ประการเป็นไฉน ?  คือ  โพชฌงค์ ๗   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?  คือ  สติสัมโพชฌงค์  
ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม 
๗ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๕  

ขยสูตร  

 ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อสิ้นตัณหาคือโพชฌงค์

[๔๔๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มรรคาใด  ปฏิปทาใด  ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหา   
เธอทัง้หลายจงเจริญมรรคานัน้  ปฏิปทาน้ัน  มรรคาและปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความสิน้ตณัหา 
เป็นไฉน ?   คือ  โพชฌงค์ ๗   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค์.

[๔๕๐]
 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว  ท่านพระอุทายีได้ทูลถามว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  โพชฌงค์ ๗  อันบุคคล

เจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้วอย่างไร ?   ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหา.

 ดูกรอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก   
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  อันไพบูลย์  เป็นมหรคต  หาประมาณมิได้  ไม่มี 
ความเบียดเบียน  เมื่อภิกษุนั้นเจริญสติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ  อันไพบูลย์  เป็นมหรคต  หาประมาณมิได้  ไม่มีความเบียดเบียน   
ย่อมละตัณหาได้  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ   
อาศัยนิโรธ  อันไพบูลย์  เป็นมหรคต หาประมาณมิได้   ไม่มีความเบียดเบียน    
เมื่อภิกษุน้ันเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ   
อันไพบูลย์  เป็นมหรคต  หาประมาณมิได้  ไม่มีความเบียดเบียน  ย่อมละตัณหาได ้  
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กมฺมสฺส  ปหานา  ทุกฺข  ปหียติ ฯ  อิติ  โข  อุทายิ  ตณฺหกฺขยา  กมฺมกฺขโย  กมฺมกฺขยา   
ทุกฺขกฺขโยติ ฯ  

[๔๕๑]
 โย  ภิกฺขเว  มคฺโค  ยา  ปฏิปทา  ตณฺหานิโรธาย  สวตฺตติ  ต  มคฺค  ต  ปฏิปท  
ภาเวถ ฯ  กตโม  จ  ภิกฺขเว  มคฺโค  กตมา  จ  ปฏิปทา  ตณฺหานิโรธาย  สวตฺตติ ฯ   
ยทิท  สตฺต  โพชฺฌงคฺา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  สตสิมโฺพชฌฺงโฺค  ฯเปฯ  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺค ฯ

[๔๕๒]
 กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  กถ  พหุลีกตา  ตณฺหานิโรธาย   
สวตฺตนฺติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  สตฺต   
โพชฺฌงฺคา  เอว  พหุลีกตา  ตณฺหานิโรธาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๔๕๓]
 นิพฺเพธภาคิย  โว  ภิกฺขเว  มคฺค  เทสิสฺสามิ  ต  สุณาถ ฯ  กตโม  จ  ภิกฺขเว  
นพิเฺพธภาคโิย  มคโฺค ฯ  ยททิ  สตตฺ  สมโฺพชฌฺงคฺา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  สตสิมโฺพชฌฺงฺโค  
ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ ฯ  
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เพราะละตัณหาได้  จึงละกรรมได้  เพราะละกรรมได้  จึงละทุกข์ได้   ดูกรอุทายี   
เพราะสิ้นตัณหา  จึงสิ้นกรรม  เพราะสิ้นกรรม  จึงสิ้นทุกข์  ด้วยประการดังนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖  

นิโรธสูตร  

 ปฏิปทาเป็นไปเพื่อดับตัณหาคือโพชฌงค์

[๔๕๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มรรคาใด  ปฏิปทาใด  ย่อมเป็นไปเพื่อความดับตัณหา   
เธอทั้งหลายจงเจริญมรรคานั้น  ปฏิปทานั้น  มรรคาและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความดับ
ตัณหาเป็นไฉน ?   คือ  โพชฌงค์ ๗   โพชฌงค์ ๗  โพชฌงค์ 1  เป็นไฉน ?   คือ  สติ- 
สัมโพชฌงค์  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์.

[๔๕๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้วอย่างไร  
ย่อมเป็นไปเพื่อความดับตัณหา ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ
สติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไป 
ในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว
อย่างนี้แล  ย่อมเป็นไปเพื่อความดับตัณหา.

จบ  สูตรที่ ๗  

นิพเพธสูตร  

 มรรคาอันเป็นส่วนแห่งการแทงตลอดคือโพชฌงค์  

[๔๕๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เราจกัแสดงมรรคาอันเป็นส่วนแห่งการแทงตลอด  แก่เธอทัง้หลาย   
เธอทั้งหลายจงฟังมรรคานั้น  ก็มรรคาอันเป็นส่วนแห่งการแทงตลอดเป็นไฉน ?  คือ  
โพชฌงค์ ๗   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คอื  สตสิมัโพชฌงค์  ฯลฯ  อุเบกขาสมัโพชฌงค์.

1.  ข้อสังเกต : ค�าว่า  “โพชฌงค์”  เกินมา ๑ ค�า  -ผู้รวบรวม
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[๔๕๔]
 เอว  วตุเฺต  อายสมฺา  อทุายิ  ภควนตฺ  เอตทโวจ  กถ  ภาวติา  น ุ โข  ภนเฺต   
สตฺต  โพชฺฌงฺคา  กถ  พหุลีกตา  นิพฺเพธาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  อิธ  อุทายิ  ภิกฺขุ   
สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  วิปุล  มหคฺคต   
อปฺปมาณ  อพฺยาปชฺฌ  โส  สติสมฺโพชฺฌงฺคภาวิเตน  จิตฺเตน  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ   
อปปฺทาลิตปพุพฺ  โลภกขฺนธฺ  นพิพฺชิฌฺต ิ ปทาเลต ิ อนิพฺพิทธฺปุพฺพ  อปฺปทาลติปุพฺพ   
โทสกฺขนฺธ  นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลติ  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ  อปฺปทาลิตปุพฺพ  โมหกฺขนฺธ  
นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นโิรธนสฺิสิต  วปิลุ  มหคคฺต  อปปฺมาณ  อพฺยาปชฌฺ  โส  อุเปกฺขาสมฺโพชฌฺงฺคภาวเิตน   
จิตฺเตน  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ  อปฺปทาลิตปุพฺพ  โลภกฺขนฺธ  นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลติ   
อนิพฺพิทฺธปุพฺพ  อปฺปทาลิตปุพฺพ  โทสกฺขนฺธ  นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลติ  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ  
อปฺปทาลิตปุพฺพ  โมหกฺขนฺธ  นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลติ ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  อุทายิ  สตฺต  
โพชฺฌงฺคา  เอว  พหุลีกตา  นิพฺเพธาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๔๕๕]
 นาห  ภิกฺขเว  อฺ  เอกธมฺมปิ  สมนุปสฺสามิ  โย  เอว  ภาวิโต  พหุลีกโต  
สฺโชนยิาน  ธมมฺาน  ปหานาย  สวตตฺติ  ยถยทิ  ภกิขฺเว  สตตฺ  โพชฌฺงคฺา ฯ  กตเม  
สตฺต ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  

[๔๕๖]
 กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  กถ  พหุลีกตา  สฺโชนิยาน   
ธมมฺาน  ปหานาย  สวตตฺนติฺ ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกฺิขุ  สตสิมฺโพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ   
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  
สตฺต  โพชฺฌงฺคา  เอว  พหุลีกตา  สฺโชนิยาน  ธมฺมาน  ปหานาย  สวตฺตนฺติ ฯ  
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[๔๕๔]
 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว  ท่านพระอุทายีได้ทูลถามว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  โพชฌงค์ ๗   

อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้วอย่างไร  ย่อมเป็นไปเพ่ือความแทงตลอด ?  

 พ.  ดูกรอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  อันไพบูลย์  เป็นมหรคต  หาประมาณมิได้  ไม่มีความ
เบยีดเบยีน  เธอมจีติอนัสตสิมัโพชฌงค์อบรมแล้ว  ย่อมแทงทะล ุ ย่อมท�าลายกองโลภะ   
ที่ยังไม่เคยแทงทะลุ  ยังไม่เคยท�าลายเสียได้   ย่อมแทงทะลุ  ย่อมท�าลายกองโทสะ   
ที่ยังไม่เคยแทงทะลุ  ยังไม่เคยท�าลยา 1เสียได้   ย่อมแทงทะลุ  ย่อมท�าลายกองโมหะ   
ที่ยังไม่เคยแทงทะลุ  ยังไม่เคยท�าลายเสียได้  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์   
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  อันไพบูลย์  เป็นมหรคต  หาประมาณมิได้   
ไม่มีความเบียดเบียน  เธอมีจิตอันอุเบกขาสัมโพชฌงค์อบรมแล้ว  ย่อมแทงทะลุ   
ย่อมท�าลายกองโลภะ  ท่ียังไม่เคยแทงทะลุ  ยังไม่เคยท�าลายเสียได้   ย่อมแทงทะลุ   
ย่อมท�าลายกองโทสะ  ที่ยังไม่เคยแทงทะลุ  ยังไม่เคยท�าลายเสียได้   ย่อมแทงทะลุ   
ย่อมท�าลายกองโมหะ  ท่ียงัไม่เคยแทงทะล ุ ยังไม่เคยท�าลายเสยีได้   ดกูรอุทายี  โพชฌงค์ ๗   
อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล  ย่อมเป็นไปเพื่อความแทงตลอด.

จบ  สูตรที่ ๘  

เอกธัมมสูตร  

 โพชฌงค์ ๗  ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมเป็นที่ตั้งสังโยชน์

[๔๕๕]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เรายงัไม่เล็งเหน็ธรรมอ่ืนแม้ข้อหนึง่  ทีบ่คุคลเจรญิแล้ว  กระท�า
ให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพือ่ละธรรม  อันเป็นท่ีตัง้แห่งสงัโยชน์  เหมือนโพชฌงค์ ๗ นีเ้ลย    
โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?  คือ  สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์.

[๔๕๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้วอย่างไร  
ย่อมเป็นไปเพือ่ละธรรม  อนัเป็นทีต่ัง้แห่งสงัโยชน์ ?   ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษใุนธรรมวนัิยนี้   
ย่อมเจรญิสตสิมัโพชฌงค์  อันอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  
ย่อมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค์  อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล   
ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์.

1.  ท�าลาย  -ผู้รวบรวม
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[๔๕๗]
 กตเม  จ  ภิกฺขเว  สฺโชนิยา  ธมฺมา ฯ  จกฺขุ  ภิกฺขเว  สฺโชนิโย  ธมฺโม  
เอตเฺถเต  อปุปฺชชฺนติฺ  สฺโชนวนิพินธฺา  อชโฺฌสานา  โสต  ฆาน  ชวิหฺา  สฺโชนโิย   
ธมโฺม  เอตฺเถเต  อปุปฺชชฺนฺต ิ สฺโชนวนิิพนฺธา  อชโฺฌสานา  ฯเปฯ  มโน  สฺโชนิโย   
ธมโฺม  เอตฺเถเต  อปฺุปชฺชนติฺ  สฺโชนวินพินธฺา  อชฺโฌสานา ฯ  อเิม  วจุจฺนติฺ  ภกิขฺเว  
สฺโชนิยา  ธมฺมาติ ฯ  

[๔๕๘]
 เอก  สมย  ภควา  สุมฺเภสุ  วิหรติ  เสตกนฺนาม  สุมฺภาน  นิคโม ฯ  อถ  โข   
อายสฺมา  อุทายิ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ฯเปฯ  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อุทายิ  ภควนฺต  เอตทโวจ ฯ  

[๔๕๙]
 อจฺฉริย  ภนฺเต  อพฺภูต 1  ภนฺเต  ยาว  พหุการาปิ 2  เม  ภนฺเต  ภควติ  เปมฺจ  
คารโว  จ  หิริ  จ  โอตฺตปฺปฺจ  อหฺหิ  ภนฺเต  ปุพฺเพ  อาคาริกภูโต  สมาโน   
อพหุกโต  อโหสึ  ธมฺเมน  อพหุกโต  สงฺเฆน  โส  ขฺวาห  [3]  ภควติ  เปมฺจ  คารว  จ   
หิรึ  จ  โอตฺตปฺป  จ  สมฺปสฺสมาโน  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชึ 4  ตสฺส  เม  ภควา  
ธมฺม  เทเสสิ  อิติ  รูป  อิติ  รูปสฺส  สมุทโย  อิติ  รูปสฺส  อตฺถงฺคโม  อิติ  เวทนา   
ฯเปฯ  อิติ  สฺา ฯ  อิติ  สงฺขารา ฯ  อิติ  วิฺาณ  อิติ  วิฺาณสฺส  สมุทโย  อิติ  
วิฺาณสฺส  อตฺถงฺคโมติ ฯ  

[๔๖๐]
 โส  ขวฺาห  ภนเฺต  สฺุาคารคโต  อิเมส  ปฺจุปาทานกขฺนฺธาน  อุกกฺุชชฺาวกุชชฺ  
สมฺปริวตฺตนฺโต 5  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  อพฺภฺาสึ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ยถาภูต  
อพภฺฺาสึ  อย  ทกุขฺนโิรโธต ิ ยถาภตู  อพภฺฺาส ึ อย  ทกุขฺนโิรธคามนิ ี ปฏปิทาติ  
ยถาภูต  อพฺภฺาสึ ฯ  

1.  ม. ยุ. อพฺภุต ฯ
2.  ม. ยุ. พหุกตฺจ ฯ
3.  ยุ. ภนฺเต ฯ
4.  ม. ยุ. ปพฺพชิโต ฯ
5.  ม. ยุ. สมฺปริวตฺเตนฺโต ฯ



283 

๒.
 โพ

ชฌ
งค

สงั
ยุต

[๔๕๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งสังโยชน์เป็นไฉน ?   จักษุเป็นธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์  เคร่ืองผกู  เครือ่งจองจ�า  คอื  สงัโยชน์เหล่านัน้ย่อมเกดิทีจั่กษนุี้   
ห.ู..   จมกู...   ลิน้... 1   ใจ  เป็นธรรมเป็นทีต่ัง้แห่งสงัโยชน์  เคร่ืองผกู  เคร่ืองจองจ�า  คอื  
สังโยชน์เหล่านั้น  ย่อมเกิดที่ใจนี้   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้  เรียกว่าธรรมเป็นที่ตั้ง
แห่งสังโยชน์.

จบ  สูตรที่ ๙  

อุทายิสูตร  

 พระผู้มีพระภาครับรองมรรคที่พระอุทายีได้แล้ว  

[๔๕๘]
 สมยัหนึง่  พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชนชาวสมุภะ  ชือ่เสตกะในแคว้นสมุภะ  ครัง้นัน้  ท่านพระอทุายี 

เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ฯลฯ  ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า.

[๔๕๙]
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  น่าอัศจรรย์นักพระเจ้าข้า  ไม่เคยมีมา  มีขึ้น  ความรัก  ความเคารพ  ความละอายใจ   

และความเกรงกลัวของข้าพระองค์ซึ่งมีอยู่ในพระผู้มีพระภาคมากเพียงไร  ด้วยว่า  ข้าพระองค์เมื่อเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน

อยูใ่นกาลก่อน  กม็ไิด้กระท�าความคุน้เคยกบัพระธรรมมากนกั  มไิด้กระท�าความคุ้นเคยกบัพระสงฆ์มากนกั  ข้าพระองค์เหน็

ความรัก  ความเคารพ  ความละอายใจ  ความเกรงกลัว  ในพระผู้มีพระภาค  จึงออกบวชเป็นบรรพชิต  พระผู้มีพระภาค 

ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ว่า  อย่างนีร้ปู   อย่างนีค้วามเกดิแห่งรปู   อย่างนีค้วามดบัแห่งรปู   
อย่างนีเ้วทนา...  อย่างนี้สัญญา...   อย่างนี้สังขาร...   อย่างนี้วิญญาณ   อย่างนี้ความ
เกิดแห่งวิญญาณ  อย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณ.

[๔๖๐]
 ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ข้าพระองค์อยูใ่นเรอืนว่าง  พจิารณาถงึความเกดิและความเสือ่มแห่งอปุาทานขนัธ์ ๕ เหล่านี้  

ได้รู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

1.  บาลีเป็นอย่างน้ี  กายหายไป 
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[๔๖๑]
 ธมฺโม  จ  เม  ภนฺเต  อภิสเมโต 1  มคฺโค  จ  เม  ปฏิลทฺโธ  โย  เม  ภาวิโต   
พหุลีกโต  ตถา  ตถา  วิหรนฺต  ตถตฺตาย  อุปเนสฺสติ  ยถาห  ขีณา  ชาติ  วุสิต   
พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานิสฺสามิ ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  
เม  ภนฺเต  ปฏิลทฺโธ  โย  เม  ภาวิโต  พหุลีกโต  ตถา  ตถา  วิหรนฺต  ตถตฺตาย   
อุปเนสฺสติ  ยถาห  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานิสฺสามิ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  เม  ภนฺเต  ปฏิลทฺโธ  โย  เม  ภาวิโต   
พหุลีกโต  ตถา  ตถา  วิหรนฺต  ตถตฺตาย  อุปเนสฺสติ  ยถาห  ขีณา  ชาติ  วุสิต   
พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานิสฺสามิ ฯ  อย  โข  เม  ภนฺเต   
มคโฺค  ปฏิลทโฺธ  โย  เม  ภาวโิต  พหลุกีโต  ตถา  ตถา  วหิรนตฺ  ตถตตฺาย  อปุเนสสฺติ  
ยถาห  ขณีา  ชาติ  วุสิต  พฺรหมฺจริย  กต  กรณยี  นาปร  อติถฺตตฺายาต ิ ปชานสิสฺามตี ิฯ  

[๔๖๒]
 สาธุ  สาธุ  อุทายิ  เอโส  หิ  เต  อุทายิ  มคฺโค  ปฏิลทฺโธ  โย  เต  ภาวิโต   
พหุลีกโต  ตถา  ตถา  วิหรนฺต  ตถตฺตาย  อุปเนสฺสติ  ยถา  ตฺว  ขีณา  ชาติ  วุสิต  
พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานิสฺสสีติ ฯ  

อุทายิวคฺโค  ตติโย ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  โพธนา 2  เทสนาฏฺานา  อโยนิโส  จาปริหาน ิ3

  ขโย  นิโรโธ  นิพฺเพโธ  เอกธมฺโม  อุทายินาติ ฯ

1.  ม. ยุ. อภิสมิโต ฯ
2.  ม. โพธาย ฯ
3.  ม. จาปริหานี ฯ
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[๔๖๑]
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ธรรมที่ข้าพระองค์บรรลุแล้ว  และมรรคที่ข้าพระองค์ได้แล้วนั้น  
อันข้าพระองค์เจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  จักน้อมน�าข้าพระองค์ผู้อยู่โดยอาการ
อย่างนั้นๆ ไป  เพ่ือความเป็นอย่างนั้น  โดยที่ข้าพระองค์จักรู้ชัดว่า  ชาติสิ้นแล้ว  
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว  กิจที่ควรท�า  ท�าเสร็จแล้ว  กิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี    
คอื  สติสมัโพชฌงค์  ทีข้่าพระองค์ได้แล้วน้ัน  อันข้าพระองค์เจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
จักน้อมน�าข้าพระองค์ผู้อยู่โดยอาการอย่างนั้นๆ ไป  เพื่อความเป็นอย่างนั้น  โดยท่ี 
ข้าพระองค์จักรู้ชัดว่า  ชาติสิ้นแล้ว  พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว  กิจที่ควรท�า  ท�าเสร็จแล้ว   
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์  ที่ข้าพระองค์ได้แล้วนั้น   
อนัข้าพระองค์เจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  จกัน้อมน�าข้าพระองค์ผูอ้ยูโ่ดยอาการนัน้ๆ ไป   
เพือ่ความเป็นอย่างนัน้  โดยทีข้่าพระองค์จักรูช้ดัว่า  ชาตสิิน้แล้ว  พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว   
กิจทีค่วรท�า  ท�าเสรจ็แล้ว  กจิอืน่เพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี  มรรคทีข้่าพระองค์ได้แล้ว 
นีแ้ล  อนัข้าพระองค์เจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  จักน้อมน�าข้าพระองค์ผูอ้ยูโ่ดยอาการ 
นัน้ๆ ไป  เพือ่ความเป็นอย่างนัน้  โดยทีข้่าพระองค์จักรู้ชดัว่า  ชาตสิิน้แล้ว  พรหมจรรย์
อยู่จบแล้ว  กิจที่ควรท�า  ท�าเสร็จแล้ว  กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.

[๔๖๒]
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ดีละๆ อุทายี  มรรคที่เธอได้แล้วนั้นแล  อันเธอเจริญแล้ว  
กระท�าให้มากแล้ว  จักน้อมน�าเธอผู้อยู่โดยอาการนั้นๆ ไป  เพื่อความเป็นอย่างนั้น  
โดยที่เธอจักรู้ชัดว่า  ชาติสิ้นแล้ว  พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว  กิจที่ควรท�า  ท�าเสร็จแล้ว   
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อุทายิวรรคที่ ๓  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. โพธนสูตร  ๒. เทสนาสูตร  
  ๓. ฐานิยสูตร  ๔. อโยนิโสสูตร  
  ๕. อปริหานิยสูตร  ๖. ขยสูตร
  ๗. นิโรธสูตร  ๘. นิพเพธสูตร  
  ๙. เอกธัมมสูตร  ๑๐. อุทายิสูตร  
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นีวรณวคฺโค  จตุตฺโถ

[๔๖๓]
 เยเกจิ  ภิกฺขเว  ธมฺมา  กุสลา  กุสลภาคิยา  กุสลปกฺขิกา  สพฺเพ  เต  อปฺปมา-
ทมลูกา  อปปฺมาทสโมสรณา  อปปฺมาโท  เตส  ธมฺมาน  อคคฺมกขฺายต ิฯ  อปปฺมตฺตสเฺสต  
ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  ปาฏิกงฺข  สตฺต  โพชฺฌงเฺค  ภาเวสสฺต ิ สตตฺ  โพชฌฺงเฺค  พหลุกีริสสฺตตี ิฯ

[๔๖๔]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  
พหลุกีโรต ิฯ  อิธ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ  สตสิมโฺพชฌฺงฺค  ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  สตฺต  
โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๔๖๕]
 เย  เกจิ  ภิกฺขเว  ธมฺมา  กุสลา  กุสลภาคิยา  กุสลปกฺขิกา  สพฺเพ  เต   
โยนิโสมนสิการมูลกา  โยนิโสมนสิการสโมสรณา  โยนิโสมนสิกาโร  เตส  ธมฺมาน   
อคฺคมกฺขายติ ฯ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  สตฺต  
โพชฺฌงฺเค  ภาเวสฺสติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกริสฺสติ ฯ  
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นิวรณวรรคที่ ๔  

กุสลสูตรที่ ๑  

 ธรรมที่เป็นกุศลมีความไม่ประมาทเป็นมูล  

[๔๖๓]
 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  ธรรมทีเ่ป็นกศุลเหล่าใดเหล่าหนึง่  อนัเป็นไปในส่วนแห่งกศุล  
เป็นไปในฝ่ายแห่งกศุล  ธรรมเหล่าน้ันทัง้หมด  มีความไม่ประมาทเป็นมูล  ประชมุลงใน
ความไม่ประมาท  ความไม่ประมาท  เรากล่าวว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้น   ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย  อนัภิกษผูุ้ไม่ประมาทแล้ว  พงึหวงัข้อนีไ้ด้ว่า  จกัเจรญิโพชฌงค์ ๗  จกักระท�า
ให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗.  

[๔๖๔]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็ภิกษุผู้ไม่ประมาทแล้ว  ย่อมเจริญโพชฌงค์ ๗  ย่อม
กระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมเจรญิสตสิมัโพชฌงค์  อนัอาศยัวิเวก  อาศัยวริาคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ   
ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ   
น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษทุัง้หลาย  ภิกษผุูไ้ม่ประมาทแล้ว  ย่อมเจรญิโพชฌงค์ ๗   
ย่อมกระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

กุสลสูตรที่ ๒  

 ธรรมที่เป็นกุศลมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล

[๔๖๕]
 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  ธรรมทีเ่ป็นกศุลเหล่าใดเหล่าหนึง่  อนัเป็นไปในส่วนแห่งกศุล   
เป็นไปในฝ่ายแห่งกุศล  ธรรมเหล่านั้นทั้งหมด  มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล  ประชุมลงใน
โยนิโสมนสิการ   โยนิโสมนสิการ  เรากล่าวว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้น   ดูกรภิกษุ
ทัง้หลาย  อนัภกิษผุูถ้งึพร้อมด้วยโยนิโสมนสกิาร  พึงหวงัข้อน้ีได้ว่า  จักเจริญโพชฌงค์ ๗  
จักกระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗.
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[๔๖๖]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  
โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๔๖๗]
 ปฺจิเม  ภกิขฺเว  ชาตรูปสสฺ  อปุกฺกิเลสา  เยห ิ อุปกฺกิเลเสห ิ อุปกกฺลิฏฺิ  ชาตรปู  
น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ  กมฺมนิย  น  จ  ปภสฺสร  ปภงฺคุ  จ  น  จ  สมฺมา  อุเปติ   
กมฺมาย ฯ  กตเม  ปฺจ ฯ  

[๔๖๘]
 อโย  ภกิขฺเว  ชาตรูปสสฺ  อปุกกฺเิลโส  เยน  อปุกฺกเิลเสน  อปุกกฺลิฏฺิ  ชาตรปู  น   
เจว  มทุ ุ โหต ิ น  จ  กมมฺนยิ  น  จ  ปภสสฺร  ปภงฺค ุ จ  น  จ  สมมฺา  อเุปต ิ กมมฺาย ฯ

[๔๖๙]
 โลห  ภกิขฺเว  ชาตรปูสสฺ  อปุกกิฺเลโส  เยน  อุปกฺกิเลเสน  อุปกกฺลิฏฺิ  ชาตรูป  ฯเปฯ

[๔๗๐]
 ติปุ  ภิกฺขเว  ชาตรูปสฺส  อุปกฺกิเลโส  ฯเปฯ  

[๔๗๑]
 สีส  ภิกฺขเว  ชาตรูปสฺส  อุปกฺกิเลโส  ฯเปฯ  

[๔๗๒]
 สชฌฺุ 1  ภกิขฺเว  ชาตรูปสสฺ  อปุกกฺเิลโส  เยน  อุปกกฺเิลเสน  อุปกฺกิลฏฺิ  ชาตรูป  น   
เจว  มทุุ  โหต ิ น  จ  กมมฺนยิ  น  จ  ปภสสฺร  ปภงฺค ุ จ  น  จ  สมมฺา  อเุปต ิ กมมฺาย ฯ  

1.  ยุ. สชฺฌุ� ฯ
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[๔๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยนิโสมนสิการ 1  ย่อมเจริญโพชฌงค์ ๗   
ย่อมกระท�าให้มากซึง่โพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภิกษใุนธรรมวนัิยนี้   
ย่อมเจรญิสตสิมัโพชฌงค์  อนัอาศัยวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค์  อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ    
ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผู ้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ  ย่อมเจริญโพชฌงค์ ๗   
ย่อมกระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒  

อุปกิเลสสูตร  
 อุปกิเลสของทอง ๕ อย่าง  

[๔๖๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อุปกิเลสของทอง ๕ อย่างน้ี  เป็นเครื่องท�าทองไม่ให้อ่อน   
ไม่ให้ความแก่การงาน 2  ไม่ให้มีสีสุก  ให้เปราะ  และให้ใช้การไม่ได้ดี   อุปกิเลส ๕ 
อย่างเป็นไฉน ? 

[๔๖๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เหล็กเป็นอุปกิเลสของทอง  ท�าทองไม่ให้อ่อน  ไม่ให้ควรแก่
การงาน  ไม่ให้มีสีสุก  ให้เปราะ  และให้ใช้การไม่ได้ดี.

[๔๖๙]
 โลหะ  เป็นอุปกิเลสของทอง  ท�าทองไม่ให้อ่อน  ฯลฯ

[๔๗๐]
 ดีบุก  เป็นอุปกิเลสของทอง  ท�าทองไม่ให้อ่อน  ฯลฯ

[๔๗๑]
 ตะกั่ว  เป็นอุปกิเลสของทอง  ท�าทองไม่ให้อ่อน  ฯลฯ

[๔๗๒]
 เงิน  เป็นอปุกเิลสของทอง  ท�าทองไม่ให้อ่อน  ไม่ให้ควรแก่การงาน  ไม่ให้มีสีสุก  
ให้เปราะ  และให้ใช้การไม่ได้ดี.

1.  โยนิโสมนสิการ  -ผู้รวบรวม
2.  ไม่ให้ควรแก่การงาน  -ผู้รวบรวม
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[๔๗๓]
 อิเม  โข  ภิกฺขเว  ปฺจ  ชาตรูปสฺส  อุปกฺกิเลสา  เยหิ  อุปกฺกิเลเสหิ  อุปกฺกิลิฏฺ  
ชาตรูป  น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ  กมฺมนิย  น  จ  ปภสฺสร  ปภงฺคุ  จ  น  จ  สมฺมา  
อุเปติ  กมฺมาย ฯ  

[๔๗๔]
 เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  ปฺจเิม  จติตฺสสฺ  อุปกฺกเิลสา  เยห ิ อุปกกิฺเลเสห ิ อุปกกิฺลฏฺิ  
จิตฺต  น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ  กมฺมนิย  น  จ  ปภสฺสร  ปภงฺคุ  จ  น  จ  สมฺมา  
สมาธิยติ  อาสวาน  ขยาย ฯ  กตเม  ปฺจ ฯ  

[๔๗๕]
 กามจฺฉนโฺท  ภิกขฺเว  จตฺิตสสฺ  อปุกกฺเิลโส  เยน  อปุกกฺเิลเสน  อปุกกฺลิฏฺิ  จติตฺ  
น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ  กมฺมนิย  น  จ  ปภสฺสร  ปภงฺคุ  จ  น  จ  สมฺมา  สมาธิยติ  
อาสวาน  ขยาย ฯ  

[๔๗๖]
 พฺยาปาโท  ภิกฺขเว  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโส  เยน  อุปกฺกิเลเสน  อุปกฺกิลิฏฺ  จิตฺต  
น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ  กมฺมนิย  น  จ  ปภสฺสร  ปภงฺคุ  จ  น  จ  สมฺมา  สมาธิยติ  
อาสวาน  ขยาย  ฯเปฯ  

[๔๗๗]
 อิเม  โข  ภิกฺขเว  ปฺจ  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลสา  เยหิ  อุปกฺกิเลเสหิ  อุปกฺกิลิฏฺ  
จิตฺต  น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ  กมฺมนิย  น  จ  ปภสฺสร  ปภงฺคุ  จ  น  จ  สมฺมา  
สมาธิยติ  อาสวาน  ขยายาติ ฯ  

[๔๗๘]
 สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  อนาวรณา  อนีวรณา  เจตโส  อนุปกฺกิเลสา   
ภาวิตา  พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  

[๔๗๙]
 สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ภิกฺขเว  อนาวรโณ  อนีวรโณ  เจตโส  อนุปกฺกิเลโส  ภาวิโต  
พหุลีกโต  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ  
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[๔๗๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อุปกิเลสของทอง ๕ อย่างนี้แล  เป็นเครื่องท�าทองไม่ให้อ่อน  
ไม่ให้ควรแก่การงาน  ไม่ให้มีสีสุก  ให้เปราะ  และให้ใช้การไม่ได้ดี.

[๔๗๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นก็เหมือนกันแล  อุปกิเลสของจิต ๕ อย่างนี้  เป็น 
เครือ่งท�าจติไม่ให้นิม่นวล  ไม่ให้ควรแก่การงาน  ไม่ให้ผุดผ่อง  ให้เสยีไป  และไม่ให้ตัง้มัน่ 
ด้วยดี  เพื่อความสิ้นอาสวะ   อุปกิเลส ๕ อย่างเป็นไฉน ?  

[๔๗๕]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กามฉนัทะเป็นอุปกิเลสของจติ  เป็นเครือ่งท�าจติไม่ให้น่ิมนวล  
ไม่ให้ควรแก่การงาน  ไม่ให้ผดุผ่อง  ให้เสยีไป  และไม่ให้ตัง้ม่ันด้วยดเีพือ่ความสิน้อาสวะ.

[๔๗๖]
 พยาบาทเป็นอปุกเิลสของจติ  เป็นเครือ่งท�าจติไม่ให้นิม่นวล  ไม่ให้ควรแก่การงาน   
ไม่ให้ผุดผ่อง  ให้เสียไป  และไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดี  เพื่อความสิ้นอาสวะ  ฯลฯ

[๔๗๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อุปกิเลสของจิต ๕ อย่างนี้แล  เป็นเครื่องท�าจิตไม่ให้นิ่มนวล   
ไม่ให้ควรแก่การงาน  ไม่ให้ผดุผ่อง  ให้เสยีไป  และไม่ให้ตัง้มัน่ด้วยด ี เพือ่ความสิน้อาสวะ.

[๔๗๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้  ไม่เป็นธรรมก้ัน  ไม่เป็นธรรมห้าม   
ไม่เป็นอปุกเิลสของจติ  อนับคุคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือกระท�า
ให้แจ้งซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ? 

[๔๗๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นธรรมกั้น  ไม่เป็นธรรมห้าม  ไม่เป็น
อปุกเิลสของจติ  อนับุคคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพือ่กระท�าให้แจ้งซึง่ผล  
คือ  วิชชาและวิมุติ  ฯลฯ
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[๔๘๐]
 อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  ภิกฺขเว  อนาวรโณ  อนีวรโณ  เจตโส  อนุปกฺกิเลโส   
ภาวิโต  พหุลีกโต  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตติ ฯ  

[๔๘๑]
 อเิม  โข  ภกิขฺเว  สตตฺ  โพชฌฺงคฺา  อนาวรณา  อนวีรณา  เจตโส  อนปุกกฺเิลสา  
ภาวิตา  พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๔๘๒]
 อโยนิโส  ภิกฺขเว  มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺโน  เจว  กามจฺฉนฺโท  อุปฺปชฺชติ   
อุปฺปนฺโน  จ  กามจฺฉนฺโท  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ  

[๔๘๓]
 อนุปฺปนฺโน  เจว  พฺยาปาโท  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ  พฺยาปาโท  ภิยฺโยภาวาย  
เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ  

[๔๘๔]
 อนุปฺปนฺนฺเจว  ถีนมิทฺธ  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนฺจ  ถีนมิทฺธ  ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ  

[๔๘๕]
 อนุปฺปนฺนฺเจว  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนฺจ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   
ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ  

[๔๘๖]
 อนุปฺปนฺนา  เจว  วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนา  จ  วิจิกิจฺฉา  ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ  
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[๔๘๐]
 อุเบกขาสัมโพชฌงค์  ไม่เป็นธรรมกั้น  ไม่เป็นธรรมห้าม  ฯลฯ  ย่อมเป็นไป 
เพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ.

[๔๘๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้แล  ไม่เป็นธรรมกั้น  ไม่เป็นธรรมห้าม  
ไม่เป็นอปุกเิลสของจติ  อนับุคคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพือ่กระท�า
ให้แจ้งซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ.

จบ  สูตรที่ ๓  

อโยนิโสสูตร  

 มนสิการโดยไม่แยบคาย  นิวรณ์ ๕ ย่อมเกิด  

[๔๘๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคาย  กามฉันทะที่ยังไม่เกิด   
ย่อมเกิดขึ้น  และที่เกิดแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์ยิ่งขึ้น  ฯลฯ 1 

[๔๘๓]
 พยาบาทที่ยังไม่เกิด  ย่อมเกิดขึ้น  และที่เกิดแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

[๔๘๔]
 ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด  ย่อมเกิดขึ้น  และที่เกิดแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น.  

[๔๘๕]
 อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด  ย่อมเกิดขึ้น  และที่เกิดแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อ 
ความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

[๔๘๖]
 วิจิกิจฉาท่ียังไม่เกิด  ย่อมเกิดข้ึน  และท่ีเกิดแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

จบ  สูตรที่ ๔  

1.  ข้อสังเกต : เมื่อเทียบเคียงจากบาลีแล้ว เครื่องหมาย  ฯลฯ  เกินมา  -ผู้รวบรวม
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[๔๘๗]
 โยนโิส  จ  โข  ภกฺิขเว  มนสกิโรโต  อนปุปฺนโฺน  เจว  สตสิมโฺพชฌฺงโฺค  อปุปฺชชฺติ   
อุปฺปนฺโน  จ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ  ฯเปฯ  

[๔๘๘]
 อนุปฺปนฺโน  เจว  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ  อุเปกฺขา- 
สมฺโพชฺฌงฺโค  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉตีติ ฯ  

[๔๘๙]
 สตตฺเิม  ภิกขฺเว  โพชฺฌงคฺา  ภาวติา  พหลุกีตา  วฑุฒฺยิา  อปรหิานาย  สวตตฺนฺต ิฯ   
กตเม  สตฺต ฯ  สตสิมโฺพชฌฺงโฺค  ฯเปฯ  อุเปกขฺาสมฺโพชฌฺงโฺค ฯ  อิเม  โข  ภิกขฺเว  สตตฺ  
โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  วุฑฺฒิยา  อปริหานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  
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โยนิโสสูตร  

 มนสิการโดยแยบคายย่อมเกิดโพชฌงค์

[๔๘๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคาย  สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  
ย่อมเกิดขึ้น  และที่เกิดแล้ว  ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์  ฯลฯ  

[๔๘๘]
 อเุบกขาสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกิด  ย่อมเกิดขึน้  และทีเ่กิดแล้ว  ย่อมถงึความเจรญิ
บริบูรณ์.

จบ  สูตรที่ ๕  

วุฑฒิสูตร  

 โพชฌงค์เป็นไปเพื่อความเจริญ

[๔๘๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ น้ี  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญ  เพื่อความไม่เสื่อม   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?  คือ   
สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์  โพชฌงค์ ๗ นี้แล 1  อันบุคคลเจริญแล้ว  
กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ  เพื่อความไม่เสื่อม.

จบ  สูตรที่ ๖  

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “โพชฌงค์ ๗ เหล่าน้ีแล”  -ผู้รวบรวม
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[๔๙๐]
 ปฺจิเม  ภิกขฺเว  อาวรณา  นวีรณา  เจตโส  อปุกกฺเิลสา  ปฺาย  ทพฺุพลกีรณา ฯ  
กตเม  ปฺจ ฯ  กามจฺฉนฺโท  ภิกฺขเว  อาวรโณ  นีวรโณ  เจตโส  อุปกฺกิเลโส  ปฺาย   
ทุพฺพลีกรโณ ฯ  พฺยาปาโท  ภิกฺขเว  อาวรโณ  นีวรโณ  เจตโส  อุปกฺกิเลโส  ปฺาย   
ทุพฺพลีกรโณ ฯ  ถีนมิทฺธ  ภิกฺขเว  อาวรณ  นีวรณ  เจตโส  อุปกฺกิเลส  ปฺาย   
ทุพฺพลีกรณ ฯ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ภิกฺขเว  อาวรณ  นีวรณ  เจตโส  อุปกฺกิเลส  ปฺาย  
ทุพฺพลีกรณ ฯ  วิจิกิจฺฉา  ภิกฺขเว  อาวรณา  นีวรณา  เจตโส  อุปกฺกิเลสา  ปฺาย   
ทุพพฺลกีรณา ฯ  อเิม  โข  ภกิขฺเว  ปฺจ  อาวรณา  นวีรณา  เจตโส  อปุกกฺเิลสา  ปฺาย  
ทุพฺพลีกรณาติ 1 ฯ  

[๔๙๑]
 สตตฺเิม  ภกิขฺเว  โพชฌฺงคฺา  อนาวรณา  อนีวรณา  เจตโส  อนุปกฺกิเลสา  ภาวติา   
พหลุกีตา  วิชชฺาวมิตุตฺผิลสจฉฺกิริยิาย  สวตตฺนตฺ ิฯ  กตเม  สตตฺ ฯ  สตสิมโฺพชฌฺงโฺค  
ภิกฺขเว  อนาวรโณ  อนีวรโณ  เจตโส  อนุปกฺกิเลโส  ภาวิโต  พหุลีกโต  วิชฺชาวิมุตฺติ-
ผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  ภิกฺขเว  อนาวรโณ  อนีวรโณ  
เจตโส  อนุปกฺกิเลโส  ภาวิโต  พหุลีกโต  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตติ ฯ  อิเม  
โข  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อนาวรณา  อนีวรณา  เจตโส  อนุปกฺกิเลสา  ภาวิตา  
พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๔๙๒]
 ยสฺมึ  ภิกฺขเว  สมเย  อริยสาวโก  อฏฺกิตฺวา 2  มนสิกตฺวา  สพฺพเจตโส 3   
สมนฺนาหริตฺวา  โอหิตโสโต  ธมฺม  สุณาติ  ปฺจสฺส 4  นีวรณา  ตสฺมึ  สมเย  น  โหนฺติ   
สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ตสฺมึ  สมเย  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ ฯ  

1.  ม. ยุ  อิติสทฺโท  นตฺถิ ฯ
2.  ม. ยุ. อฏฺกึตฺวา ฯ  เอวมุปริ ฯ
3.  ม. สพฺพ ... ฯ  เอวมุปริ ฯ
4.  สี. ม. ยุ. อิมสฺส  ปฺจ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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อาวรณานีวรณสูตร  

 นิวรณ์ ๕ เป็นอุปกิเลสของจิต

[๔๙๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเป็นเครื่องกั้น  เป็นเครื่องห้าม  เป็นอุปกิเลสของจิต   
ท�าปัญญาให้ทราม ๕ อย่างนี้   ๕ อย่างเป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กามฉันทะเป็น 
ธรรมเครือ่งกัน้  เป็นธรรมเครือ่งห้าม  เป็นอุปกิเลสของจิต  ท�าปัญญาให้ทราม   พยาบาท...   
ถีนมิทธะ...   อุทธัจจกุกกุจจะ...   วิจิกิจฉา  เป็นธรรมเครื่องกั้น  เป็นธรรมเครื่องห้าม   
เป็นอุปกิเลสของจิต  ท�าปัญญาให้ทราม   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ อย่างนี้แล   
เป็นเครื่องกั้น  เป็นเครื่องห้าม  เป็นอุปกิเลสของจิต  ท�าปัญญาให้ทราม.

[๔๙๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้  ไม่เป็นเครื่องกั้น  ไม่เป็นเครื่องห้าม 
ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อ 
กระท�าให้แจ้งซึง่ผล  คอื  วชิชาและวมิตุ ิ  โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คอื  สตสิมัโพชฌงค์  
ไม่เป็นเครื่องกั้น  ไม่เป็นเคร่ืองห้าม  ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต  อันบุคคลเจริญแล้ว   
กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือกระท�าให้แจ้งซ่ึงผล  คือ  วิชชาและวิมุติ  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค์  ไม่เป็นเครื่องกั้น  ไม่เป็นเครื่องห้าม  ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต   
อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งผล  คือ   
วิชชาและวิมุติ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ น้ีแล  ไม่เป็นเคร่ืองกั้น  ไม่เป็น 
เครือ่งห้าม  ไม่เป็นอปุกเิลสของจติ  อนับคุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไป 
เพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ.  

[๔๙๒]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  สมัยใด  อริยสาวกตั้งใจ  ใส่ใจ  รวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมด   
เงี่ยโสตลงฟังธรรม  สมัยนั้น  นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มีแก่เธอ   โพชฌงค์ ๗ ย่อมถึง 
ความเจริญบริบูรณ์.

จบ  สูตรที่ ๗  
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[๔๙๓]
 กตมสฺส 1  ปฺจ  นีวรณา  ตสฺมึ  สมเย  น  โหนฺติ ฯ  กามจฺฉนฺทนีวรณ  ตสฺมึ  
สมเย  น  โหติ  พฺยาปาทนีวรณ  ตสฺมึ  สมเย  น  โหติ  ถีนมิทฺธนีวรณ  ตสฺมึ  สมเย  
น  โหติ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ  ตสฺมึ  สมเย  น  โหติ  วิจิกิจฺฉานีวรณ  ตสฺมึ  สมเย  
น  โหติ ฯ  ปฺจสฺส  นีวรณา  ตสฺมึ  สมเย  น  โหนฺติ ฯ  

[๔๙๔]
 กตเม  สตตฺ  โพชฺฌงฺคา  ตสมฺ ึ สมเย  ภาวนาปารปิรู ึ คจฉฺนตฺ ิฯ  สตสิมโฺพชฺฌงโฺค  
ตสฺมึ  สมเย  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภาวนา
ปาริปูรึ  คจฺฉติ ฯ  อิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ตสฺมึ  สมเย  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ ฯ  

[๔๙๕]
 ยสฺมึ  ภิกฺขเว  สมเย  อริยสาวโก  อฏฺกิตฺวา  มนสิกตฺวา  สพฺพเจตโส   
สมนฺนาหริตฺวา  โอหิตโสโต  ธมฺม  สุณาติ  ปฺจสฺส  นีวรณา  ตสฺมึ  สมเย  น   
โหนฺติ  อิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ตสฺมึ  สมเย  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺตีติ ฯ  

[๔๙๖]
 สนฺติ  ภิกฺขเว  มหารุกฺขา  อนุพีชา  มหากายา  รุกฺขาน  อชฺฌารุหา 2  เยหิ   
รุกฺขา  อชฺฌารุฬฺหา  โอภคฺควิภคฺคา  วิปฺปติตา  เสนฺติ ฯ  

[๔๙๗]
 กตเม  จ  เต  ภิกฺขเว  มหารุกฺขา  อนุพีชา  มหากายา  รุกฺขาน  อชฺฌารุหา  เยหิ  
รุกฺขา  อชฺฌารุฬฺหา  โอภคฺควิภคฺคา  วิปฺปติตา  เสนฺติ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  อสฺสตฺโถ  นิโคฺรโธ  

1.  ม. ยุ. กตเม ฯ
2.  ยุ. อชฺฌารูหา ฯ  เอวมุปริ ฯ
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นีวรณาวรณสูตร  

 นิวรณ์ ๕  โพชฌงค์ ๗

[๔๙๓]
 ในสมยันัน้  นวิรณ์ ๕ เป็นไฉน ?   ย่อมไม่มแีก่เธอ  คอื  กามฉันทนวิรณ์  ย่อมไม่มี    
พยาบาทนวิรณ์...   ถนีมทิธนิวรณ์...   อุทธจัจกกุกจุจนวิรณ์...   วจิกิจิฉานวิรณ์  ย่อมไม่มี  
ในสมัยนั้น  นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มีแก่เธอ.

[๔๙๔]
 ในสมยันัน้  โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน  ย่อมถึงความเจรญิบรบิรูณ์ ?  คอื  สตสิมัโพชฌงค์  
ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์  ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์  
โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้  ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.

[๔๙๕]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  สมัยใด  อริยสาวกตั้งใจ  ใส่ใจ  รวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมด 
เงี่ยโสตลงฟังธรรม  สมัยนั้น  นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มีแก่เธอ   โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้   
ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.

จบ  สูตรที่ ๘  

รุกขสูตร  

 ธรรมเป็นเครื่องกั้น ๕ อย่าง

[๔๙๖]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ต้นไม้ใหญ่  มพีชืน้อย  มลี�าต้นใหญ่  งอกคลมุไม้ต้นทัง้หลาย   
เป็นเครื่องท�าต้นไม้ที่มันงอกคลุมแล้ว  ให้ล้มหักกระจัดกระจายวิบัติไป.

[๔๙๗]
 ก็ต้นไม้ใหญ่เหล่านั้น  ที่มีพืชน้อย  มีล�าต้นใหญ่  ปกคลุมต้นไม้ทั้งหลาย  เป็น
เครื่องท�าต้นไม้ที่มันงอกคลุมแล้ว  ให้ล้มหักกระจัดกระจายวิบัติไปเป็นไฉน ?  คือ   
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มิลกฺขุ 1  อุทุมฺพโร  กจฺฉโก  กปิตฺถโน 2 ฯ  อิเม  โข  เต  ภิกฺขเว  มหารุกฺขา  อนุพีชา  
มหากายา  รุกฺขาน  อชฺฌารุหา  เยหิ  รุกฺขา  อชฺฌารุฬฺหา  โอภคฺควิภคฺคา  วิปฺปติตา  
เสนฺติ ฯ  

[๔๙๘]
 เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  กุลปุตฺโต  ยาทิสเก  กาเม  โอหาย  อคารสฺมา   
อนคาริย  ปพฺพชิโต  โหติ  โส  ตาทิสเกหิ  กาเมหิ  ตโต  วา  ปาปิฏฺตเรหิ   
โอภคฺควิภคฺโค  วิปฺปติโต  เสติ ฯ  

[๔๙๙]
 ปฺจิเม  ภกิขฺเว  อาวรณา  นีวรณา  เจตโส  อชฺฌารหุา  ปฺาย  ทพุพฺลีกรณา ฯ  
กตเม  ปฺจ ฯ  กามจฺฉนฺโท  ภิกฺขเว  อาวรโณ  นีวรโณ  เจตโส  อชฺฌารุโห  ปฺาย  
ทุพฺพลีกรโณ ฯ  พฺยาปาโท  ภิกฺขเว  อาวรโณ  นีวรโณ  เจตโส  อชฺฌารุโห  ปฺาย   
ทุพฺพลีกรโณ ฯ  ถีนมิทฺธ  ภิกฺขเว  อาวรณ  นีวรณ  เจตโส  อชฺฌารุห  ปฺาย   
ทุพฺพลีกรณ ฯ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ภิกฺขเว  อาวรณ  นีวรณ  เจตโส  อชฺฌารุห  ปฺาย  
ทุพฺพลีกรณ ฯ  วิจิกิจฺฉา  ภิกฺขเว  อาวรณา  นีวรณา  เจตโส  อชฺฌารุหา  ปฺาย   
ทุพพฺลกีรณา ฯ  อเิม  โข  ภิกฺขเว  ปฺจ  อาวรณา  นวีรณา  เจตโส  อชฌฺารหุา  ปฺาย  
ทุพฺพลีกรณา ฯ  

[๕๐๐]
 สตฺตเิม  ภิกขฺเว  โพชฺฌงคฺา  อนาวรณา  อนวีรณา  เจตโส  อนชฌฺารหุา  ภาวติา  
พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  
ภิกฺขเว  อนาวรโณ  อนีวรโณ  เจตโส  อนชฺฌารุโห  ภาวิโต  พหุลีกโต  วิชฺชาวิมุตฺติ-
ผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขา  ฯเปฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา   
อนาวรณา  อนีวรณา  เจตโส  อนชฺฌารุหา  ภาวิตา  พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺ- 
ฉิกิริยาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. ปิลกฺโข ฯ
2.  ยุ. กปิตฺถโก ฯ
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ต้นโพธิ์ใบ  ต้นไทร  ต้นมิลักขุ  ต้นมะเดื่อ  ต้นกัจฉกะ  ต้นมะสัง    ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ต้นไม้ใหญ่เหล่าน้ีแล  ทีมี่พืชน้อย  มลี�าต้นใหญ่  งอกคลุมต้นไม้ทัง้หลาย  เป็นเครือ่งท�า 
ต้นไม้ที่มันงอกคลุมแล้ว  ให้ล้มหักกระจัดกระจายวิบัติไป.

[๔๙๘]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ฉนันัน้กเ็หมือนกนั  กลุบตุรบางคนในโลกนี ้ ละกามเช่นใดแล้ว   
ออกบวชเป็นบรรพชิต  กุลบุตรนั้น  ย่อมเป็นผู้เสียหายวิบัติไป  ด้วยกามเช่นนั้น  หรือ
ที่เลวกว่านั้น.

[๔๙๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ธรรมอนัเป็นเครือ่งกัน้  เป็นเครือ่งห้าม ๕ อย่าง  ทีค่รอบง�าจิต   
ท�าปัญญาให้ทราม  ๕ อย่างเป็นไฉน ?   คอื  กามฉนัทะ  เป็นธรรมเคร่ืองก้ัน  เป็นธรรม 
เครือ่งห้าม  ครอบง�าจติ  ท�าปัญญาให้ทราม   พยาบาท...   ถนีมทิธะ...   อุทธจัจกกุกจุจะ...    
วิจิกิจฉา  เป็นธรรมเครื่องกั้น  เป็นธรรมเครื่องห้าม  ครอบง�าจิต  ท�าปัญญาให้ทราม    
ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ธรรมเป็นเคร่ืองกัน้  เป็นเครือ่งห้าม  ครอบง�าจติ  ท�าปัญญาให้ทราม 
๕ อย่างเหล่านี้แล.

[๕๐๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้  ไม่เป็นธรรมก้ัน  ไม่เป็นธรรมห้าม   
ไม่ครอบง�าจติ  อนับคุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือท�าให้แจ้งซึง่ผล  
คือ  วิชชาและวิมุติ   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?  คือ  สติสัมโพชฌงค์  ไม่เป็นธรรมกั้น  
ไม่เป็นธรรมห้าม  ไม่ครอบง�าจิต  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไป 
เพือ่ท�าให้แจ้งซึง่ผล  คอื  วิชชาและวิมตุ ิ ฯลฯ  อเุบกขาสมัโพชฌงค์  ไม่เป็นธรรมกัน้...   
ย่อมเป็นไปเพื่อท�าให้แจ้งซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗  
เหล่านี้แล  ไม่เป็นธรรมกั้น  ไม่เป็นธรรมห้าม  ไม่ครอบง�าจิต  อันบุคคลเจริญแล้ว  
กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อท�าให้แจ้งซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ.

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๕๐๑]
 ปฺจิเม  ภิกฺขเว  นีวรณา  อนฺธกรณา  อจกฺขุกรณา  อฺาณกรณา  ปฺา- 
นิโรธิยา 1  วิฆาตปกฺขิยา  อนิพฺพานสวตฺตนิกา ฯ  กตเม  ปฺจ ฯ  กามจฺฉนฺทนีวรณ   
ภกิขฺเว  อนธฺกรณ  อจกขฺกุรณ  อฺาณกรณ  ปฺานิโรธยิ 2  วฆิาตปกขฺยิ  อนิพพฺาน- 
สวตฺตนิก ฯ  พฺยาปาทนีวรณ  ภิกฺขเว  อนฺธกรณ  ฯเปฯ  ถีนมิทฺธนีวรณ  ภิกฺขเว   
อนฺธกรณ ฯ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ  ภิกฺขเว  อนฺธกรณ ฯ  วิจิกิจฺฉานีวรณ  ภิกฺขเว   
อนฺธกรณ  อจกฺขุกรณ  อฺาณกรณ  ปฺานิโรธิย  วิฆาตปกฺขิย  อนิพฺพาน- 
สวตตฺนกิ ฯ  อิเม  [3]  ภกิขฺเว  ปฺจ  นวีรณา  อนธฺกรณา  อจกขฺกุรณา  อฺาณกรณา  
ปฺานิโรธิยา  วิฆาตปกฺขิยา  อนิพฺพานสวตฺตนิกา ฯ  

[๕๐๒]
 สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  จกฺขุกรณา  าณกรณา  ปฺาวุฑฺฒิยา  อวิฆาต-
ปกฺขิยา  นิพฺพานสวตฺตนิกา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ภิกฺขเว  จกฺขุกรโณ   
าณกรโณ  ปฺาวุฑฺฒิโย  อวิฆาตปกฺขิโย  นิพฺพานสวตฺตนิโก  ฯเปฯ  อุเปกฺขา- 
สมโฺพชฌฺงโฺค  ภกิขฺเว  จกขฺกุรโณ  าณกรโณ  ปฺาวฑุฒฺโิย  อวฆิาตปกขฺโิย  นพิพฺาน- 
สวตตฺนโิก ฯ  อิเม  โข  ภิกขฺเว  สตฺต  โพชฌฺงคฺา  จกขฺุกรณา  าณกรณา  ปฺาวฑฺุฒยิา  
อวิฆาตปกฺขิยา  นิพฺพานสวตฺตนิกาติ ฯ  

นีวรณวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ

1.  ยุ. ... นิโรธิกา ฯ
2.  ยุ. ... ธิก ฯ
3.  ม. ยุ. โข ฯ
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นีวรณสูตร  

 นิวรณ์ท�าให้มืด  

[๕๐๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิวรณ์ ๕ เหล่านี้  กระท�าให้มืด  กระท�าไม่ให้มีจักษุ   
กระท�าไม่ให้มีญาณ  เป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญา  เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น   
ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน   นิวรณ์ ๕ เป็นไฉน ?   คือ  กามฉันทนิวรณ์  กระท�าให้มืด  
กระท�าไม่ให้มจีกัษ ุ กระท�าไม่ให้มีญาณ  เป็นทีต่ัง้แห่งความดบัปัญญา  เป็นไปในฝักฝ่าย 
แห่งความคับแค้น  ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน   พยาบาทนิวรณ์...   ถีนมิทธนิวรณ์...   
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์...   วิจิกิจฉานิวรณ์  กระท�าให้มืด  กระท�าไม่ให้มีจักษุ   
กระท�าไม่ให้มีญาณ  เป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญา  เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น   
ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิวรณ์ ๕ เหล่าน้ีแล  กระท�าให้มืด   
กระท�าไม่ให้มจีกัษ ุ กระท�าไม่ให้มีญาณ  เป็นทีต่ัง้แห่งความดบัปัญญา  เป็นไปในฝักฝ่าย 
แห่งความคับแค้น  ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน.

[๕๐๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่าน้ี  กระท�าให้มีจักษุ  กระท�าให้มีญาณ   
เป็นทีต่ัง้แห่งความเจรญิปัญญา  ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคบัแค้น  เป็นไปเพ่ือนิพพาน    
โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค์  กระท�าให้มีจักษุ  กระท�าให้มีญาณ   
เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา  ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น  เป็นไปเพื่อ
นิพพาน  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์  กระท�าให้มีจักษุ  กระท�าให้มีญาณ เป็นที่ตั้ง
แห่งความเจริญปัญญา  ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น  เป็นไปเพื่อนิพพาน   
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่าน้ีแล  กระท�าให้มจีกัษ ุ กระท�าให้มญีาณ  เป็นทีต่ัง้ 
แห่งความเจริญปัญญา  ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น  เป็นไปเพื่อนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  นีวรณวรรคที่ ๔  



304 

ตสฺสุทฺทาน

  เทฺว  กุสลา  กิเลโส 1  จ  เทฺว  โยนิโส  จ  วุฑฺฒิ  จ 
  อนาวรณา 2  อปริหานิ  นีวรณาวรณา  รุกฺข 
  นีวรเณน  จ  เต  ทสาติ ฯ 

1.  ม. ยุ. กิเลสา ฯ
2.  ม. อาวรณา  นีวรณา  รุกฺข ฯ  ยุ. อาวรโณ  อปริหานิ  นีวรณฺฺจ  เต  ทสาติ  นีวรณวรณรุกฺข ฯ
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. กุสลสูตรที่ ๑  ๒. กุสลสูตรที่ ๒  
  ๓. อุปกิเลสสูตร  ๔. อโยนิโสสูตร   
  ๕. โยนิโสสูตร  ๖. วุฑฒิสูตร  
  ๗. อาวรณาวนีรณสูตร  ๘. นีวรณาวรณสูตร    
  ๙. รุกขสูตร  ๑๐. นีวรณสูตร  
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จกฺกวตฺติวคฺโค  ปฺจโม

[๕๐๓]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  
ติสฺโส  วิธา  ปชหึสุ  สพฺเพ  เต  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา ฯ   
เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อนาคตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  ติสฺโส  วิธา   
ปชหิสฺสนฺติ  สพฺเพ  เต  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา ฯ  เย  หิ   
เกจิ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  ติสฺโส  วิธา  ปชหนฺติ  สพฺเพ  เต  
สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา ฯ  

[๕๐๔]
 กตเมส  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ฯเปฯ  อุเปกฺขา- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  ติสฺโส  
วิธา  ปชหึสุ  ฯเปฯ  ปชหิสฺสนฺติ  ฯเปฯ  ปชหนฺติ  สพฺเพ  เต  อิเมสเยว  สตฺตนฺน  
โพชฺฌงฺคาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตาติ ฯ  

[๕๐๕]
 รฺโ  ภิกฺขเว  จกฺกวตฺติสฺส  ปาตุภาวา  สตฺตนฺน  รตนาน  ปาตุภาโว  โหติ ฯ  
กตเมส  สตฺตนนฺ ฯ  จกกฺรตนสสฺ  ปาตุภาโว  โหต ิ หตถฺริตนสสฺ  ปาตภุาโว  โหต ิ อสสฺ- 
รตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  มณิรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  อิตฺถีรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  
คหปติรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  ปริณายกรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ ฯ  รฺโ  ภิกฺขเว  
จกฺกวตฺติสฺส  ปาตุภาวา  อิเมส  สตฺตนฺน  รตนาน  ปาตุภาโว  โหติ ฯ  
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จักกวัตติวรรคที่ ๕  
วิธาสูตร  

 ละมานะ ๓  เพราะโพชฌงค์  

[๕๐๓]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กส็มณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ในอดตีกาล  
ละมานะ ๓ อย่างได้แล้ว  สมณะหรอืพราหมณ์เหล่านัน้ทัง้หมด  ละได้แล้วก็เพราะโพชฌงค์ ๗   
อนัตนเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงในอนาคตกาล   
จกัละมานะ ๓ อย่างได้  สมณะหรอืพราหมณ์เหล่านัน้ทัง้หมด  จกัละได้กเ็พราะโพชฌงค์ ๗   
อนัตนเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   สมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ในปัจจุบัน  
ละมานะ ๓ อย่างได้  สมณะหรอืพราหมณ์เหล่านัน้ทัง้หมด  ละได้ก็เพราะโพชฌงค์ ๗  
อันตนเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว.

[๕๐๔]
 โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค์   ฯลฯ   อุเบกขาสัมโพชฌงค์   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง  ในอดีตกาล  ละมานะ ๓ 
อย่างได้แล้ว...  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง  ในอนาคตกาล  จักละมานะ ๓ 
อย่างได้...  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง  ในปัจจุบัน  ละมานะ ๓ อย่างได้   
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด  ละได้ก็เพราะโพชฌงค์ ๗  อันตนเจริญแล้ว   
กระท�าให้มากแล้ว.

จบ  สูตรที่ ๑  

จักกวัตติสูตร  

 รัตนะ ๗ อย่าง  

[๕๐๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏ  รัตนะ ๗ อย่างจึงปรากฏ   
รัตนะ ๗ อย่างเป็นไฉน ?  คือ  จักรแก้ว ๑  ช้างแก้ว ๑  [1]  แก้วมณี ๑  นางแก้ว ๑  
คฤบดี 2แก้ว ๑  ปริณายกแก้ว ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏ  
รัตนะ ๗ อย่างเหล่านี้จึงปรากฏ.

1.  ม้าแก้ว  -ผู้รวบรวม
2.  คฤหบดี  -ผู้รวบรวม
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[๕๐๖]
 ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺค-
รตนาน  ปาตภุาโว  โหต ิฯ  กตเมส  สตตฺนนฺ  โพชฌฺงฺครตนาน 1 ฯ  สตสิมโฺพชฌฺงคฺรตนสฺส  
ปาตภุาโว  โหต ิ ฯเปฯ  อเุปกขฺาสมโฺพชฺฌงคฺรตนสสฺ  ปาตภุาโว  โหต ิฯ  ตถาคตสสฺ  ภกฺิขเว  
ปาตภุาวา  อรหโต  สมฺมาสมพฺทุธฺสสฺ  อเิมส  สตตฺนฺน  โพชฌฺงคฺรตนาน  ปาตภุาโว  โหตตี ิฯ  

[๕๐๗]
 มารเสนปฺปมทฺทน  โว  ภิกฺขเว  มคฺค  เทสิสฺสามิ  ต  สุณาถ ฯ  กตโม  จ  ภิกฺขเว  
มารเสนปปฺมททฺโน  มคโฺค ฯ  ยททิ  สตตฺ  โพชฌฺงคฺา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  สตสิมโฺพชฌฺงฺโค  
ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  อย  ภิกฺขเว  มารเสนปฺปมทฺทโน  มคฺโคติ ฯ  

[๕๐๘]
 สาวตฺถี ฯ  อถ  โข  อฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ฯเปฯ  เอกมนฺต  
นสิินโฺน  โข  โส  ภิกขฺ ุ ภควนตฺ  เอตทโวจ  ทุปปฺฺโ  เอฬมโูค  ทปุปฺฺโ  เอฬมโูคติ  
ภนฺเต  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  ทุปฺปฺโ  เอฬมูโคติ  วุจฺจตีติ ฯ  

[๕๐๙]
 สตตฺนนฺ  โข  ภกิขฺุ  โพชฌฺงคฺาน  อภาวติตตฺา  อพหลุกีตตตฺา  ทปุปฺฺโ  เอฬมโูคติ  
วจฺุจติ ฯ  กตเมส  สตตฺนฺน ฯ  สตสิมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  ฯเปฯ  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺสสฺ ฯ  อเิมส  
โข  ภิกฺขุ  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  อภาวิตตฺตา  อพหุลีกตตฺตา  ทุปฺปฺโ  เอฬมูโคติ  
วุจฺจตีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
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[๕๐๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏ   รัตนะ  
คือ  โพชฌงค์ ๗ จึงปรากฏ   รัตนะ  คือ  โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   ได้แก่  รัตนะ  
คือ  สติสัมโพชฌงค์   ฯลฯ   รัตนะ  คือ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
เพราะพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจ้าปรากฏ  รัตนะ  คอื  โพชฌงค์ ๗ เหล่าน้ีจึงปรากฏ.

จบ  สูตรที่ ๒  

มารสูตร

 โพชฌงค์เป็นมรรคาเครื่องย�่ายีมาร

[๕๐๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงมรรคาเป็นเครื่องย�่ายีมารและเสนามารแก่เธอ 
ทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังมรรคานั้น  ก็มรรคาที่เป็นเครื่องย�่ายีมารและเสนามาร
เป็นไฉน ?   คือ  โพชฌงค์ ๗   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค์   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้เป็นมรรคาเครื่องย�่ายีมารและเสนามาร.

จบ  สูตรที่ ๓  

ทุปปัญญสูตร  

 เหตุที่เรียกว่าคนโง่คนใบ้ 

[๕๐๘]
 สาวตัถนีทิาน.  ครัง้นัน้แล  ภกิษรุปูหนึง่  เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั  ฯลฯ  ครัน้แล้วได้ทลูถามพระผูมี้- 

พระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ที่เรียกว่า  คนโง่  คนใบ้  คนโง่  คนใบ้  ดังนี้  ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ  จึงจะเรียกว่า  

คนโง่  คนใบ้ ?

[๕๐๙]
 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  ดูกรภิกษุ  ที่เรียกว่า  คนโง่  คนใบ้  ก็เพราะโพชฌงค์ ๗   
อนัตนไม่เจรญิแล้ว  ไม่กระท�าให้มากแล้ว  ไม่กระท�าให้มากแล้ว 1  โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   
คือ  สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์   ดูกรภิกษุ  ที่เรียกว่า  คนโง่  คนใบ้   
ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ เหล่านี้แล  อันตนไม่เจริญแล้ว  ไม่กระท�าให้มากแล้ว.

จบ  สูตรที่ ๔  

1.  ข้อสังเกต : เมื่อเทียบเคียงจากบาลีแล้ว วลี “ไม่กระท�าให้มากแล้ว” เกินมา ๑ วลี  -ผู้รวบรวม
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[๕๑๐]
 สาวตฺถ ีฯ  ปฺวา  อเนฬมโูค  ปฺวา  อเนฬมูโคต ิ ภนฺเต  วจฺุจต ิ กตฺิตาวตา  
นุ  โข  ภนฺเต  ปฺวา  อเนฬมูโคติ  วุจฺจตีติ ฯ  

[๕๑๑]
 สตตฺนนฺ  โข  ภกิขฺุ  โพชฌฺงคฺาน  ภาวติตฺตา  พหลุกีตตฺตา  ปฺวา  อเนฬมูโคติ   
วุจฺจติ ฯ  กตเมส  สตฺตนฺน ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ฯ   
อเิมส  โข  ภกิขฺุ  สตฺตนนฺ  โพชฺฌงคฺาน  ภาวติตฺตา  พหลุกีตตตฺา  ปฺวา  อเนฬมูโคติ   
วุจฺจตีติ ฯ  

[๕๑๒]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  ทฬิทฺโท  ทฬิทฺโทติ  ภนฺเต  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  
ทฬิทฺโทติ  วุจฺจตีติ ฯ  

[๕๑๓]
 สตตฺนนฺ  โข  ภิกขฺ ุ โพชฺฌงคฺาน  อภาวติตฺตา  อพหลุกีตตตฺา  ทฬิทโฺทต ิ วจฺุจต ิฯ  
กตเมส  สตฺตนฺน ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ฯ  อิเมส  โข  
ภิกฺขุ  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  อภาวิตตฺตา  อพหุลีกตตฺตา  ทฬิทฺโทติ  วุจฺจตีติ ฯ  
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ปัญญวาสูตร  

 ด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงเรียกว่าคนมีปัญญา

[๕๑๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ภิ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ที่เรียกว่า  คนมีปัญญา  ไม่ใช่คนใบ้  คนมีปัญญา  ไม่ใช่คนใบ้  ดังนี้  

ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ  จึงจะเรียกว่า  คนมีปัญญา  ไม่ใช่คนใบ้ ? 

[๕๑๑]
 พ.  ดูกรภิกษุ  ท่ีเรียกว่า  คนมีปัญญา  ไม่ใช่คนใบ้  ก็เพราะโพชฌงค์ ๗   
อันตนเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค์  
ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค์   ดูกรภิกษุ  ที่เรียกว่า  คนมีปัญญา  ไม่ใช่คนใบ้   
ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ เหล่านี้แล  อันตนเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว.

จบ  สูตรที่ ๕  

ทฬิททสูตร  

 ด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงเรียกว่าคนจน

[๕๑๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ภิ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ที่เรียกว่า  คนจน  คนจน  ดังนี้  ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ  จึงเรียกว่า  

คนจน ? 

[๕๑๓]
 พ.  ดูกรภิกษุ  ที่เรียกว่า  คนจน  ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ อันตนไม่เจริญแล้ว   
ไม่กระท�าให้มากแล้ว   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คอื  สตสัิมโพชฌงค์  ฯลฯ  อเุบกขา- 
สัมโพชฌงค์   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ที่เรียกว่า  คนจน  ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ เหล่านี้แล   
อันตนไม่เจริญแล้ว  ไม่กระท�าให้มากแล้ว.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๕๑๔]
 สาวตฺถนีทิาน ฯ  อทฬิทโฺท  อทฬิทโฺทต ิ ภนเฺต  วจุจฺต ิ กตฺิตาวตา  นุ  โข  ภนเฺต  
อทฬิทฺโทติ  วุจฺจตีติ ฯ  

[๕๑๕]
 สตฺตนฺน  โข  ภกิขฺ ุ โพชฺฌงคฺาน  ภาวิตตตฺา  พหลุกีตตฺตา  อทฬิทโฺทต ิ วจุจฺต ิฯ  
กตเมส  สตฺตนฺน ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ฯ  อิเมส  โข  
ภิกฺขุ  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  อทฬิทฺโทติ  วุจฺจตีติ ฯ  

[๕๑๖]
 สาวตถฺนีทิาน ฯ  อาทจิจฺสสฺ  ภกิขฺเว  อุทยโต  เอต  ปุพฺพงคฺม  เอต  ปุพฺพนิมิตตฺ  
ยทิท  อรุณุคฺค ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  อุปฺปาทาย  
เอต  ปุพพฺงคฺม  เอต  ปุพฺพนมิตฺิต  ยททิ  กลยฺาณมติตฺตา ฯ  กลยฺาณมติตฺสเฺสต  ภิกขฺเว  
ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวสฺสติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกริสฺสติ ฯ

[๕๑๗]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  
พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  อุเปกฺขา- 
สมโฺพชฌฺงฺค  ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสฺิสติ  โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ  เอว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรตีติ ฯ
  



313 

๒.
 โพ

ชฌ
งค

สงั
ยุต

อทฬิททสูตร  

 ด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงเรียกว่าคนไม่จน  

[๕๑๔]
 สาวตัถนีทิาน.  ภ.ิ  ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ  ทีเ่รยีกว่า  คนไม่จน  คนไม่จน  ดงันี ้ ด้วยเหตเุพยีงเท่าไรหนอ  จงึเรยีกว่า   

คนไม่จน ? 

[๕๑๕]
 พ.  ดูกรภิกษุ  ที่เรียกว่า  คนไม่จน  ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ อันตนเจริญแล้ว  
กระท�าให้มากแล้ว   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คอื  สตสิมัโพชฌงค์  ฯลฯ  อเุบกขา- 
สัมโพชฌงค์   ดูกรภิกษุ  ที่เรียกว่า  คนไม่จน  ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ เหล่าน้ีแล   
อันตนเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว.

จบ  สูตรที่ ๗  

อาทิจจสูตร  

 ความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นเบื้องต้นแห่งโพชฌงค์

[๕๑๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อพระอาทิตย์จะข้ึน  สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน  
คือ  แสงเงินแสงทอง  ฉันใด  สิ่งที่เป็นเบื้องต้น  เป็นนิมิตมาก่อน  เพื่อความบังเกิด
แห่งโพชฌงค์ ๗ แก่ภิกษุ  คือ  ความเป็นผู้มีมิตรดี  ฉันนั้นก็เหมือนกัน   ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  อนัภกิษผุูม้มีติรด ี พงึหวงัข้อน้ีได้ว่า  จักเจรญิโพชฌงค์ ๗  จักกระท�าให้มาก 
ซึ่งโพชฌงค์ ๗.

[๕๑๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุผู้มีมิตรดี  ย่อมเจริญโพชฌงค์ ๗  ย่อมกระท�าให้มาก   
ซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  อันอาศัย 
วเิวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค์  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
ภิกษุผู้มีมิตรดี  ย่อมเจริญโพชฌงค์ ๗  ย่อมกระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๕๑๘]
 อชฺฌตฺติก  ภิกฺขเว  องฺคนฺติ  กริตฺวา  นาฺ  เอกงฺคมฺปิ  สมนุปสฺสามิ  สตฺตนฺน  
โพชฌฺงฺคาน  อปฺุปาทาย  ยถยทิ  ภิกขฺเว  โยนิโสมนสกิาโร ฯ  โยนโิสมนสกิารสมปฺนนฺสเฺสต   
ภกิขฺเว  ภกิขฺุโน  ปาฏิกงขฺ  สตตฺ  โพชฌฺงฺเค  ภาเวสสฺต ิ สตตฺ  โพชฌฺงเฺค  พหลุกีริสฺสต ิฯ
  

[๕๑๙]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  
โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ   
อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ   
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  
โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๕๒๐]
 พาหิร  ภิกฺขเว  องฺคนฺติ  กริตฺวา  นาฺ  เอกงฺคมฺปิ  สมนุปสฺสามิ  สตฺตนฺน  
โพชฺฌงฺคาน  อุปฺปาทาย  ยถยิท  ภิกฺขเว  กลฺยาณมิตฺตตา ฯ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวสฺสติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกริสฺสติ ฯ  
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อังคสูตรที่ ๑  

 โยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยแห่งโพชฌงค์  

[๕๑๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ท�าปัจจัยภายในให้เป็นเหตุแล้ว  เรายังไม่เล็งเห็นเหตุอ่ืน 
แม้อันหนึ่งเพื่อความบังเกิดแห่งโพชฌงค์ ๗ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย   ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย  [1]  โยนิโสมนสิการ  พึงหวังข้อนี้ได้ว่า  จักเจริญโพชฌงค์ ๗  จักกระท�า 
ให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗.

[๕๑๙]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กภ็กิษุผู้ถงึพร้อมด้วยโยนโิสมนสกิาร  ย่อมเจรญิโพชฌงค์ ๗   
ย่อมกระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  
ย่อมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค์  อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ    
ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผู ้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ  ย่อมเจริญโพชฌงค์ ๗   
ย่อมกระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๙  

อังคสูตรที่ ๒  

 ความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นปัจจัยแห่งโพชฌงค์  

[๕๒๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ท�าปัจจัยภายนอกให้เป็นเหตุแล้ว  เรายังไม่เล็งเห็นเหตุอ่ืน 
แม้อันหนึ่ง  เพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งโพชฌงค์ ๗ เหมือนความเป็นผู้มีมิตรดีเลย   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผู้มีมิตรดี  พึงหวังข้อน้ีได้ว่า  จักเจริญโพชฌงค์ ๗   
จักกระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗.

1.  อันภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วย  -ผู้รวบรวม



316 

[๕๒๑]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  
พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  อุเปกฺขา- 
สมโฺพชฌฺงฺค  ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสฺิสติ  โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ  เอว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

จกฺกวตฺติวคฺโค  ปฺจโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  วิธา  จกฺกวตฺติ  มาโร  จ  ทุปฺปฺโ  ปฺเวน  จ 
  ทฬิทฺโท  อทฬิทฺโท  จ  อาทิจฺโจ  องฺเคน  เต  ทสาติ ฯ 
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[๕๒๑]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กภิ็กษุผูม้มีติรดี  ย่อมเจริญโพชฌงค์ ๗  ย่อมกระท�าให้มาก 
ซึง่โพชฌงค์ ๗ อย่างไรเล่า ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  อันอาศัย
วเิวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค์ 
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
ภิกษุผู้มีมิตรดี  ย่อมเจริญโพชฌงค์ ๗  ย่อมกระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  จักกวัตติวรรคที่ ๕  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. วิธาสูตร  ๒. จักกวัตติสูตร  
  ๓. มารสูตร  ๔. ทุปปัญญสูตร  
  ๕. ปัญญวาสูตร  ๖. ทฬิททสูตร  
  ๗. อทฬิททสูตร  ๘. อาทิจจสูตร  
  ๙. อังคสูตรที่ ๑  ๑๐. อังคสูตรที่ ๒
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โพชฺฌงฺคฉฏฺก  ฉฏฺ

[๕๒๒]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  ปฺจนฺนฺจ  โว 1  ภิกฺขเว  นีวรณาน  สตฺตนฺนฺจ  โพชฺฌงฺคาน  
อาหารฺจ  อนาหารฺจ  เทเสสฺสามิ  ต  สุณาถ ฯ  

[๕๒๓]
 โก  จ  ภกิขฺเว  อาหาโร  อนปฺุปนนฺสสฺ  วา  กามจฉฺนทฺสสฺ  อปุปฺาทาย  อปุปฺนนฺสสฺ   
วา  กามจฺฉนฺทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สุภนิมิตฺต  ตตฺถ  อโยนิโส- 
มนสิการพหลีุกาโร  อยมาหาโร  อนปฺุปนนฺสสฺ  วา  กามจฺฉนทฺสสฺ  อปุปฺาทาย  อปุปฺนนฺสสฺ  
วา  กามจฺฉนฺทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  

[๕๒๔]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  พฺยาปาทสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  
วา  พฺยาปาทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปฏิฆนิมิตฺต  ตตฺถ  อโยนิโส-
มนสิการพหุลกีาโร  อยมาหาโร  อนปุปฺนฺนสสฺ  วา  พฺยาปาทสสฺ  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสสฺ  
วา  พฺยาปาทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  

[๕๒๕]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ถีนมิทฺธสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  
วา  ถีนมิทฺธสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อรติ  ตนฺทิ  วิชมฺภิกา 2   
ภตฺตสมฺมโท  เจตโส  จ  ลีนตฺต  ตตฺถ  อโยนิโสมนสิการพหุลกาโร 3  อยมาหาโร   
อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ถีนมิทฺธสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ถีนมิทฺธสฺส  ภิยฺโยภาวาย  
เวปุลฺลาย ฯ  

[๕๒๖]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  อุปฺปาทาย   
อุปฺปนฺนสฺส  วา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  เจตโส  
อวูปสโม  ตตฺถ  อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  อุทฺธจฺจ-  
กกุกฺจุจฺสสฺ  อปุปฺาทาย  อปุปฺนนฺสสฺ  วา  อทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺสสฺ  ภยิโฺยภาวาย  เวปลุลฺาย ฯ  

1.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
2.  ม. ยุ. วิชมฺภิตา ฯ
3.  อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  -ผู้รวบรวม
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หมวด ๖ แห่งโพชฌงค์ที่ ๖  
อาหารสูตร  

 อาหารของนิวรณ์  

[๕๒๒]
 สาวตัถนีทิาน.  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  เราจกัแสดงอาหารและสิง่ทีม่ใิช่อาหาร  ของนวิรณ์ ๕   
และโพชฌงค์ ๗ แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้น.

[๕๒๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเล่า  เป็นอาหารให้กามฉันทะทียั่งไม่เกิด  เกดิขึน้  หรอื
ท่ีเกดิแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิง่ขึน้ ?   ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ศภุนมิติมอียู ่ การกระท�าให้มาก
ซึง่อโยนโิสมนสกิารในศภุนมิตินัน้  น้ีเป็นอาหารให้กามฉนัทะทียั่งไม่เกดิ  เกิดข้ึน  หรอื
ที่เกิดแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

[๕๒๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่า  เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือ
ทีเ่กดิแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิง่ขึน้ ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ปฏฆินิมติมีอยู่  การกระท�าให้มาก
ซึง่อโยนโิสมนสิการในปฏิฆนมิิตนัน้  นีเ้ป็นอาหารให้พยาบาททีย่งัไม่เกดิ  เกดิขึน้  หรอื
ที่เกิดแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

[๕๒๕]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ก็อะไรเล่า  เป็นอาหารให้ถนีมทิธะท่ียงัไม่เกดิ  เกดิขึน้  หรือ 
ท่ีเกดิแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิง่ขึน้ ?   ดูกรภกิษทุัง้หลาย  ความไม่ยนิด ี ความเกยีจคร้าน   
ความบดิข้ีเกยีจ  ความเมาอาหาร  ความทีใ่จหดหูม่อียู ่ การกระท�าให้มากซึง่อโยนโิสมนสกิาร
ในสิ่งเหล่านั้น  นี้เป็นอาหารให้ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

[๕๒๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่า  เป็นอาหารให้อุทธัจจกุกกุจจะ  ที่ยังไม่เกิด   
เกดิขึน้  หรอืทีเ่กดิแล้ว  ให้เจรญิไพบลูย์ยิง่ขึน้ ?   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ความไม่สงบใจมีอยู่   
การกระท�าให้มากซึง่อโยนโิสมนสกิารในความไม่สงบใจนัน้  นีเ้ป็นอาหารให้อทุธจัจกกุกจุจะ 
ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
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[๕๒๗]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนาย  
วา  วิจิกิจฺฉาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  วิจิกิจฺฉฏฺานิยา 1  ธมฺมา  
ตตถฺ  อโยนโิสมนสกิารพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนปฺุปนนฺาย  วา  วิจกิจิฉฺาย  อปุปฺาทาย   
อุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  

[๕๒๘]
 โก  จ  ภิกขฺเว  อาหาโร  อนปฺุปนฺนสสฺ  วา  สตสิมโฺพชฌฺงฺคสสฺ  อปุปฺาทาย  อปุปฺนนฺสสฺ  
วา  สตสิมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  ภาวนาย  ปารปิรูยิา ฯ  อตถฺ ิ ภกิขฺเว  สตสิมโฺพชฌฺงคฺฏฺานยิา   
ธมมฺา  ตตถฺ  โยนิโสมนสกิารพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสสฺ  วา  สตสิมฺโพชฌฺงคฺสสฺ  
อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  

[๕๒๙]
 โก  จ  ภิกขฺเว  อาหาโร  อนปฺุปนนฺสสฺ  วา  ธมมฺวจิยสมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  อปฺุปาทาย   
อุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว   
กสุลากุสลา  ธมมฺา  สาวชฺชานวชฺชา  ธมมฺา  หนีปฺปณตีา  ธมมฺา  กณหฺสุกฺกสปปฺฏภิา
คา  ธมฺมา  ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจย- 
สมโฺพชฌฺงฺคสฺส  อปฺุปาทาย  อปุปฺนนฺสสฺ  วา  ธมฺมวจิยสมฺโพชฌฺงคฺสสฺ    ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  

[๕๓๐]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย     
อุปฺปนฺนสฺส  วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อารภธาตุ  
นกิกฺมธาต ุ ปรกกฺมธาต ุ ตตถฺ  โยนโิสมนสิการพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสสฺ  วา   
วริยิสมโฺพชฌฺงฺคสสฺ  อปฺุปาทาย  อปฺุปนนฺสสฺ  วา  วริยิสมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  ภาวนาย    ปารปิรูยิา ฯ  

[๕๓๑]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย    
อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปีต ิ
สมโฺพชฺฌงคฺฏฺานยิา  ธมมฺา  ตตถฺ  โยนโิสมนสกิารพหุลกีาโร  อยมาหาโร  อนปุปฺนนฺสสฺ  วา  
ปีตสิมฺโพชฌฺงคฺสสฺ  อปุปฺาทาย  อุปปฺนนฺสสฺ  วา  ปีตสิมฺโพชฌฺงฺคสสฺ  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  

1.  ม. วิจิกิจฺฉาฏฺานิยา ฯ
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[๕๒๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่า  เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือ
ที่เกิดแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลาย  อันเป็นที่ตั้งแห่ง
วิจิกิจฉามีอยู่  การกระท�าให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่าน้ัน  น้ีเป็นอาหาร 
ให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

 อาหารของโพชฌงค์  

[๕๒๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่า  เป็นอาหารให้สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น   
หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่ง 
สตสิมัโพชฌงค์มอียู ่ การกระท�าให้มากซึง่โยนโิสมนสกิารในธรรมเหล่านัน้  นีเ้ป็นอาหาร
ให้สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์.

[๕๒๙]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเล่า  เป็นอาหารให้ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกิด  เกดิขึน้   
หรอืทีเ่กดิแล้ว  ให้เจรญิบรบิรูณ์ ?   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นกศุลและอกศุล   
ทีม่โีทษและไม่มโีทษ  ทีเ่ลวและประณีต  ทีเ่ป็นส่วนข้างด�าและข้างขาว  มีอยู่  การกระท�า 
ให้มากซึง่โยนโิสมนสกิารในธรรมเหล่าน้ัน  น้ีเป็นอาหารให้ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ทียั่งไม่เกดิ   
เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์.

[๕๓๐]
 ดูกรภิกษทัุง้หลาย  กอ็ะไรเล่า  เป็นอาหารให้วริยิสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิ  เกิดข้ึน   
หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความริเริ่ม  ความพยายาม  
ความบากบั่น  มีอยู่  การกระท�าให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในสิ่งเหล่านั้น  นี้เป็นอาหาร
ให้วิริยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์.

[๕๓๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่า  เป็นอาหารให้ปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึน้   
หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่ง 
ปีติสัมโพชฌงค์  มีอยู่  การกระท�าให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น  นี้เป็น
อาหารให้ปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์.
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[๕๓๒]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว   
กายปปฺสสฺทธฺ ิ จติตฺปฺปสฺสทธฺ ิ ตตฺถ  โยนโิสมนสกิารพหลีุกาโร  อยมาหาโร  อนปุปฺนนฺสสฺ  
วา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  

[๕๓๓]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิ- 
นิมิตฺต  อพฺยคฺคนิมิตฺต  ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  
วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  
ปาริปูริยา ฯ  

[๕๓๔]
 โก  จ  ภกิขฺเว  อาหาโร  อนุปฺปนนฺสสฺ  วา  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  อปฺุปาทาย   
อุปฺปนฺนสฺส  วา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏฺานิยา  ธมฺมา  ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  
อนุปฺปนฺนสฺส  วา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  อุเปกฺขา- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  

[๕๓๕]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  กามจฺฉนฺทสฺส  อุปฺปาทาย   
อุปฺปนฺนสฺส  วา  กามจฺฉนฺทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อสุภนิมิตฺต   
ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  กามจฺฉนฺทสฺส   
อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  กามจฺฉนฺทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  

[๕๓๖]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  พฺยาปาทสฺส  อุปฺปาทาย   
อุปฺปนฺนสฺส  วา  พฺยาปาทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  เจโตวิมุตฺติ  
ตตถฺ  โยนโิสมนสิการพหลีุกาโร  อยมนาหาโร  อนุปปฺนฺนสสฺ  วา  พยฺาปาทสสฺ  อุปปฺาทาย   
อุปฺปนฺนสฺส  วา  พฺยาปาทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  
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[๕๓๒]
 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  กอ็ะไรเล่า  เป็นอาหารให้ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิ  เกดิขึน้   
หรอืท่ีเกดิแล้ว  ให้เจรญิบรบูิรณ์ ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ความสงบกาย  ความสงบจิต  มอียู่   
การกระท�าให้มากซ่ึงโยนโิสมนสกิารในความสงบน้ี  น้ีเป็นอาหารให้ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ 
ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์.

[๕๓๓]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเล่า  เป็นอาหารให้สมาธสิมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกิด  เกดิข้ึน   
หรือท่ีเกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมาธินิมิต  อัพยัคคนิมิต   
(นิมิตร 1 แห่งจิตอันมีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่าน)  มีอยู่  การกระท�าให้มากซ่ึงโยนิโสมนสิการ
ในนิมิตนั้น  นี้เป็นอาหารให้สมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดข้ึน  หรือที่เกิดแล้ว   
ให้เจริญบริบูรณ์.

[๕๓๔]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเล่า  เป็นอาหารให้อเุบกขาสมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิ  เกดิขึน้   
หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่ง 
อเุบกขาสมัโพชฌงค์  มอียู ่ การกระท�าให้มากซึง่โยนโิสมนสกิารในธรรมเหล่านัน้  น้ีเป็น 
อาหารให้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์.

 มิใช่อาหารของนิวรณ์

[๕๓๕]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเล่า  ไม่เป็นอาหารให้กามฉนัทะทีย่งัไม่เกดิ  เกดิขึน้  หรอื
ทีเ่กดิแล้ว  ให้เจรญิไพบลูย์ยิง่ข้ึน ?   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  อศภุนิมิตมีอยู่  การกระท�าให้มาก 
ซึ่งโยนิโสมนสิการในอศุภนิมิตนั้น  นี้ไม่เป็นอาหารให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  
หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

[๕๓๖]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็อะไรเล่า  ไม่เป็นอาหารให้พยาบาทท่ียังไม่เกิด  เกิดขึ้น   
หรอืทีเ่กิดแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิง่ขึน้ ?   ดูกรภกิษทุัง้หลาย  เจโตวมุิตมิอียู ่ การกระท�า 
ให้มากซึง่โยนโิสมนสกิารในเจโตวมิตุนิัน้  นีไ้ม่เป็นอาหารให้พยาบาททีย่งัไม่เกดิ  เกดิขึน้   
หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

1.  นิมิต  -ผู้รวบรวม 
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[๕๓๗]
 โก  จ  ภกิขฺเว  อนาหาโร  อนปุปฺนฺนสสฺ  วา  ถีนมิทธฺสสฺ  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสสฺ  
วา  ถีนมิทฺธสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อารภธาตุ  นิกฺกมธาตุ   
ปรกฺกมธาตุ  ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา   
ถีนมิทฺธสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ถีนมิทฺธสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  

[๕๓๘]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  อุปฺปาทาย   
อปุปฺนนฺสสฺ  วา  อทฺุธจจฺกกุกฺจฺุจสสฺ  ภยิโฺยภาวาย  เวปลุลฺาย ฯ  อตถฺ ิ ภกิขฺเว  เจตโส  วปูสโม   
ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  
อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  

[๕๓๙]
 โก  จ  ภิกขฺเว  อนาหาโร  อนปฺุปนฺนาย  วา  วิจกิจิฉฺาย  อปุปฺาทาย  อปุปฺนนฺาย  วา   
วจิิกิจฺฉาย  ภยฺิโยภาวาย  เวปุลลฺาย ฯ  อตถฺ ิ ภิกขฺเว  กสุลากสุลา  ธมมฺา  สาวชชฺานวชชฺา   
ธมมฺา  หนีปปฺณตีา  ธมมฺา  กณฺหสกุกฺสปฺปฏภิาคา  ธมฺมา  ตตถฺ  โยนิโสมนสกิารพหลุกีาโร   
อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย  
ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  

[๕๔๐]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สติ- 
สมฺโพชฺฌงฺคฏฺานิยา  ธมฺมา  ตตฺถ  อมนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  
วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย   
ปาริปูริยา ฯ  

[๕๔๑]
 โก  จ  ภิกขฺเว  อนาหาโร  อนปฺุปนฺนสสฺ  วา  ธมมฺวจิยสมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  อุปปฺาทาย   
อปุปฺนนฺสสฺ  วา  ธมมฺวจิยสมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  ภาวนาย  ปารปิรูยิา ฯ  อตฺถ ิ ภกิขฺเว  กุสลากสุลา   
ธมฺมา  สาวชฺชานวชฺชา  ธมฺมา  หีนปฺปณีตา  ธมฺมา  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา  ธมฺมา  
ตตฺถ  อมนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  
อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  
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[๕๓๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่า  ไม่เป็นอาหารให้ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น   
หรอืทีเ่กดิแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความริเริ่ม  ความพยายาม  
ความบากบัน่  มอียู ่ การกระท�าให้มากซ่ึงโยนิโสมนสกิารในสิง่เหล่าน้ัน  น้ีไม่เป็นอาหาร
ให้ถีนมิทธะ  ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแล้ว 1  ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

[๕๓๘]
 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  กอ็ะไรเล่า  ไม่เป็นอาหารให้อทุธจัจกกุกจุจะทีย่งัไม่เกดิ  เกดิขึน้   
หรอืทีเ่กดิแล้ว  ให้เจรญิไพบูลย์ยิง่ขึน้ ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ความสงบใจมอียู ่ การกระท�า 
ให้มากซ่ึงโยนโิสมนสกิารในความสงบใจน้ัน  น้ีไม่เป็นอาหารให้อุทธัจจกกุกจุจะทียั่งไม่เกดิ  
เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

[๕๓๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเล่า  ไม่เป็นอาหารให้วจิกิจิฉาทีย่งัไม่เกดิ  เกดิขึน้  หรอื
ท่ีเกิดแล้ว  ให้เจรญิไพบลูย์ยิง่ขึน้ ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นกศุลและอกศุล   
ท่ีมโีทษและไม่มโีทษ  ท่ีเลวและประณตี  ทีเ่ป็นส่วนข้างด�าและข้างขาว  มอียู ่ การกระท�า 
ให้มากซึง่โยนโิสมนสกิารในธรรมเหล่านัน้  นีไ้ม่เป็นอาหารให้วจิกิจิฉาทีย่งัไม่เกดิ  เกดิขึน้   
หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

 มิใช่อาหารของโพชฌงค์

[๕๔๐]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ก็อะไรเล่า  ไม่เป็นอาหารให้สตสิมัโพชฌงค์ทียั่งไม่เกดิ  เกดิขึน้   
หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่ง
สติสัมโพชฌงค์  มีอยู ่ การไม่กระท�าให้มากซึง่มนสกิารในธรรมเหล่าน้ัน  น้ีไม่เป็นอาหาร
ให้สตสัิมโพชฌงค์ท่ียงัไม่เกดิ  เกิดขึน้  หรือทีเ่กดิแล้ว  ใหเ้จริญบริบูรณ์.

[๕๔๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่า  ไม่เป็นอาหารให้ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  
เกดิขึน้  หรือท่ีเกดิแล้ว  ให้เจริญบรบิรูณ์ ?   ดูกรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นกศุล 
และอกศุล  ทีม่โีทษและไม่มโีทษ  ทีเ่ลวและประณตี  ทีเ่ป็นส่วนข้างด�าและข้างขาว  มีอยู่   
การไม่กระท�าให้มากซึง่มนสกิารในธรรมเหล่านัน้  นีไ้ม่เป็นอาหารให้ธมัมวิจยสมัโพชฌงค์
ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์.

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งพระสูตรนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ที่เกิดแล้ว”  -ผู้รวบรวม
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[๕๔๒]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อารพฺภธาตุ  
นิกฺกมธาตุ  ปรกฺกมธาตุ  ตตฺถ  อมนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา   
วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย   
ปาริปูริยา ฯ  

[๕๔๓]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปีติ- 
สมฺโพชฺฌงฺคฏฺานิยา  ธมฺมา  ตตฺถ  อมนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  
วา  ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย   
ปาริปูริยา ฯ  

[๕๔๔]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  กาย- 
ปฺปสฺสทฺธิ  จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ  ตตฺถ  อมนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  
ปาริปูริยา ฯ  

[๕๔๕]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธิ- 
นิมิตฺต  อพฺยคฺคนิมิตฺต  ตตฺถ  อมนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย   
ปาริปูริยา ฯ  

[๕๔๖]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อปุปฺนนฺสสฺ  วา  อเุปกขฺาสมโฺพชฺฌงคฺสสฺ  ภาวนาย  ปารปิรูยิา ฯ  อตถิฺ  ภกฺิขเว  อุเปกขฺา- 
สมฺโพชฺฌงฺคฏฺานิยา  ธมฺมา  ตตฺถ  อมนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  
วา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย  ปาริปูริยาติ ฯ  
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[๕๔๒]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเล่า  ไม่เป็นอาหารให้วริิยสมัโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิด  เกดิขึน้   
หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความริเริ่ม  ความพยายาม  
ความบากบั่น  มีอยู่  การไม่กระท�าให้มากซึ่งมนสิการในสิ่งเหล่านั้น  นี้ไม่เป็นอาหาร 
ให้วิริยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์.

[๕๔๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่า  ไม่เป็นอาหารให้ปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด   
เกดิขึน้  หรอืทีเ่กดิแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้ง
แห่งปีติสัมโพชฌงค์  มีอยู่  การไม่กระท�าให้มากซึ่งมนสิการในธรรมเหล่านั้น  นี้ไม่เป็น
อาหารให้ปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์.

[๕๔๔]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเล่า  ไม่เป็นอาหารให้ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ทียั่งไม่เกดิ  เกดิข้ึน   
หรอืทีเ่กดิแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ความสงบกาย  ความสงบจิต  มอียู่  
การไม่กระท�าให้มากซึง่มนสกิารในความสงบนัน้  นีไ้ม่เป็นอาหารให้ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ 
ที่ยังไม่เกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์.

[๕๔๕]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเล่า  ไม่เป็นอาหารให้สมาธสิมัโพชฌงค์ทียั่งไม่เกดิ  เกดิขึน้   
หรือทีเ่กดิแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์ ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  สมาธินมิติ  อัพยคัคนมิติ  มอียู่   
การไม่กระท�าให้มากซ่ึงมนสิการในนิมิตน้ัน  น้ีไม่เป็นอาหารให้สมาธสิมัโพชฌงค์ทีย่งัไม่เกดิ  
เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแล้ว  ให้เจริญบริบูรณ์.

[๕๔๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเล่า  ไม่เป็นอาหารให้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิด  
เกิดข้ึน  หรือทีเ่กดิแล้ว  ให้เจริญบรบิรูณ์ ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ธรรมทัง้หลายเป็นทีต้ั่ง 
แห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์  มีอยู่  การไม่กระท�าให้มากซึ่งมนสิการในธรรมเหล่านั้น   
นีไ้ม่เป็นอาหารให้อเุบกขาสมัโพชฌงค์ทียั่งไม่เกิด  เกดิข้ึน  หรือท่ีเกิดแล้ว  ให้เจริญบริบรูณ์.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๕๔๗]
 อถ  โข  สมพฺหลุา  ภกฺิข ู ปุพฺพณหฺสมย  นวิาเสตวฺา  ปตฺตจวีรมาทาย  สาวตถฺึ  
ปิณฺฑาย  ปาวิสึสุ ฯ  อถ  โข  เตส  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  อติปฺปโค  โข  ตาว  สาวตฺถิย  
ปิณฺฑาย  จริตุ  ยนฺนูน  มย  เยน  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  อาราโม  เตนุปสงฺก-
เมยฺยามาติ ฯ  อถ  โข  เต  ภิกฺขู  เยน  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  อาราโม  เตนุป- 
สงฺกมสุึ  อปุสงกฺมติวฺา  เตห ิ อฺตติถิฺเยห ิ ปริพฺพาชเกห ิ สทธฺ ึ สมฺโมทสึ ุ สมฺโมทนีย  
กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺเน  โข  เต  ภิกฺขู  เต  
อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอตทโวจุ  สมโณ  อาวุโส  โคตโม  สาวกาน  เอว  ธมฺม   
เทเสติ  เอถ  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  ปฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ปฺาย   
ทุพฺพลีกรเณ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  ภาเวถาติ ฯ  มยมฺปิ  โข  อาวุโส  สาวกาน  เอว  
ธมฺม  เทเสม  เอถ  ตุเมฺห  อาวุโส  ปฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ปฺาย  
ทุพฺพลีกรเณ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  ภาเวถาติ ฯ  อิธ  โน  อาวุโส  โก  วิเสโส  โก  
อธิปฺปายโส  กินฺนานากรณ  สมณสฺส  วา  โคตมสฺส  อมฺหาก  วา  ยทิท  ธมฺมเทสนาย  
วา  ธมฺมเทสน  อนุสาสนิยา  วา  อนุสาสนนฺติ 1 ฯ  

[๕๔๘]
 อถ  โข  เต  ภิกฺขู  เตส  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  ภาสิต  เนว  อภินนฺทึสุ   
นปปฺฏกิโฺกสสึ ุ อนภนินทฺติวฺา  อปปฺฏกิโฺกสติวฺา  อุฏฺายาสนา  ปกกฺมึส ุ ภควโต  สนฺตเิก  
เอตสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺถ  อาชานิสฺสามาติ ฯ  

[๕๔๙]
 อถ  โข  เต  ภกิขฺ ู สาวตถิฺย  ปิณฺฑาย  จริตวฺา  ปจฺฉาภตตฺ  ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา   
เยน  ภควา  เตนุปสงกฺมสึ ุ อุปสงกฺมติวฺา  ภควนตฺ  อภวิาเทตวฺา  เอกมนตฺ  นสิทึีส ุฯ   
เอกมนฺต  นิสนินฺา  โข  เต  ภิกขฺ ู ภควนตฺ  เอตทโวจุ  อธิ  มย  ภนเฺต  ปพุพฺณหฺสมย   
นวิาเสตวฺา  ปตตฺจวีรมาทาย  สาวตถึฺ  ปิณฺฑาย  ปวสิมฺิห ฯ  เตส  โน  ภนฺเต  อมฺหาก   
เอตทโหสิ  อตปิปฺโค  โข  ตาว  สาวตถฺยิ  ปิณฺฑาย  จริตุ  ยนฺนูน  มย  เยน  อฺตติถิฺยาน   
ปรพิพฺาชกาน  อาราโม  เตนปุสงกฺเมยยฺามาต ิฯ  อถ  โข  มย  ภนเฺต  เยน  อฺติตถฺยิาน   
ปรพิพฺาชกาน  อาราโม  เตนปุสงกฺมิมหฺ  อปุสงฺกมติวฺา  เตห ิ อฺตติถฺเิยห ิ ปริพพฺาชเกห ิ  
สทธึฺ  สมโฺมทิมหฺ  สมโฺมทนยี  กถ  สาราณยี  วติีสาเรตวฺา  เอกมนตฺ  นสิทีมฺิห ฯ  เอกมนฺต  

1.  ม. ยุ. อนุสาสนินฺติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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ปริยายสูตร  

 ปริยายนิวรณ์ ๕  

[๕๔๗]
 ครั้งนั้น  ภิกษุมากรูป  เวลาเช้า  นุ่งแล้ว  ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี  ครั้งนั้น  ภิกษุ

เหล่านั้นได้มีความด�าริว่า  เวลานี้เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีก่อน  ก็ยังเช้านัก  ถ้ากระไร  เราพึงเข้าไปยัง

อารามของพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเถิด  ภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก  ได้ปราศรัย

กับพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก  คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  คร้ันแล้ว   

พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกได้กล่าวกะภิกษุเหล่านั้นว่า   ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  พระสมณโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลาย 

เหล่านี้ว่า  มาเถิด  ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงละนิวรณ์ ๕ อันเป็นอุปกิเลสของใจ   
ทอนก�าลังปัญญา  แล้วเจริญโพชฌงค์ ๗ ตามเป็นจริง  ดังนี้  

 แม้พวกเรา  ก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า  มาเถิด  ผู้มีอายุทั้งหลาย  ท่านทั้งหลายจงละนิวรณ์ ๕   

อนัเป็นอปุกเิลสของใจ  ทอนก�าลงัปัญญา  แล้วเจรญิโพชฌงค์ ๗ ตามเป็นจรงิ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ในการแสดงธรรมของเรานี้   

อะไรเป็นความแปลกกัน  อะไรเป็นประโยชน์อันยิ่ง  อะไรเป็นความต่างกัน  ระหว่างธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรมเทศนา

ของพระสมณโคดม  หรืออนุศาสนีของพวกเรากับอนุศาสนีของพระสมณโคดม.

[๕๔๘]
 ครัง้นัน้  ภกิษเุหล่านัน้ไม่ชืน่ชม  ไม่คดัค้านค�าพดูของอญัญเดยีรถย์ีปรพิาชกพวกนัน้  ครัน้แล้วลกุจากอาสนะหลีกไป 

ด้วยตั้งใจว่า  เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความแห่งค�าพูดนี้ในส�านักของพระผู้มีพระภาค.

[๕๔๙]
 ครั้งนั้น  ภิกษุเหล่านั้นครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี  เวลาปัจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแล้ว  เข้าไปเฝ้า

พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมแล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  เมื่อเช้าวันนี้  ข้าพระองค์ท้ังหลายนุ่งแล้ว  ถือบาตรและจีวร  ได้เข้าไปบิณฑบาตยัง 

พระนครสาวัตถี  ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีความด�าริว่า  เวลานี้เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีก่อน  ก็ยังเช้านัก   

ถ้ากระไร  เราพึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเถิด  ล�าดับนั้น  ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าไปยังอารามของ 

พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก  ได้ปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก  ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว   

จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกได้พูดกะข้าพระองค์ทั้งหลายว่า  ดูกรผู้มีอายุท้ังหลาย   

พระสมณโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทัง้หลาย  อย่างนีว่้า  มาเถดิ  ภกิษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายจงละนวิรณ์ ๕  
อันเป็นอุปกิเลสของใจ  ทอนก�าลังปัญญา  แล้วเจริญโพชฌงค์ ๗ ตามเป็นจริง  ดังนี้  



330 

นิสินฺเน  โข  อเมฺห  ภนฺเต  เต 1  อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอตทโวจุ  สมโณ  อาวุโส  
โคตโม  สาวกาน  เอว  ธมมฺ  เทเสติ  เอถ  ตเุมหฺ  ภิกขฺเว  ปฺจ  นวีรเณ  ปหาย  เจตโส   
อุปกฺกิเลเส  ปฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  ภาเวถาติ ฯ  มยมฺปิ  โข  
อาวุโส  สาวกาน  เอว  ธมมฺ  เทเสม  เอถ  ตุเมหฺ  อาวโุส  ปฺจ  นวีรเณ  ปหาย  เจตโส  
อุปกฺกิเลเส  ปฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  ภาเวถาติ ฯ  อิธ  โน  
อาวุโส  โก  วิเสโส  โก  อธิปฺปายโส  กินฺนานากรณ  สมณสฺส  วา  โคตมสฺส  อมฺหาก  
วา  ยทิท  ธมฺมเทสนาย  วา  ธมฺมเทสน  อนุสาสนิยา  วา  อนุสาสนนฺติ ฯ  

[๕๕๐]
 อถ  โข  มย  ภนเฺต  เตส  อฺติตถฺยิาน  ปริพพฺาชกาน  ภาสติ  เนว  อภนินทฺมิหฺ  
นปฺปฏิกฺโกสิมฺห  อนภินนฺทิตฺวา  อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา  อุฏฺายาสนา  ปกฺกมิมฺห  ภควโต  
สนฺติเก  เอตสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺถ  อาชานิสฺสามาติ ฯ  

[๕๕๑]
 เอว  วาทิโน  ภิกฺขเว  อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอวมสฺสุ  วจนียา  อตฺถิ  
ปนาวุโส  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  ปฺจ  นีวรณา  ทส  โหนฺติ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  
จตทฺุทสาต ิฯ  เอว  ปุฏฺา  ภิกขฺเว  อฺตตฺิถยิา  ปรพิพฺาชกา  น  เจว  สมปฺายสิสฺนตฺิ   
อุตฺตริฺจ  วิฆาต  อาปชฺชิสฺสนฺติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  ยถา  ต  ภิกฺขเว  อวิสยสฺมึ ฯ   
นาหนฺต  ภิกฺขเว  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก  สมารเก  สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  
ปชาย  สเทวมนุสฺสาย  โย  อิเมส  ปฺหาน  เวยฺยากรเณน  จิตฺต  อาราเธยฺย  อฺตฺร  
ตถาคเตน  วา  ตถาคตสาวเกน  วา  อิโต  วา  ปน  สุตฺวา ฯ  

[๕๕๒]
 กตโม  จ  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  ปฺจ  นีวรณา  ทส  โหนฺติ ฯ  

[๕๕๓]
 ยทปิ  ภกิขฺเว  อชฌฺตตฺ  กามจฉฺนโฺท  ตทปิ  นวีรณ  ยทปิ  พหทิธฺา  กามจฉฺนโฺท   
ตทปิ  นีวรณ  กามจฺฉนฺทนีวรณนฺติ  อิติ  หิท  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ 2 ฯ  ตทมินาเปต   
ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

1.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
2.  ม. คจฺฉติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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แม้พวกเราก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า  มาเถิด  ผู้มีอายุทั้งหลาย  ท่านทั้งหลายจงละนิวรณ์ ๕ อันเป็น

อุปกิเลสของใจ  ทอนก�าลังปัญญา  แล้วเจริญโพชฌงค์ ๗ ตามเป็นจริง   ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  ในการแสดงธรรมของเรานี้   

อะไรเป็นความแปลกกัน  อะไรเป็นประโยชน์อันย่ิง  อะไรเป็นความต่างกัน  ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา  คือว่า

ธรรมเทศนาของพวกเรา  กับธรรมเทศนาของพระสมณโคดม  หรืออนุศาสนีของพวกเรากับอนุศาสนีของพระสมณโคดม.

[๕๕๐]
 ครั้งนั้น  ข้าพระองค์ทั้งหลาย  ไม่ชื่นชม  ไม่คัดค้านค�าพูดของอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น  ครั้นแล้วลุกจาก

อาสนะหลีกไป  ด้วยตั้งใจว่า  เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความของค�าพูดนี้ในส�านักของพระผู้มีพระภาค.

[๕๕๑]
 พระผูม้พีระภาคตรสัว่า  ดูกรภิกษทุัง้หลาย  พวกอญัญเดยีรถย์ีปรพิาชกผูม้วีาทะอย่างนี้  
ควรเป็นผูอ้นัเธอทัง้หลาย  พึงถามอย่างน้ีว่า   ดกูรผู้มอีายท้ัุงหลาย  กป็รยิายทีน่วิรณ์ ๕   
อาศัยแล้วเป็น ๑๐ อย่าง   ที่โพชฌงค์ ๗ อาศัยแล้วเป็น ๑๔ อย่าง  มีอยู่หรือ ?    
พวกอญัญเดยีรถย์ีปรพิาชก  ถกูเธอทัง้หลายถามอย่างนีแ้ล้ว  จกัแก้ไม่ได้เลย  และจักถงึ
ความอึดอัดอย่างยิ่ง   ข้อเป็นเพราะเหตุไร ?   เพราะเป็นปัญหาที่ถามในฐานะมิใช่วิสัย  
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เรายงัไม่แลเห็นบคุคลในโลก  พร้อมทัง้เทวโลก  มารโลก  พรหมโลก   
ในหมู่สัตว์  พร้อมทั้งสมณพราหมณ์  เทวดาและมนุษย์  ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วย 
การแก้ปัญหาเหล่านี้  เว้นเสียจากตถาคต  สาวกของตถาคต  หรือผู้ที่ฟังจากตถาคต  
หรือจากสาวกของตถาคตนั้น.

[๕๕๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ปริยายที่นิวรณ์ ๕  อาศัยแล้วเป็น ๑๐ อย่าง  เป็นไฉน ? 

[๕๕๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แม้กามฉนัทะในภายในกเ็ป็นนวิรณ์  แม้กามฉนัทะในภายนอก   
ก็เป็นนิวรณ์   ค�าว่า  กามฉันทนิวรณ์  ดังน้ี  ย่อมมาสู่อุเทศ  แม้โดยปริยายนี้   
กามฉันทนิวรณ์นั้น  ก็เป็น ๒ อย่าง.
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[๕๕๔]
 ยทปิ  ภกิขฺเว  อชฺฌตตฺ  พฺยาปาโท  ตทปิ  นวีรณ  ยทปิ  พหทิธฺา  พยฺาปาโท   
ตทปิ  นีวรณ  พฺยาปาทนีวรณนฺติ  อิติ  หิท  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ  ตทมินาเปต   
ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

[๕๕๕]
 ยทปิ  ภิกขฺเว  ถนี  ตทปิ  นวีรณ  ยทปิ  มทิธฺ  ตทปิ  นวีรณ  ถนีมิทธฺนวีรณนตฺิ  
อิติ  หิท  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ  ตทมินาเปต  ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

[๕๕๖]
 ยทปิ  ภิกฺขเว  อุทฺธจฺจ  ตทปิ  นีวรณ  ยทปิ  กุกฺกุจฺจ  ตทปิ  นีวรณ  อุทฺธจฺจ-  
กกุกฺจฺุจนวีรณนติฺ  อติ ิ หิท  อทฺุเทส  อาคจฉฺต ิฯ  ตทมนิาเปต  ปรยิาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ

[๕๕๗]
 ยทปิ  ภกิขฺเว  อชฌฺตตฺ  ธมเฺมส ุ วจิิกจฺิฉา  ตทปิ  นีวรณ  ยทปิ  พหทิธฺา  ธมฺเมสุ  
วจิกิจิฉฺา  ตทปิ  นวีรณ  วจิกิจิฉฺานวีรณนฺต ิ อิติ  หทิ  อุทเฺทส  อาคจฺฉติ ฯ  ตทมินาเปต  
ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

[๕๕๘]
 อย  โข  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  ปฺจ  นีวรณา  ทส  โหนฺติ ฯ  

[๕๕๙]
 กตโม  จ  ภกิขฺเว  ปรยิาโย  ย  ปรยิาย  อาคมฺม  สตฺต  โพชฌฺงคฺา  จตทุทฺส  โหนตฺ ิฯ

[๕๖๐]
 ยทปิ  ภิกฺขเว  อชฺฌตฺต  ธมฺเมสุ  สติ  ตทปิ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ยทปิ  พหิทฺธา  
ธมเฺมสุ  สติ  ตทปิ  สตสิมโฺพชฌฺงโฺค  สตสิมโฺพชฺฌงโฺคต ิ อติิ  หิท  อุทเฺทส  อาคจฺฉต ิฯ  
ตทมินาเปต  ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

[๕๖๑]
 ยทปิ  ภิกขฺเว  อชฺฌตฺต  ธมฺเมส ุ ปฺาย  ปวจินิต ิ ปรจิรติ  ปรวีิมสมาปชชฺติ   
ตทปิ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  ยทปิ  พหิทฺธา  ธมฺเมสุ  ปฺาย  ปวิจินติ  ปริจรติ   
ปริวีมสมาปชฺชติ  ตทปิ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโคติ  อิติ  หิท   
อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ  ตทมินาเปต  ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  
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[๕๕๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม้พยาบาทในภายในก็เป็นนิวรณ์  แม้พยาบาทในภายนอก 
ก็เป็นนิวรณ์   ค�าว่า  พยาบาทนิวรณ์  ดังน้ี  ย่อมมาสู่อุเทศ  แม้โดยปริยายนี้   
พยาบาทนิวรณ์นั้น  ก็เป็น ๒ อย่าง.

[๕๕๕]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  แม้ถนีะกเ็ป็นนวิรณ์  แม้มทิธะก็เป็นนวิรณ์  ค�าว่า  ถีนมทิธนวิรณ์  
ดังนี้  ย่อมมาสู่อุเทศ  แม้โดยปริยายนี้  ถีนมิทธนิวรณ์นั้น  ก็เป็น ๒ อย่าง.

[๕๕๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม้อุทธัจจะก็เป็นนิวรณ์  แม้กุกกุจจะก็เป็นนิวรณ์  ค�าว่า  
อทุธัจจกกุกจุจนวิรณ์  ดงันี ้ ย่อมมาสูอุ่เทศ  แม้โดยปริยายน้ี  อุทธจัจกกุกจุจนิวรณ์นัน้   
ก็เป็น ๒ อย่าง.

[๕๕๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แม้วจิกิจิฉาในธรรมท้ังหลายภายใน 1 กเ็ป็นนวิรณ์  แม้วจิกิจิฉา
ในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นนิวรณ์  ค�าว่า  วิจิกิจฉานิวรณ์  ดังนี้  ย่อมมาสู่อุเทศ  
แม้โดยปริยายนี้  วิจิกิจฉานิวรณ์นั้น  ก็เป็น ๒ อย่าง.

[๕๕๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปริยายนี้แล  ที่นิวรณ์ ๕  อาศัยแล้วเป็น ๑๐ อย่างนี้.

[๕๕๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ปริยายที่โพชฌงค์ ๗  อาศัยแล้วเป็น ๑๔ อย่าง  เป็นไฉน ? 

[๕๖๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม้สติในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นสติสัมโพชฌงค์   
แม้สติในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นสติสัมโพชฌงค์  ค�าว่า  สติสัมโพชฌงค์  ดังนี้   
ย่อมมาสู่อุเทศ  แม้โดยปริยายนี้  สติสัมโพชฌงค์ก็เป็น ๒ อย่าง.

[๕๖๑]
 แม้ธรรมท้ังหลายในภายใน  ท่ีบุคคลเลือกเฟ้นตรวจตราถึงความพินิจพิจารณา 
ด้วยปัญญา  ก็เป็นธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  แม้ธรรมทั้งหลายในภายนอกที่บุคคล 
เลอืกเฟ้นตรวจตราถงึความพินจิพจิารณาด้วยปัญญา  กเ็ป็นธมัมวจิยสมัโพชฌงค์  ค�าว่า  
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  ดังนี้  ย่อมมาสู่อุเทศ  แม้โดยปริยายน้ี  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  
ก็เป็น ๒ อย่าง.

1.  ธรรมท้ังหลายในภายใน  -ผู้รวบรวม
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[๕๖๒]
 ยทปิ  ภิกฺขเว  กายิก  วิริย  ตทปิ  วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค  ยทปิ  เจตสิก  วิริย  ตทปิ  
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค  วิริยสมฺโพชฺฌงฺโคติ  อิติ  หิท  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ  ตทมินาเปต   
ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

[๕๖๓]
 ยทปิ  ภิกฺขเว  สวิตกฺกสวิจารา  ปีติ  ตทปิ  ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค  ยทปิ  อวิตกฺ- 
กาวจิารา  ปีต ิ ตทปิ  ปีตสิมโฺพชฌฺงฺโค  ปีตสิมฺโพชฌฺงโฺคต ิ อิต ิ หทิ  อุทเฺทส  อาคจฺฉต ิฯ  
ตทมินาเปต  ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

[๕๖๔]
 ยทปิ  ภิกฺขเว  กายปฺปสฺสทฺธิ  ตทปิ  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ยทปิ  จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ  
ตทปิ  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโคติ  อิติ  หิท  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ   
ตทมินาเปต  ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

[๕๖๕]
 ยทปิ  ภิกฺขเว  สวิตกฺโก  สวิจาโร  สมาธิ  ตทปิ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ยทปิ   
อวิตกฺโก  อวิจาโร  สมาธิ  ตทปิ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโคติ  อิติ  หิท  
อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ  ตทมินาเปต  ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

[๕๖๖]
 ยทปิ  ภิกฺขเว  อชฺฌตฺต  ธมฺเมสุ  อุเปกฺขา  ตทปิ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   
ยทปิ  พหิทฺธา  ธมฺเมสุ  อุเปกฺขา  ตทปิ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค
ติ  อิติ  หิท  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ  ตทมินาเปต  ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

[๕๖๗]
 อย  โข  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  จตุทฺทสาติ ฯ  
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[๕๖๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม้ความเพียรทางกายก็เป็นวิริยสัมโพชฌงค์  แม้ความเพียร
ทางจิตก็เป็นวิริยสัมโพชฌงค์  ค�าว่า  วิริยสัมโพชฌงค์  ดังนี้  ย่อมมาสู่อุเทศ  แม้โดย
ปริยายนี้  วิริยสัมโพชฌงค์ก็เป็น ๒ อย่าง.

[๕๖๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม้ปีติที่มีวิตกวิจารก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์  แม้ปีติที่ไม่มีวิตก-
วิจารกเ็ป็นปีติสมัโพชฌงค์  ค�าว่า  ปีติสมัโพชฌงค์  ดงันี ้ ย่อมมาสูอ่เุทศ  แม้โดยปริยายนี้   
ปีติสัมโพชฌงค์ก็เป็น ๒ อย่าง.

[๕๖๔]
 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  แม้ความสงบกายกเ็ป็นปัสสทัธสิมัโพชฌงค์  แม้ความสงบจิต
ก็เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  ค�าว่า  ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  ดังนี้  ย่อมมาสู่อุเทศ  แม้โดย
ปริยายนี้  ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เป็น ๒ อย่าง.

[๕๖๕]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แม้สมาธทิีม่วีติกวจิารกเ็ป็นสมาธสิมัโพชฌงค์  แม้สมาธทิีไ่ม่มี 
วิตกวิจารก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์  ค�าว่า  สมาธิสัมโพชฌงค์  ดังนี้  ย่อมมาสู่อุเทศ   
แม้โดยปริยายนี้  สมาธิสัมโพชฌงค์ก็เป็น ๒ อย่าง.

[๕๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม้ความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายใน  ก็เป็นอุเบกขา-
สัมโพชฌงค์  แม้ความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายนอก  ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์   
ค�าว่า  อเุบกขาสมัโพชฌงค์  ดงันี ้ ย่อมมาสูอ่เุทศ  แม้โดยปริยายนี ้ อเุบกขาสมัโพชฌงค์
ก็เป็น ๒ อย่าง.

[๕๖๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปริยายนี้แล  ที่โพชฌงค์ ๗  อาศัยแล้วเป็น ๑๔ อย่าง.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๕๖๘]
 อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  สาวตฺถึ   
ปิณฺฑาย  ปาวิสึสุ 1 ฯ (ปริยายสุตฺตสทิส) ฯ  เอววาทิโน  ภิกฺขเว  อฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา  เอวมสฺสุ  วจนียา  ยสฺมึ  อาวุโส  สมเย  ลีน  จิตฺต  โหติ  กตเมส  ตสฺมึ  
สมเย  โพชฌฺงคฺาน  อกาโล  ภาวนาย ฯ  กตเมส  ตสมฺ ึ สมเย  โพชฌฺงคฺาน  กาโล  ภาวนาย ฯ  
ยสฺมึ  ปนาวุโส  สมเย  อุทฺธต  จิตฺต  โหติ  กตเมส  ตสฺมึ  สมเย  โพชฺฌงฺคาน  อกาโล  
ภาวนาย ฯ  กตเมส  ตสฺม ึ สมเย  โพชฺฌงคฺาน  กาโล  ภาวนายาต ิฯ  เอว  ปฏฺุา  ภกิขฺเว  
อฺติตถฺยิา  ปริพฺพาชกา  น  เจว  สมปฺายิสสฺนตฺ ิ อตุตฺริฺจ  วฆิาต  อาปชชฺสิสฺนฺต ิฯ   
ต  กสฺิส  เหตุ ฯ  ยถา  ต  ภกิขฺเว  อวิสยสมฺ ึฯ  นาหนตฺ  ภกิขฺเว  ปสสฺามิ  สเทวเก  โลเก   
สมารเก  สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  ปชาย  สเทวมนุสฺสาย  โย  อิเมส  ปฺหาน  
เวยฺยากรเณน  จิตฺต  อาราเธยฺย  อฺตฺร  ตถาคเตน  วา  ตถาคตสาวเกน  วา  อิโต  
วา  ปน  สุตฺวา ฯ  

[๕๖๙]
 ยสฺมึ  ปน 2  ภิกฺขเว  สมเย  ลีน  จิตฺต  โหติ  อกาโล  ตสฺมึ  สมเย  ปสฺสทฺธิ- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  อกาโล  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  อกาโล  อุเปกฺขา-  
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  ลีน  ภิกฺขเว  จิตฺต  ต  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  
ทุสฺสมุฏฺาปย  โหติ ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ปุริโส  ปริตฺต  อคฺคึ  อุชฺชาเลตุกาโม  อสฺส  
โส  ตตฺถ  อลฺลานิ  เจว  ติณานิ  ปกฺขิเปยฺย  อลฺลานิ  [3]  โคมยานิ  ปกฺขิเปยฺย  อลฺลานิ   
กฏฺานิ  ปกฺขิเปยฺย  อุทกวาตฺจ  ทเทยฺย  ปสุกานิ 4  จ  โอกิเรยฺย  ภพฺโพ  นุ  โข  โส  
ปุริโส  ปริตฺต  อคฺคึ  อุชฺชาเลตุนฺติ ฯ  โน  เหต  ภนฺเต ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ยสฺมึ  
สมเย  ลีน  จิตฺต  โหติ  อกาโล  ตสฺมึ  สมเย  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  อกาโล  
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  อกาโล  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย ฯ  ต  กิสฺส  
เหตุ ฯ  ลีน  ภิกฺขเว  จิตฺต  ต  เอเตหิ  ธมเมหิ 5  ทุสฺสมุฏฺาปย  โหติ ฯ  

1.  ม. ยุ. สพฺพตฺถ  ปวิสึสุ ฯ
2.  ม. ยุ. ปนสทฺโท  นตฺถิ ฯ
3.  ม. จ ฯ  เอวมุปริ ฯ
4.  ม. ปสุเกน ฯ  เอวมุปริ ฯ
5.  ธมฺเมหิ  -ผู้รวบรวม
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อัคคิสูตร  

 เจริญโพชฌงค์ตามกาล  

[๕๖๘]
 ครั้งนั้น  ภิกษุเป็นอันมาก  เวลาเช้า  นุ่งแล้ว  ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี  (ความต่อไป

เหมือนปริยายสูตรข้อ ๕๔๗-๕๕๐)  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนี้  ควรเป็นผู้อัน 
เธอท้ังหลายพงึถามอย่างนีว่้า  ดกูรผูม้อีายทุัง้หลาย  สมยัใดจิตหดหู ่ สมยันัน้  มใิช่กาล
เพือ่เจริญโพชฌงค์เหล่าไหน  เป็นกาลเพือ่เจรญิโพชฌงค์เหล่าไหน ?   สมัยใด  จติฟุง้ซ่าน  
สมัยนั้น  มิใช่กาลเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหน  เป็นกาลเพื่อเจริญโพชฌงค์เหล่าไหน ?   
พวกอัญญเดียร์ถีย์ปริพาชกถูกเธอทั้งหลายถามอย่างนี้แล้ว  จักแก้ไม่ได้เลย  และจักถึง
ความอึดอัดอย่างยิ่ง  ข้อเป็นเพราะเหตุไร ?   เพราะเป็นปัญหาที่ถามในฐานะมิใช่วิสัย    
ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เรายงัไม่แลเหน็บคุคลในโลก  พร้อมทัง้เทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  
ในหมู่สัตว์  พร้อมทั้งสมณพราหมณ์  เทวดาและมนุษย์  ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วยการแก้
ปัญหาเหล่านี้  เว้นเสียจากตถาคต  สาวกของตถาคต  หรือผู้ที่ฟังจากตถาคต  หรือ
จากสาวกของตถาคตนั้น.

[๕๖๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมัยใด  จิตหดหู่  สมัยนั้น  มิใช่กาลเพื่อเจริญปัสสัทธิ- 
สมัโพชฌงค์  มใิช่กาลเพือ่เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค์ [ 1 ] ข้อน้ันเพราะเหตไุร ?  เพราะจิตหดหู่   
จิตท่ีหดหู่นั้น  ยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่าน้ัน  เปรียบเหมือนบุรุษต้องการ 
จะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลง  เขาจึงใส่หญ้าสด  โคมัยสด  ไม้สด  พ่นน�้า  และโรยฝุ่น 
ลงในไฟนั้น  บุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงข้ึนได้หรือหนอ ? 
 ภิ.  ไม่ได้เลย  พระเจ้าข้า.

 พ.  ฉันนั้นก็เหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  จิตหดหู่  สมัยนั้น  มิใช่กาลเพื่อ 
เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  มิใช่กาลเพ่ือเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์  มิใช่กาลเพื่อ 
เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะจิตหดหู่  จิตท่ีหดหู่นั้น 
ยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้น.

1.  มิใช่กาลเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  -ผู้รวบรวม



338 

[๕๗๐]
 ยสฺมิฺจ  โข  ภิกฺขเว  สมเย  ลีน  จิตฺต  โหติ  กาโล  ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมวิจย-   
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล  ปีติ-   
สมโฺพชฌฺงฺคสฺส  ภาวนาย ฯ  ต  กสิสฺ  เหต ุฯ  ลนี  ภกิขฺเว  จติตฺ  ต  เอเตห ิ ธมเฺมหิ   
สุสมุฏฺาปย  โหติ ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ปุริโส  ปริตฺต  อคฺคึ  อุชฺชาเลตุกาโม  อสฺส  
โส  ตตฺถ  สุกฺขานิ  เจว  ติณานิ  ปกฺขิเปยฺย  สุกฺขานิ  โคมยานิ  ปกฺขิเปยฺย  สุกฺขานิ   
กฏฺานิ  ปกฺขิเปยฺย  มุขวาตฺจ  ทเทยฺย  น  จ  ปสุเกน  โอกิเรยฺย  ภพฺโพ  นุ  โข  
โส  ปุริโส  ปริตฺต  อคฺคึ  อุชฺชาเลตุนฺติ 1 ฯ  เอว  ภนฺเต ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ยสฺมึ  
สมเย  ลีน  จิตฺต  โหติ  กาโล  ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล   
วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล  ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  
ลีน  ภิกฺขเว  จิตฺต  ต  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  สุสมุฏฺาปย  โหติ ฯ  

[๕๗๑]
 ยสฺมึ  ภิกฺขเว  สมเย  อุทฺธต  จิตฺต  โหติ  อกาโล  ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมวิจย-   
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  อกาโล  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  อกาโล  ปีติ-   
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  อุทฺธต  ภิกฺขเว  จิตฺต  ต  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  
ทุวูปสมย  โหต ิฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ปรุโิส  มหนตฺ  อคคิฺกขฺนธฺ  นพิพฺาเปตกุาโม  อสสฺ  
โส  ตตฺถ  สุกฺขานิ  เจว  ติณานิ  ปกฺขิเปยฺย  สุกฺขานิ  โคมยานิ  ปกฺขิเปยฺย  สุกฺขานิ  
กฏฺานิ  ปกฺขิเปยฺย  มุขวาตฺจ  ทเทยฺย  น  จ  ปสุเกน  โอกิเรยฺย  ภพฺโพ  นุ  โข  โส  
ปุริโส  มหนฺต  อคฺคิกฺขนฺธ  นิพฺพาเปตุนฺติ ฯ  โน  เหต  ภนฺเต ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ยสมฺ ึ สมเย  อุทฺธต  จตฺิต  โหติ  อกาโล  ตสมึฺ  สมเย  ธมฺมวจิยสมฺโพชฌฺงคฺสสฺ  ภาวนาย  
อกาโล  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  อกาโล  ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย ฯ  ต  กิสฺส  
เหตุ ฯ  อุทฺธต  ภิกฺขเว  จิตฺต  ต  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  ทุวูปสมย  โหติ ฯ 

[๕๗๒]
 ยสฺมิฺจ  โข  ภิกฺขเว  สมเย  อุทฺธต  จิตฺต  โหติ  กาโล  ตสฺมึ  สมเย  ปสฺสทฺธิ-
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล  อุเปกฺขา-   
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  อุทฺธต  ภิกฺขเว  จิตฺต  ต  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  
สุวูปสมย  โหติ ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ปุริโส  มหนฺต  อคฺคิกฺขนฺธ  นิพฺพาเปตุกาโม   
อสฺส  โส  ตตฺถ  อลฺลานิ  เจว  ติณานิ  ปกฺขิเปยฺย  อลฺลานิ  โคมยานิ  ปกฺขิเปยฺย   

1.  ม. อุชฺชาลิตุนฺติ ฯ
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[๕๗๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมัยใด  จิตหดหู่  สมัยนั้น  เป็นกาลเพื่อเจริญธัมมวิจย- 
สัมโพชฌงค์  เป็นกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค์  เป็นกาลเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์   
ข้อนัน้เพราะเหตุไร ?  เพราะจติหดหู ่  จิตทีห่ดหูน้ั่น  ให้ตัง้ข้ึนได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านัน้   
เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลง  เขาจึงใส่หญ้าแห้ง  โคมัยแห้ง  
ไม้แห้ง  เอาปากเป่า  และไม่โรยฝุ่นในไฟน้ัน  บุรุษน้ันจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให ้
ลุกโพลงขึ้นได้หรือหนอ ? 
 ภิ.  ได้  พระเจ้าข้า.

 พ.  ฉันนั้นก็เหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  จิตหดหู่  สมัยนั้น  เป็นกาล
เพื่อเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  เป็นกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค์  เป็นกาลเพื่อเจริญ
ปีติสัมโพชฌงค์  ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะจิตหดหู่  จิตที่หดหู่นั้น  ให้ตั้งขึ้นได้ง่าย
ด้วยธรรมเหล่านั้น.

[๕๗๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมัยใด  จิตฟุ้งซ่าน  สมัยนั้น  มิใช่กาลเพื่อเจริญธัมมวิจย-
สัมโพชฌงค์  มิใช่กาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค์  มิใช่กาลเพ่ือเจริญปีติสัมโพชฌงค์   
ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะจิตฟุ้งซ่าน  จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น  ยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรม
เหล่านั้น  เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่  เขาจึงใส่หญ้าแห้ง  โคมัยแห้ง  
ไม้แห้ง  เอาปากเป่า  และไม่โรยฝุ่นลงไปในกองไฟใหญ่นั้น  บุรุษนั้นจะสามารถดับไฟ
กองใหญ่ได้หรือหนอ ? 
 ภิ.  ไม่ได้เลย  พระเจ้าข้า.

 พ.  ฉันนั้นก็เหมือนกันภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  จิตฟุ้งซ่าน  สมัยนั้น  มิใช่กาล
เพื่อเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  มิใช่กาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค์  มิใช่กาลเพื่อเจริญ
ปีติ-สัมโพชฌงค์  ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะจิตฟุ้งซ่าน  จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น  ยากที่จะ
ให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น.

[๕๗๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมัยใด  จิตฟุ้งซ่าน  สมัยนั้น  เป็นกาลเพื่อเจริญปัสสัทธิ- 
สมัโพชฌงค์  เป็นกาลเพือ่เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค์  เป็นกาลเพือ่เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค์  
ข้อนัน้เพราะเหตไุร ?   เพราะจติฟุง้ซ่าน  จติท่ีฟุง้ซ่านนัน้  ให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านัน้   
เปรยีบเหมอืนบรุษุต้องการจะดบัไฟกองใหญ่  เขาจงึใส่หญ้าสด  โคมยัสด  ไม้สด  พ่นน�า้  
และโรยฝุ่นลงในกองไฟใหญ่นัน้  บรุษุนัน้จะสามารถดบักองไฟกองใหญ่นัน้ได้หรอืหนอ ? 
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อลฺลานิ  กฏฺานิ  ปกฺขิปยฺย  อุทกวาตฺจ  ทเทยฺย  ปสุกานิ  จ  โอกิเรยฺย  ภพฺโพ  นุ  
โข  โส  ปุริโส  มหนฺต  อคฺคิกฺขนฺธ  นิพฺพาเปตุนฺติ ฯ  เอว  ภนฺเต ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  
ยสฺม ึ สมเย  อุทธฺต  จติตฺ  โหต ิ กาโล  ตสมึฺ  สมเย  ปสสฺทฺธสิมโฺพชฌฺงฺคสสฺ  ภาวนาย  
กาโล  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย ฯ  ต  
กิสฺส  เหตุ ฯ  อุทฺธต  ภิกฺขเว  จิตฺต  ต  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  สุวูปสมย  โหติ ฯ  สติฺจ   
ขฺวาห  ภิกฺขเว  สพฺพตฺถิก  วทามีติ ฯ  

[๕๗๓]
 เอก  สมย  ภควา  โกลิเยสุ  วิหรติ  หลิทฺทวสนนฺนาม  โกลิยาน  นิคโม ฯ  อถ  
โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  หลิทฺทวสน  ปิณฺฑาย  
ปาวิสึสุ ฯ  อถ  โข  เตส  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  อติปฺปโค  โข  ตาว  หลิทฺทวสน  ปิณฺฑาย  
จริตุ  ยนนฺูน  มย  เยน  อฺตตฺิถยิาน  ปรพิพฺาชกาน  อาราโม  เตนปุสงกฺเมยยฺามาติ ฯ

[๕๗๔]
 อถ  โข  เต  ภิกฺขู  เยน  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  อาราโม  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา  เตหิ  อฺติตฺถิเยหิ  ปริพฺพาชเกหิ  สทฺธึ  สมฺโมทึสุ  สมฺโมทนีย  กถ  
สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺเน  โข  เต  ภิกฺขู  เต 1  
อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอตทโวจุ ฯ  

[๕๗๕]
 สมโณ  อาวุโส  โคตโม  สาวกาน  เอว  ธมฺม  เทเสติ  เอถ  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  ปฺจ  
นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ปฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  
เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรถ  ตถา  ทุติย ฯ  ตถา  ตติย ฯ  ตถา  จตุตฺถ ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  
ตริยิ  สพพฺธ ิ สพฺพตตฺตาย  สพฺพาวนตฺ  โลก  เมตตฺาสหคเตน  เจตสา  วิปเุลน  มหคคฺเตน  
อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  วิหรถ ฯ  

1.  ม  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
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 ภิ.  ได้  พระเจ้าข้า.

 พ.  ฉันนั้นก็เหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  จิตฟุ้งซ่าน  สมัยนั้นเป็นกาล
เพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  เป็นกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์  เป็นกาลเพื่อเจริญ 
อเุบกขาสัมโพชฌงค์  ข้อนัน้เพราะเหตไุร ?   เพราะจติฟุง้ซ่าน  จติทีฟุ่ง้ซ่านนัน้  ให้สงบ
ได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านัน้   ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  เรากล่าวสติแล  ว่ามปีระโยชน์ในทีท่ัง้ปวง.

จบ  สูตรที่ ๓  

เมตตสูตร

 พรหมวิหาร ๔

[๕๗๓]
 สู่สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวโกลิยะ  ชื่อ  หลิททวสันนะ  ในโกลิยชนบท   ครั้งนั้น   

ภิกษุหลายรูปด้วยกัน  เวลาเช้า  นุ่งแล้ว  ถือบาตรและจีวร  เข้าไปบิณฑบาตยังหลิททวสันนนิคม  ครั้งนั้น  ภิกษุเหล่านั้น

มีความด�าริว่า  เวลานี้เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตยังหลิททวสันนนิคมก่อน  ก็ยังเช้านัก  ถ้ากระไร  เราพึงเข้าไปยังอารามของ

พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเถิด.

[๕๗๔]
 ครั้งนั้น  ภิกษุเหล่านั้น  เข้าไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก  ได้ปราศรัยกับอัญญเดียรถีย์ปริพาชก 

เหล่านั้น   ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง   พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก 

ได้พูดกะภิกษุเหล่านั้นว่า  

[๕๗๕]
 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  พระสมณโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า  

 มาเถิด  ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงละนิวรณ์ ๕ อันเป็นอุปกิเลสของใจ   
ทอนก�าลังปัญญา  แล้วจงมีใจประกอบด้วยเมตตา  แผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ อยู่เถิด   
ทิศท่ี ๒  ทิศที ่๓  ทศิที ่๔  กเ็หมอืนกนั  โดยนยัน้ี  ทัง้เบือ้งบน  เบือ้งล่าง  เบือ้งขวาง   
จงมีใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์  เป็นมหรคต  หาประมาณมิได้  ไม่มีเวร   
ไม่มีความเบียดเบียน  แผ่ไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิด.
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[๕๗๖]
 กรุณาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรถ  ตถา  ทุติย ฯ  ตถา  ตติย ฯ  
ตถา  จตุตฺถ ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย  สพฺพธิ  สพฺพตฺตตาย  สพฺพาวนฺต  โลก  กรุณา-
สหคเตน  เจตสา  วิปุเลน  มหคฺคเตน  อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  
วิหรถ ฯ  

[๕๗๗]
 มุทิตาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรถ  ตถา  ทุติย ฯ  ตถา  ตติย ฯ  
ตถา  จตุตฺถ ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย  สพฺพธิ  สพฺพตฺตตาย  สพฺพาวนฺต  โลก  มุทิตา-
สหคเตน  เจตสา  วิปุเลน  มหคฺคเตน  อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  
วิหรถ ฯ  

[๕๗๘]
 อเุปกขฺาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทสิ  ผรติวฺา  วหิรถ  ตถา  ทตุยิ ฯ  ตถา  ตตยิ ฯ  
ตถา  จตุตถฺ ฯ  อติ ิ อทุธฺมโธ  ตริิย  สพพฺธ ิ สพพฺตฺตตาย  สพฺพาวนตฺ  โลก  อเุปกขฺา- 
สหคเตน  เจตสา  วิปุเลน  มหคฺคเตน  อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  
วิหรถาติ ฯ  

[๕๗๙]
 มยมฺปิ  โข  อาวุโส  สาวกาน  เอว  ธมฺม  เทเสม  เอถ  ตุเมฺห  อาวุโส  ปฺจ  
นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ปฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  
เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรถ  ฯเปฯ  

[๕๘๐]
 อเุปกขฺาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทสิ  ผรติวฺา  วหิรถ  ตถา  ทตุยิ ฯ  ตถา  ตตยิ ฯ  
ตถา  จตุตฺถ ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย  สพฺพธิ  สพฺพตฺตตาย  สพฺพาวนฺต  โลก  อุเปกฺขา- 
สหคเตน  เจตสา  วิปุเลน  มหคฺคเตน  อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  
วิหรถาติ ฯ  

[๕๘๑]
 อธิ  โน  อาวุโส  โก  วิเสโส  โก  อธปิปฺายโส  กนฺินานากรณ  สมณสสฺ  วา  โคตมสสฺ  
อมฺหาก  วา  ยทิท  ธมฺมเทสนาย  วา  ธมฺมเทสน  อนุสาสนิยา  วา  อนุสาสนนฺติ ฯ 
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[๕๗๖]
 จงมีใจประกอบด้วยกรุณา  แผ่ไปตลอดทิศท่ี ๑ อยู่เถิด  ทิศที่ ๒  ทิศท่ี ๓   
ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  โดยนัยนี้  ทั้งเบื้องบน  เบื้องล่าง  เบื้องขวาง  จงมีใจประกอบ
ด้วยกรุณาอันไพบูลย์  เป็นมหรคต  หาประมาณมิได้  ไม่มีเวร  ไม่มีความเบียดเบียน  
แผ่ไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิด.

[๕๗๗]
 จงมีใจประกอบด้วยมุทิตา  แผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ อยู่เถิด  ทิศที่ ๒  ทิศที่ ๓   
ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  โดยนัยนี้  ทั้งเบื้องบน  เบื้องล่าง  เบื้องขวาง  จงมีใจประกอบ
ด้วยมุทิตาอันไพบูลย์  เป็นมหรคต  หาประมาณมิได้  ไม่มีเวร  ไม่มีความเบียดเบียน   
แผ่ไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิด.

[๕๗๘]
 จงมีใจประกอบด้วยอุเบกขา  แผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ อยู่เถิด  ทิศที่ ๒  ทิศที่ ๓  
ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  โดยนัยนี้  ทั้งเบื้องบน  เบื้องล่าง  เบื้องขวาง  จงมีใจประกอบ
ด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์  เป็นมหรคต  หาประมาณมิได้  ไม่มีเวร  ไม่มีความเบียดเบียน  
แผ่ไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิด.

[๕๗๙]
 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  แม้พวกเราก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า  มาเถิด  ผู้มีอายุทั้งหลาย  ท่านทั้งหลาย 

ละนิวรณ์ ๕ อันเป็นอุปกิเลสของใจ  ทอนก�าลังปัญญา  แล้วจงมีใจประกอบด้วยเมตตา  แผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ อยู่เถิด   

ทิศที่ ๒  ทิศที่ ๓  ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  ฯลฯ

[๕๘๐]
 จงมีใจประกอบด้วยอุเบกขา  แผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ อยู่เถิด  ทิศที่ ๒  ทิศที่ ๓  ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  โดยนัยนี้   

ทั้งเบื้องบน  เบ้ืองล่าง  เบื้องขวาง  จงมีใจประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์  เป็นมหรคต  หาประมาณมิได้  ไม่มีเวร   

ไม่มีความเบียดเบียน  แผ่ไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิด.

[๕๘๑]
 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  ในการแสดงธรรมของพวกเรานี้  อะไรเป็นความแปลกกัน  อะไรเป็นประโยชน์อันยิ่ง  อะไร

เป็นความต่างกนั  ของพระสมณโคดมหรอืของพวกเรา  คอืว่า 
1
  ธรรมเทศนาของพวกเรากบัธรรมเทศนาของพระสมณโคดม   

หรืออนุศาสนีของพวกเรากับอนุศาสนีของพระสมณโคดม.

1.  หรือว่า  -ผู้รวบรวม 
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[๕๘๒]
 อถ  โข  เต  ภิกฺขู  เตส  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  ภาสิต  เนว  อภินนฺทึสุ   
นปปฺฏกิโฺกสสึ ุ อนภนินทฺติวฺา  อปปฺฏกิโฺกสติวฺา  อุฏฺายาสนา  ปกกฺมึส ุ ภควโต  สนฺตเิก  
เอตสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺถ  อาชานิสฺสามาติ ฯ  

[๕๘๓]
 อถ  โข  เต  ภิกฺขู  หลิทฺทวสเน  ปิณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปิณฺฑปาต-   
ปฏิกฺกนฺตา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  
นิสีทึสุ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ ฯ  

[๕๘๔]
 อิธ  มย  ภนฺเต  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  หลิทฺทวสน 1  
ปิณฺฑาย  ปวิสิมฺห ฯ  เตส  โน  ภนฺเต  อมฺหาก  เอตทโหสิ  อติปฺปโค  โข  ตาว   
หลิทฺทวสน  ปิณฺฑาย  จริตุ  ยนฺนูน  มย  เยน  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน   
อาราโม  เตนุปสงฺกเมยฺยามาติ ฯ  

[๕๘๕]
 อถ  โข  มย  ภนฺเต  เยน  อฺตติถิฺยาน  ปรพิพฺาชกาน  อาราโม  เตนปุสงฺกมมิหฺ  
อุปสงฺกมิตฺวา  เตหิ  อฺติตฺถิเยหิ  ปริพฺพาชเกหิ  สทฺธึ  สมฺโมทิมฺห  สมฺโมทนีย  กถ  
สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิมฺห ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺเน  โข  อเมฺห  ภนฺเต  เต  
อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอตทโวจุ ฯ  

[๕๘๖]
 สมโณ  อาวุโส  โคตโม  สาวกาน  เอว  ธมฺม  เทเสติ  เอถ  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  ปฺจ  
นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ปฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  
เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรถ  ฯเปฯ  

[๕๘๗]
 กรุณาสหคเตน  เจตสา ฯ  

1.  ม. ยุ. หลิทฺทวสเน ฯ  เอวมุปริ ฯ
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[๕๘๒]
 ครัง้นัน้  ภกิษเุหล่านัน้ไม่ชืน่ชม  ไม่คดัค้านค�าพูดของอัญญเดยีรถย์ีปริพาชกเหล่านัน้  ครัน้แล้วลกุจากอาสนะหลีกไป   

ด้วยตั้งใจว่า  เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความแห่งค�าพูดนี้ในส�านักของพระผู้มีพระภาค.

[๕๘๓]
 ครัง้นัน้  ภิกษเุหล่านัน้  ครัน้เทีย่วไปบณิฑบาตในหลทิทวสนันนคิม  เวลาปัจฉาภตั  กลบัจากบณิฑบาตแล้ว  เข้าไปเฝ้า 

พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมแล้ว  นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  

[๕๘๔]
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  เมื่อเช้านี้  ข้าพระองค์ทั้งหลายนุ่งแล้ว  ถือบาตรและจีวร  เข้าไป

บิณฑบาตยงัหลทิทวสันนนคิม  ข้าพระองค์ทัง้หลายได้มคีวามด�ารว่ิา  เวลานี ้  เราจะเทีย่วไปบิณฑบาตยงัหลทิทวสนันนคิมก่อน   

ก็ยังเช้าอยู่  ถ้ากระไรเราพึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชกเถิด.  

[๕๘๕]
 ล�าดับนั้น  ข้าพระองค์ทั้งหลาย  เข้าไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก  ได้ปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถีย์ 

ปริพาชกเหล่านั้น  ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  พวกอัญญเดียรถีย์ปริพาชก

ได้พูดกะข้าพระองค์ทั้งหลายว่า  

[๕๘๖]
 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  พระสมณโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า  

 มาเถิด  ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายละนิวรณ์ ๕ อันเป็นอุปกิเลสของใจ   
ทอนก�าลังปัญญา  แล้วจงมีใจประกอบด้วยเมตตา  แผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ อยู่เถิด   
ทิศท่ี ๒  ทิศที ่๓  ทศิที ่๔  กเ็หมอืนกนั  โดยนยัน้ี  ทัง้เบือ้งบน  เบือ้งล่าง  เบือ้งขวาง   
จงมีใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์  เป็นมหรคต  หาประมาณมิได้  ไม่มีเวร   
ไม่มีความเบียดเบียน  แผ่ไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิด.

[๕๘๗]
 จงมีใจประกอบด้วยกรุณา...  
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[๕๘๘]
 มุทิตาสหคเตน  เจตสา ฯ  

[๕๘๙]
 อเุปกขฺาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทสิ  ผรติวฺา  วหิรถ  ตถา  ทตุยิ ฯ  ตถา  ตตยิ ฯ  
ตถา  จตุตถฺ ฯ  อติ ิ อทุธฺมโธ  ตริิย  สพพฺธ ิ สพพฺตฺตตาย  สพฺพาวนตฺ  โลก  อเุปกขฺา- 
สหคเตน  เจตสา  วิปุเลน  มหคฺคเตน  อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  
วิหรถาติ ฯ  

[๕๙๐]
 มยมฺปิ  โข  อาวุโส  สาวกาน  เอว  ธมฺม  เทเสม  เอถ  ตุเมฺห  อาวุโส  ปฺจ  
นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ปฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  
เอก  ทิส  ผริตฺวา  วิหรถ  ฯเปฯ

[๕๙๑]
 กรุณาสหคเตน  เจตสา ฯ  

[๕๙๒]
 มุทิตาสหคเตน  เจตสา ฯ  

[๕๙๓]
 อเุปกขฺาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทสิ  ผรตฺิวา  วิหรถ  ตถา  ทุตยิา ฯ  ตถา  ตตยิ ฯ  
ตถา  จตุตฺถ ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย  สพฺพธิ  สพฺพตฺตตาย  สพฺพาวนฺต  โลก  อุเปกฺขา- 
สหคเตน  เจตสา  วิปุเลน  มหคฺคเตน  อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  
วิหรถาติ ฯ  

[๕๙๔]
 อธิ  โน  อาวุโส  โก  วเิสโส  โก  อธปฺิปายโส  กนฺินานากรณ  สมณสสฺ  วา  โคตมสสฺ  
อมหฺาก  วา  ยททิ  ธมฺมเทสนาย  วา  ธมฺมเทสน  อนุสาสนิยา  วา  อนุสาสนนฺต ิฯ

[๕๙๕]
 อถ  โข  มย  ภนฺเต  เตส  อฺติตถฺยิาน  ปรพิพฺาชกาน  ภาสติ  เนว  อภนินฺทมฺิห  
นปฺปฏิกฺโกสิมฺห  อนภินนฺทิตฺวา  อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา  อุฏฺายาสนา  ปกฺกมิมฺห  ภควโต  
สนฺติเก  เอตสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺถ  อาชานิสฺสามาติ ฯ  
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[๕๘๘]
 จงมีใจประกอบด้วยมุทิตา...  

[๕๘๙]
 จงมใีจประกอบด้วยอเุบกขา  แผ่ไปตลอดทศิที ่๑ อยู่เถิด  ทิศท่ี ๒  ทศิที ่๓   
ทศิที ่๔  กเ็หมอืนกนั  โดยนยัน้ี  ทัง้เบ้ืองบน  เบ้ืองล่าง  เบ้ืองขวาง  จงมีใจประกอบด้วย 
อุเบกขาอันไพบูลย์  เป็นมหรคต  หาประมาณมิได้  ไม่มีเวร  ไม่มีความเบียดเบียน   
แผ่ไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิด.

[๕๙๐]
 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  แม้พวกเราก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า  มาเถิด  ผู้มีอายุทั้งหลาย  ท่านทั้งหลาย 

ละนิวรณ์ ๕ อันเป็นอุปกิเลสของใจ  ทอนก�าลังปัญญา  แล้วจงมีใจประกอบด้วยเมตตา  แผ่ไปตลอดทิศที่ ๑  อยู่เถิด   

ทิศที่ ๒  ทิศที่ ๓  ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  ฯลฯ

[๕๙๑]
 จงมีใจประกอบด้วยกรุณา...

[๕๙๒]
 จงมีใจประกอบด้วยมุทิตา...  

[๕๙๓]
 จงมีใจประกอบด้วยอุเบกขา  แผ่ไปตลอดทิศที่ ๑  อยู่เถิด  ทิศที่ ๒  ทิศที่ ๓  ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  โดยนัยนี้   

ทั้งเบื้องบน  เบ้ืองล่าง  เบื้องขวาง  จงมีใจประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์  เป็นมหรคต  หาประมาณมิได้  ไม่มีเวร   

ไม่มีความเบียดเบียน  แผ่ไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิด.

[๕๙๔]
 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  ในการแสดงธรรมของพวกเรานี้  อะไรเป็นความแปลกกัน  อะไรเป็นประโยชน์อันยิ่ง  อะไร

เป็นความต่างกนั  ของพระสมณโคดมของหรอืพวกเรา คอืว่า 
1
  ธรรมเทศนาของพวกเรากบัธรรมเทศนาของพระสมณโคดม   

หรืออนุศาสนีของพวกเรากับอนุศาสนีของพระสมณโคดม.

[๕๙๕]
 ครัง้นัน้  ข้าพระองค์ทัง้หลายไม่ชืน่ชม  ไม่คัดค้านค�าพดูของอญัญเดยีรถีย์ปรพิาชกเหล่านัน้  ครัน้แล้วลกุจากอาสนะ

หลีกไป  ด้วยตั้งใจว่า  เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความแห่งค�าพูดนี้ในส�านักของพระผู้มีพระภาค.

1.  หรือว่า  -ผู้รวบรวม
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[๕๙๖]
 เอววาทโิน  ภกิขฺเว  อฺตติถฺยิา  ปรพิพฺาชกา  เอวมสสฺ ุ วจนยีา  กถ  ภาวติา  
ปนาวุโส  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  กึคติกา  โหติ  กิมฺปรมา  กิมฺผลา  กิมฺปริโยสานา ฯ  กถ  
ภาวติา  ปนาวโุส  กรุณา  เจโตวิมตฺุต ิ กคึตกิา  โหต ิ กมฺิปรมา  กมฺิผลา  กิมฺปรโิยสานา ฯ  
กถ  ภาวิตา  ปนาวุโส  มุทิตา  เจโตวิมุตฺติ  กึคติกา  โหติ  กิมฺปรมา  กิมฺผลา  กิมฺ- 
ปริโยสานา ฯ  กถ  ภาวิตา  ปนาวุโส  อุเปกฺขา  เจโตวิมุตฺติ  กึคติกา  โหติ  กิมฺปรมา   
กิมฺผลา  กิมฺปริโยสานาติ ฯ  เอว  ปุฏฺา  ภิกฺขเว  อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  น  เจว  
สมฺปายิสฺสนฺติ  อุตฺตริฺจ  วิฆาต  อาปชฺชิสฺสนฺติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  ยถา  ต  ภิกฺขเว  
อวิสยสฺมึ ฯ  นาหนฺต  ภิกฺขเว  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก  สมารเก  สพฺรหฺมเก  สสฺ-
สมณพฺราหฺมณิยา  ปชาย  สเทวมนุสฺสาย  โย  อิเมส  ปฺหาน  เวยฺยากรเณน  จิตฺต   
อาราเธยฺย  อฺตฺร  ตถาคเตน  วา  ตถาคตสาวเกน  วา  อิโต  วา  ปน  สุตฺวา ฯ  

[๕๙๗]
 กถ  ภาวติา  จ  ภิกขฺเว  เมตตฺา  เจโตวิมตุตฺ ิ กคึตกิา  โหต ิ กมิปฺรมา  กมิผฺลา  
กิมฺปริโยสานา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เมตฺตาสหคต  สติสมฺโพชฌงฺค 1  ภาเวติ  ฯเปฯ  
เมตฺตาสหคต  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  โส  สเจ  อากงฺขติ  อปฺปฏิกูเล  ปฏิกูลสฺี  วิหเรยฺยนฺติ  ปฏิกูล-
สฺี  ตตฺถ  วิหรติ  สเจ  อากงฺขติ  ปฏิกูเล  อปฺปฏิกูลสฺี  วิหเรยฺยนฺติ  อปฺปฏิกูล- 
สฺี  ตตฺถ  วหิรต ิ สเจ  อากงขฺต ิ อปปฺฏิกเูล  จ  ปฏกูิเล  จ  ปฏิกูลสฺี  วหิเรยฺยนตฺิ  
ปฏิกูลสฺี  ตตฺถ  วิหรติ  สเจ  อากงฺขติ  ปฏิกูเล  จ  อปฺปฏิกูเล  จ  อปฺปฏิกูลสฺี  
วิหเรยฺยนฺติ  อปฺปฏิกูลสฺี  ตตฺถ  วิหรติ  สเจ  อากงฺขติ  อปฺปฏิกูลฺจ  ปฏิกูลฺจ  
ตทุภย  อภินิวชฺเชตฺวา  อุเปกฺขโก  วิหเรยฺย  สโต  สมฺปชาโนติ  อุเปกฺขโก  [2]  ตตฺถ  
วิหรติ  สโต  สมฺปชาโน  สุภ  วา  โข  ปน  วิโมกฺข  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ  สุภปรมาห  
ภิกฺขเว  เมตฺตาเจโตวิมุตฺตึ  วทามิ ฯ  อิธ  ปฺสฺส  ภิกฺขุโน  อุตฺตริวิมุตฺตึ  อปฺปฏิ-
วิชฺฌโต ฯ  

1.  สติสมฺโพชฺฌงฺค  -ผู้รวบรวม
2.  ม. จ ฯ
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 เมตตเจโตวิมุติ 1  มีอะไรเป็นคติ  

[๕๙๖]
 พระผูม้พีระภาคตรสัว่า  ดูกรภิกษทุัง้หลาย  พวกอญัญเดยีรถย์ีปรพิาชกผูม้วีาทะอย่างนี้   
ควรเป็นผู้อันเธอทั้งหลายพึงถามอย่างนี้ว่า   ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  ก็เมตตาเจโตวิมุติ   
อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร  มีอะไรเป็นคติ  มีอะไรเป็นอย่างยิ่ง  มีอะไรเป็นผล   
มอีะไรเป็นท่ีสุด  กรุณาเจโตวิมตุต.ิ..  มทุติาเจโตวมิตุต.ิ..  อเุบกขาเจโตวมิตุติ 2  อนับคุคล
เจริญแล้วอย่างไร  มีอะไรเป็นคติ  มีอะไรเป็นอย่างยิ่ง  มีอะไรเป็นผล  มีอะไรเป็นที่สุด  
พวกอญัญเดยีรถย์ีปรพิาชก  ถกูเธอทัง้หลายถามอย่างนีแ้ล้ว  จกัแก้ไม่ได้เลย  และจักถงึ
ความอดึอดัอย่างยิง่  ข้อนัน้เป็นพราะเหตุไร ?   เพราะเป็นปัญหาทีถ่ามในฐานะมใิช่วสัิย  
ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เรายงัไม่แลเหน็บคุคลในโลก  พร้อมทัง้เทวโลก  มารโลก  พรหมโลก   
ในหมู่สัตว์  พร้อมทั้งสมณพราหมณ์  เทวดาและมนุษย์  ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วยการแก้
ปัญหาเหล่านี้  เว้นเสียจากตถาคต  สาวกของตถาคต  หรือผู้ที่ฟังจากตถาคต  หรือ
จากสาวกของตถาคต.

[๕๙๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กเ็มตตาเจโตวมุิต ิ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร  มีอะไรเป็นคติ   
มีอะไรเป็นอย่างยิ่ง  มีอะไรเป็นผล  มีอะไรเป็นที่สุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  อันสหรคตด้วยเมตตา  ฯลฯ  ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันสหรคตด้วยเมตตา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ   
น้อมไปในการสละ   ถ้าเธอหวังอยู่ว่า  เราพึงมีความส�าคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่   
เธอก็ย่อมมีความส�าคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่   ถ้าหวังอยู่ว่า  เราพึงมีความ
ส�าคญัว่าไม่ปฏิกลูในส่ิงปฏิกูลอยู่  เธอกย่็อมมคีวามส�าคญัว่าไม่ปฏกิลูในสิง่ปฏกิลูน้ันอยู่   
ถ้าหวังอยู่ว่า  เราพึงมีความส�าคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่  ก็ย่อมมี
ความส�าคญัว่าปฏกิลูในสิง่ไม่ปฏกิลูและสิง่ปฏกิลูน้ันอยู่   ถ้าหวงัอยู่ว่า  เราพึงมีความ
ส�าคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่  ก็ย่อมมีความส�าคัญว่าไม่ปฏิกูลใน 
สิ่งปฏิกูลและในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่   ถ้าหวังอยู่ว่า  เราพึงแยกสิ่งไม่ปฏิกูลและปฏิกูล 
ทั้งสองนั้นออกเสีย  แล้ววางเฉย  มีสติสัมปชัญญะอยู่  ก็ย่อมวางเฉย  มีสติสัมปชัญญะ
ในสิง่ทัง้สองนัน้อยู ่ หรืออกีอย่างหนึง่  เธอย่อมเข้าถงึสภุวโิมกข์อยู ่  ดกูรภกิษุทัง้หลาย   
เรากล่าวเมตตาเจโตวิมุติว่า  มีสุภวิโมกข์เป็นอย่างยิ่ง  เพราะภิกษุนั้นยังไม่แทงตลอด 
วิมุติอันยวดยิ่งในธรรมวินัย  ปัญญาของเธอจึงยังเป็นโลกีย์. 3

1.  เมตตาเจโตวิมุติ  -ผู้รวบรวม
2.  กรุณาเจโตวิมุติ ...  มุทิตาเจโตวิมุติ...  อุเบกขาเจโตวิมุติ  -ผู้รวบรวม
3.  หมายเหตุ : ผู้ศึกษาพึงเทียบเคียงในบาลีด้วย  -ผู้รวบรวม
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[๕๙๘]
 กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  กรุณา  เจโตวิมุตฺติ  กึคติกา  โหติ  กิมฺปรมา  กิมฺผลา  
กมิปฺรโิยสานา ฯ  อธิ  ภกฺิขเว  ภิกขฺ ุ กรุณาสหคต  สตสิมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวติ  ฯเปฯ  กรณุา- 
สหคต  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺค-
ปริณามึ ฯ  โส  สเจ  อากงฺขติ  อปฺปฏิกูเล  ปฏิกูลสฺี  วิหเรยฺยนฺติ  ปฏิกูลสฺี  
ตตฺถ  วหิรต ิ ฯเปฯ  สเจ  อากงฺขต ิ อปปฺฏกูิลฺจ  ปฏกิลฺูจ  ตทุภย  อภนิิวชเฺชตวฺา   
อุเปกฺขโก  วิหเรยฺย  สโต  สมฺปชาโนติ  อุเปกฺขโก  ตตฺถ  วิหรติ  สโต  สมฺปชาโน  
สพฺพโส  วา  ปน  รูปสฺาน  สมติกฺกมา  ปฏิฆสฺาน  อตฺถงฺคมา  นานตฺตสฺาน   
อมนสิการา  อนนฺโต  อากาโสติ  อากาสานฺจายตน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ  อากาสา- 
นฺจายตนปรมาห  ภิกฺขเว  กรุณาเจโตวิมุตฺตึ  วทามิ ฯ  อิธ  ปฺสฺส  ภิกฺขุโน   
อุตฺตริวิมุตฺตึ  อปฺปฏิวิชฺฌโต ฯ  

[๕๙๙]
 กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  มุทิตาเจโตวิมุตฺติ  กึคติกา  โหติ  กิมฺปรมา  กิมฺผลา  
กิมฺปริโยสานา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  มุทิตาสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ   
มุทิตาสหคต  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  โส  สเจ  อากงฺขติ  อปฺปฏิกูเล  ปฏิกูลสฺี  วิหเรยฺยนฺติ   
ปฏิกูลสฺี  ตตฺถ  วิหรติ  ฯเปฯ  สเจ  อากงฺขติ  อปฺปฏิกูลฺจ  ปฏิกูลฺจ  ตทุภย  
อภินิวชฺเชตฺวา  อุเปกฺขโก  วิหเรยฺย  สโต  สมฺปชาโนติ  อุเปกฺขโก  ตตฺถ  วิหรติ  สโต  
สมฺปชาโน  สพฺพโส  วา  ปน  อากาสานฺจายตน  สมติกฺกมฺม  อนนฺต  วิฺาณนฺติ  
วิฺาณฺจายตน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ  วิฺาณฺจายตนปรมาห  ภิกฺขเว  มุทิตา- 
เจโตวิมุตฺตึ  วทามิ ฯ  อิธ  ปฺสฺส  ภิกฺขุโน  อุตฺตริวิมุตฺตึ  อปฺปฏิวิชฺฌโต ฯ

[๖๐๐]
 กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อุเปกฺขาเจโตวิมุตฺติ  กึคติกา  โหติ  กิมฺปรมา  กิมฺผลา  
กิมฺปริโยสานา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อุเปกฺขาสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺค�  ภาเวติ  ฯเปฯ  
อุเปกฺขาสหคต  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  
โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ  โส  สเจ  อากงขฺต ิ อปฺปฏกิเูล  ปฏกูิลสฺี  วหิเรยฺยนฺต ิ ปฏกูิลสฺี  
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[๕๙๘]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กก็รุณาเจโตวมุิต ิ อนับคุคลเจรญิแล้วอย่างไร  มอีะไรเป็นคติ   
มอีะไรเป็นอย่างยิง่  มอีะไรเป็นผล  มอีะไรเป็นท่ีสดุ   ดูกรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนิยันี้   
ย่อมเจรญิสตสิมัโพชฌงค์  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันสหรคตด้วยกรุณา  
อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ถ้าเธอหวังอยู่ว่า  เราพึงมี
ความส�าคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่  เธอก็ย่อมมีความส�าคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูล
นั้นอยู่  ฯลฯ  ถ้าหวังอยู่ว่า  เราพึงแยกสิ่งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแล้ว   
วางเฉย  มีสติสัมปชัญญะอยู่  ก็ย่อมวางเฉย  มีสติสัมปชัญญะอยู่ในสิ่งทั้งสองนั้น  หรือ
อีกอย่างหนึ่ง  เพราะล่วงรูปสัญญาเสียโดยประการทั้งปวง  เพราะปฏิฆสัญญาดับไป  
เพราะไม่กระท�าไว้ในใจซึ่งนานัตตสัญญา  เธอค�านึงอยู่ว่า  อากาศไม่มีที่สุด  ย่อมบรรลุ
อากาสานญัจายตนะอยู ่  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  เรากล่าวกรุณาเจโตวิมุตว่ิามีอากาสานัญจายตนะ
เป็นอย่างยิง่  เพราะภิกษผุูย้งัไม่แทงตลอดวมิตุอินัยวดยิง่ในธรรมวนิยันี ้ ปัญญาของเธอ
จึงยังเป็นโลกีย์.

[๕๙๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กม็ทุติาเจโตวมุิต ิ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร  มีอะไรเป็นคติ   
มอีะไรเป็นอย่างยิง่  มอีะไรเป็นผล  มอีะไรเป็นท่ีสดุ   ดูกรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนิยันี้  
ย่อมเจรญิสติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ  ย่อมเจรญิอุเบกขาสมัโพชฌงค์  อันสหรคตด้วยมทุติา   
อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ถ้าเธอหวังอยู่ว่า  เราพึงมี
ความส�าคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่  เธอก็ย่อมมีความส�าคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูล
นั้นอยู่  ฯลฯ   ถ้าหวังอยู่ว่า  เราพึงแยกสิ่งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแล้ว  
วางเฉย  มีสติสัมปชัญญะอยู่  ก็ย่อมวางเฉย  มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่  หรือ
อีกอย่างหนึ่ง  เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวง  เธอค�านึงอยู่ว่า  
วิญญาณไม่มีที่สุด  ย่อมบรรลุวิญญาณัญจายตนะอยู่   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เรากล่าว
มทุติาเจโตวมิตุว่ิา  มวีญิญาณัญจายตนะเป็นอย่างยิง่  เพราะภกิษนุัน้ยงัไม่แทงตลอดวมุิติ
อันยวดยิ่งในธรรมวินัยนี้  ปัญญาของเธอจึงยังเป็นโลกีย์.

[๖๐๐]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กอ็เุบกขาเจโตวมิตุ ิ อนับคุคลเจรญิแล้วอย่างไร  มีอะไรเป็นคติ  
มอีะไรเป็นอย่างยิง่  มอีะไรเป็นผล  มอีะไรเป็นทีส่ดุ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี้   
ย่อมเจรญิสตสิมัโพชฌงค์  ฯลฯ  ย่อมเจรญิอุเบกขาสมัโพชฌงค์  อันสหรคตด้วยอุเบกขา   
อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ถ้าเธอหวังอยู่ว่า  เราพึงมี
ความส�าคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่  เธอก็ย่อมมีความส�าคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูล
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ตตฺถ  วิหรติ  สเจ  อากงฺขติ  ปฏิกูเล  อปฺปฏิกูลสฺี  วิหเรยฺยนฺติ  อปฺปฏิกูลสฺี   
ตตฺถ  วิหรติ  สเจ  อากงฺขติ  อปฺปฏิกูเล  จ  ปฏิกูเล  จ  ปฏิกูลสฺี  วิหเรยฺยนฺติ   
ปฏิกูลสฺี  ตตฺถ  วิหรติ  สเจ  อากงฺขติ  ปฏิกูเล  จ  อปฺปฏิกูเล  จ  อปฺปฏิกูลสฺี  
วิหเรยฺยนฺติ  อปฺปฏิกูลสฺ  ตตฺถ  วิหรติ  สเจ  อากงฺขติ  อปฺปฏิกูลฺจ  ปฏิกูลฺจ  
ตทุภย  อภนิิวชฺเชตวฺา  อเุปกขฺโก  วหิเรยยฺ  สโต  สมปฺชาโนต ิ อเุปกขฺโก  ตตถฺ  วหิรติ  
สโต  สมฺปชาโน  สพฺพโส  วา  ปน  วิฺาณฺจายตน  สมติกฺกมฺม  นตฺถิ  กิฺจีติ  
อากิฺจฺายตน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ  อากิฺจฺายตนปรมาห  ภิกฺขเว  อุเปกฺขา- 
เจโตวิมุตฺตึ  วทามิ ฯ  อิธ  ปฺสฺส  ภิกฺขุโน  อุตฺตริวิมุตฺตึ  อปฺปฏิวิชฺฌโตติ ฯ  

[๖๐๑]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  สคารโว 1  พฺราหฺมโณ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อปุสงกฺมติวฺา  ภควตา  สทธฺ ึ สมโฺมท ิ สมโฺมทนยี  กถ  สาราณีย  วตีสิาเรตวฺา  เอกมนฺต  
นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  สคารโว  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ  

[๖๐๒]
 โก  นุ  โข  โภ  โคตม  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยเนกทา  ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาปิ  
มนฺตา  นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  โก  ปน  โภ  โคตม  เหตุ  โก  ปจฺจโย  
เยเนกทา  ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาปิ  มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตาติ ฯ  

[๖๐๓]
 ยสฺม ึ โข  พฺราหมฺณ  สมเย  กามราคปรยิฏฺุเิตน  เจตสา  วหิรต ิ กามราคปเรเตน  
อุปฺปนฺนสฺส  จ  กามราคสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ 2  อตฺตตฺถมฺปิ   
ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต   
นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  อุภยตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  
ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาปิ  มนฺตา  นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  

1.  ม. ยุ. สงฺคารโว ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. ยุ. น  ปสฺสตีติ  น  ทิสฺสติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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นั้นอยู่   ถ้าหวังอยู่ว่า  เราพึงมีความส�าคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่  ก็ย่อมมีความ
ส�าคญัว่าไม่ปฏกิลูในสิง่ปฏกิลูน้ันอยู ่  ถ้าหวงัอยูว่่า  เราพึงมคีวามส�าคัญว่าปฏกิลูในสิง่ไม่
ปฏกิลูและสิง่ปฏิกลูอยู ่ กย่็อมมคีวามส�าคญัว่าปฏิกูลในสิง่ทีไ่ม่ปฏกูิลและสิง่ปฏกูิลนัน้อยู่   
ถ้าหวงัอยูว่่า  เราพึงมคีวามส�าคญัว่าไม่ปฏกูิลในสิง่ปฏิกูลและไม่ปฏกูิลอยู่  กย่็อมมีความ
ส�าคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่   ถ้าหวังอยู่ว่า  เราพึงแยกสิ่งไม่
ปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแล้ว  วางเฉย  มีสติสัมปชัญญะอยู่  ก็ย่อมวางเฉย   
มสีติสัมปชญัญะในสิง่ท้ังสองนัน้อยู่  หรอือกีอย่างหนึง่  เพราะล่วงวญิญาณญัจายตนะเสยี
โดยประการทัง้ปวง  เธอค�านงึอยูว่่า  อะไรนดิหนึง่ไม่ม ี ย่อมบรรลอุากญิจญัญายตนะอยู่    
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรากล่าวอุเบกขาเจโตวิมุติว่า  มีอากิญจัญญายตนะเป็นอย่างยิ่ง  
เพราะภิกษนุัน้ยงัไม่แทงตลอดวิมตุอินัยวดยิง่ในธรรมวนิยันี ้ ปัญญาของเธอจงึเป็นโลกย์ี. 

จบ  สูตรที่ ๔  

สคารวสูตร  

 นิวรณ์เป็นปัจจัยให้มนต์ไม่แจ่มแจ้ง  

[๖๐๑]
 สาวัตถีนิทาน.  คร้ังน้ัน  พราหมณ์ชื่อว่าสคารวะ  เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ได้ปราศรัยกับ 

พระผูม้พีระภาค  ครัน้ผ่านการปราศรยัพอให้ระลกึถงึกันแล้ว  จงึนัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่  ครัน้แล้วได้ทลูถามพระผูม้พีระภาคว่า

[๖๐๒]
 ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  อะไรหนอเป็นเหตุ  เป็นปัจจัย  ให้มนต์แม้ที่บุคคลกระท�าการสาธยายไว้นาน  ไม่แจ่มแจ้ง

ในบางคราว  ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระท�าการสาธยาย  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย  ให้มนต์

แม้ที่มิได้กระท�าการสาธยายเป็นเวลานาน  ก็ยังแจ่มแจ้งในบางคราว  ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่กระท�าการสาธยาย.

[๖๐๓]
 พระผู้มพีระภาคตรสัตอบว่า  ดกูรพราหมณ์  สมยัใดแล  บคุคลมีใจฟุง้ซ่านด้วยกามราคะ  
อนักามราคะเหนี่ยวร้ังไป  และไม่รู้  ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก  ซึ่งกามราคะ 
ที่บังเกิดขึ้นแล้ว  ตามความเป็นจริง  สมัยน้ัน  เขาไม่รู้  ไม่เห็นแม้ซ่ึงประโยชน์ตน 
ตามความเป็นจรงิ  แม้ซึง่ประโยชน์บคุคลอืน่ตามความเป็นจรงิ  แม้ซึง่ประโยชน์ทัง้สองอย่าง 
ตามความเป็นจริง  มนต์แม้ทีก่ระท�าการสาธยายไว้นาน  ก็ไม่แจ่มแจ้งได้  ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ 
ที่มิได้กระท�าการสาธยาย.
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[๖๐๔]
 เสยฺยถาปิ  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  สสฏฺโ  ลาขาย  วา  หลิทฺทิยา  วา  นีลิยา  
วา  มฺชิฏฺาย  วา  ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต   
นปปฺชาเนยยฺ  น  ปสเฺสยยฺ ฯ  เอวเมว  โข  พรฺาหฺมณ  ยสมฺ ึ สมเย  กามราคปริยฏฺุเิตน  
เจตสา  วหิรต ิ กามราคปเรเตน  อปุปฺนนฺสสฺ  จ  กามราคสสฺ  นสิสฺรณ  ยถาภตู  นปฺปชานาติ   
น  ปสฺสติ  อตตฺตฺถมปิฺ  ตสมฺ ึ สมเย  ยถาภตู  นปปฺชานาต ิ น  ปสสฺต ิ ปรตถฺมฺปิ  ฯเปฯ  
อภุยตฺถมปิฺ  ตสมฺ ึ สมเย  ยถาภตู  นปปฺชานาต ิ น  ปสสฺติ  ทฆีรตฺต  สชฌฺายกตาปิ  มนตฺา  
นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  

[๖๐๕]
 ปนุ  จปร  พฺราหมฺณ  ยสมึฺ  สมเย  พฺยาปาทปรยุิฏฺเิตน  เจตสา  วหิรต ิ พยฺาปาท- 
ปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  พฺยาปาทสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ   
อตตฺตถฺมฺปิ  ตสมฺ ึ สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสสฺต ิ ปรตถฺมฺปิ  ฯเปฯ  อุภยตถฺมฺปิ   
ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาปิ  มนฺตา   
นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  

[๖๐๖]
 เสยฺยถาปิ  พฺราหฺมณ  อทุปตโฺต  อคฺคนิา  สนตฺตโฺต  อุกกฺฏฺุโิต 1 อสุมฺาทกชาโต 2   
ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  นปฺปชาเนยฺย  น   
ปสฺเสยฺย ฯ  เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  พฺยาปาทปริยุฏฺเิตน  เจตสา   
วิหรติ  พฺยาปาทปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  พฺยาปาทสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ   
น  ปสฺสติ  อตฺตตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺปิ  
ตสฺมึ  สมเย  ฯเปฯ  อุภยตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ   
ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาปิ  มนฺตา  นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ

[๖๐๗]
 ปนุ  จปร  พฺราหมฺณ  ยสมฺ ึ สมเย  ถนีมทิธฺปรยิฏฺุเิตน  เจตสา  วหิรติ  ถนีมทิธฺ- 
ปเรเตน  อปุปฺนนฺสสฺ  จ  ถนีมทิธฺสสฺ  นสิสฺรณ  ยถาภตู  นปปฺชานาต ิ น  ปสสฺต ิ อตตฺตถฺมปิฺ   
ตสฺม ึ สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาต ิ น  ปสสฺติ  ปรตถฺมปิฺ  ฯเปฯ  อภุยตถฺมปิฺ  ตสมฺึ  
สมเย  ยถาภตู  นปฺปชานาต ิ น  ปสสฺต ิ ทฆีรตตฺ  สชฌฺายกตาปิ  มนตฺา  นปปฺฏภินติฺ   
ปเคว  อสชฌฺายกตา ฯ  

1.  ม. ปกฺกุถิโต ฯ  ยุ. อุกฺกฏฺโิต ฯ
2.  ม. ยุ. อุสฺมุทกชาโต ฯ
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[๖๐๔]
 ดูกรพราหมณ์  เปรียบเหมือนภาชนะใส่น�้า  ซึ่งระคนด้วยสีครั่ง  สีเหลือง  สีเขียว   
สีแดงอ่อน  บุรุษผู้มีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน�้านั้น  ไม่พึงรู้  ไม่พึงเห็น 
ตามความเป็นจริงได้  ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วย 
กามราคะ  อันกามราคะเหนี่ยวรั้งไป  และไม่รู ้  ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก   
ซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง  ในสมัยนั้น  เขาย่อมไม่รู้  ไม่เห็น 
แม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริง  แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอ่ืนตามความเป็นจริง   
แม้ซึ่งประโยชน์ท้ังสองนัั้นตามความเป็นจริง  มนต์แม้ที่กระท�าการสาธยายไว้นาน   
ก็ไม่แจ่มแจ้งได้  ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระท�าการสาธยาย.

[๖๐๕]
 ดูกรพราหมณ์  อีกประการหนึ่ง  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาท   
อนัพยาบาทเหนีย่วร้ังไป  และย่อมไม่รู ้  ไม่เหน็อุบายเป็นเคร่ืองสลดัออก  ซึง่พยาบาท 
ที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง... .  

[๖๐๖]
 ดูกรพราหมณ์  เปรียบเหมือนภาชนะใส่น�้า  ซ่ึงร้อนเพราะไฟเดือดพล่าน   
มีไอพลุ่งขึ้น  บุรุษผู้มีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน�้าน้ัน  ไม่พึงรู้  ไม่พึงเห็น 
ตามความเป็นจรงิได้  ฉนัใด  ฉนันัน้เหมอืนกนั  สมยัใด  บคุคลมใีจฟุง้ซ่านด้วยพยาบาท  
อันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไป  และไม่รู้  ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก  ซึ่งพยาบาท 
ที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง... . 

[๖๐๗]
 ดูกรพราหมณ์  อีกประการหนึ่ง  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทธะ   
อันถีนมิทธะเหนี่ยวรั้งไป  ย่อมไม่รู้  ไม่เห็นอุบายเป็นเคร่ืองสลัดออก  ซ่ึงถีนมิทธะ 
ที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง... .  



356 

[๖๐๘]
 เสยฺยถาปิ  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  เสวาลปณกปริโยนทฺโธ  ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  
สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  นปฺปชาเนยฺย  น  ปสฺเสยฺย ฯ  เอวเมว  โข   
พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  ถีนมิทฺธปริยุฏฺเิตน  เจตสา  วิหรติ  ถีนมิทฺธปเรเตน   
อุปฺปนฺนสฺส  จ  ถีนมิทฺธสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  อตฺตตฺถมฺปิ  
ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺปิ  ฯเปฯ  อุภยตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  
สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาปิ  มนฺตา  นปฺปฏิภนฺติ   
ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  

[๖๐๙]
 ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏฺเิตน  เจตสา  วิหรติ  
อทุธฺจฺจกกุกฺจุจฺปเรเตน  อปุปฺนฺนสสฺ  จ  อทฺุธจจฺกุกฺกุจจฺสสฺ  นสิสฺรณ  ยถาภตู  นปปฺชานาติ   
น  ปสฺสติ  อตตฺตฺถมปิฺ  ตสมฺ ึ สมเย  ยถาภตู  นปปฺชานาต ิ น  ปสสฺต ิ ปรตถฺมฺปิ  ฯเปฯ  
อุภยตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาปิ  
มนฺตา  นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  

[๖๑๐]
 เสยยฺถาปิ  พรฺาหมฺณ  อทุปตโฺต  วาเตรโิต  จลโิต  ภงโฺค 1  อมิูชาโต  ตตถฺ  จกขฺมุา   
ปรุโิส  สก  มขุนมิตฺิต  ปจจฺเวกขฺมาโน  ยถาภตู  นปปฺชาเนยฺย  น  ปสเฺสยฺย ฯ  เอวเมว  โข  
พรฺาหมฺณ  ยสมึฺ  สมเย  อทฺุธจจฺกกุกฺจุจฺปรยุิฏฺเิตน  เจตสา  วหิรต ิ อทุธฺจฺจกุกกฺุจฺจปเรเตน  
อปุปฺนนฺสสฺ  จ  อุทฺธจจฺกกุกฺจุจฺสฺส  นสฺิสรณ  ยถาภตู  นปปฺชานาต ิ น  ปสสฺต ิ อตตฺตฺถมปิฺ  
ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺปิ  ฯเปฯ  อุภยตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  
สมเย  ยถาภตู  นปฺปชานาต ิ น  ปสสฺต ิ ทฆีรตตฺ  สชฌฺายกตาปิ  มนตฺา  นปปฺฏภินติฺ  
ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  

[๖๑๑]
 ปนุ  จปร  พฺราหมฺณ  ยสฺมึ  สมเย  วจิกิจิฉฺาปรยิฏฺุเิตน  เจตสา  วหิรติ  วจิกิจฺิฉา- 
ปเรเตน  อปุปฺนฺนาย  จ  วิจกิจิฉฺาย  นสฺิสรณ  ยถาภตู  นปปฺชานาต ิ น  ปสสฺต ิ อตตฺตถฺมฺปิ  
ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺปิ  ฯเปฯ  อุภยตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  
สมเย  ยถาภตู  นปฺปชานาต ิ น  ปสสฺต ิ ทฆีรตตฺ  สชฌฺายกตาปิ  มนตฺา  นปปฺฏภินติฺ  
ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  

1.  ม. ยุ. ภนฺโต ฯ
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[๖๐๘]
 ดูกรพราหมณ์  เปรียบเหมือนภาชนะใส่น�้า  อันสาหร่ายและจอกแหนปกคลุมไว้  
บุรุษผู้มีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน�้านั้น  ไม่พึงรู้  ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริง   
ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทธะ  อันถีนมิทธะ 
เหนีย่วรัง้ไป  และย่อมไม่รู ้ ไม่เหน็อบุายเป็นเครือ่งสลดัออก  ซ่ึงถนีมทิธะทีบ่งัเกดิขึน้แล้ว 
ตามความเป็นจริง... .

[๖๐๙]
 ดกูรพราหมณ์  อกีประการหน่ึง  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยอุทธจัจกุกกจุจะ 
อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวร้ังไป  และย่อมไม่รู ้  ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก   
ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง... . 

[๖๑๐]
 ดูกรพราหมณ์  เปรียบเหมือนภาชนะใส่น�้า  อันลมพัดต้องแล้ว  หวั่นไหว  
กระเพื่อม เกิดเป็นคลื่น  บุรุษผู้มีจักษุ  เม่ือมองดูเงาหน้าของตนในน�้าน้ัน  ไม่พึงรู้   
ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริง  ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุ้งซ่าน 
ด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ  อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไป  และย่อมไม่รู้  ไม่เห็นอุบายเป็น 
เครื่องสลัดออก  ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง... . 

[๖๑๑]
 ดูกรพราหมณ์  อีกประการหนึ่ง  ในสมัยใด  บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉา   
อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวร้ังไป  และไม่รู้  ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก  ซึ่งวิจิกิจฉา 
ที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง  สมัยนั้น  เขาย่อมไม่รู้  ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตน 
ตามความเป็นจริง  แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริง  แม้ซึ่งประโยชน์ 
ท้ังสองอย่างตามความเป็นจริง  มนต์แม้ที่กระท�าการสาธยายไว้นาน  ก็ไม่แจ่มแจ้งได้   
ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระท�าการสาธยาย.
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[๖๑๒]
 เสยฺยถาปิ  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  อาวิโล  ลุฬิโต  กลลีภูโต  อนฺธกาเร  นิกฺขิตฺโต   
ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  นปฺปชาเนยฺย  น   
ปสฺเสยฺย ฯ  เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  วิจิกิจฺฉาปริยุฏฺเิตน  เจตสา  วิหรติ  
วิจิกิจฺฉาปเรเตน  อุปฺปนฺนาย  จ  วิจิกิจฺฉาย  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  
อตฺตตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  
ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  อุภยตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  
ปสฺสติ  ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาปิ  มนฺตา  นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ 

[๖๑๓]
 อย  โข  พฺราหฺมณ  เหตุ  อย  ปจฺจโย  เยเนกทา  ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาปิ   
มนฺตา  นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ 

[๖๑๔]
 ยสฺมิฺจ  โข  พฺราหฺมณ  สมเย  น  กามราคปริยุฏฺเิตน  เจตสา  วิหรติ  น   
กามราคปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  กามราคสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ   
อตฺตตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย   
ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  อุภยตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ   
ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาปิ  มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  

[๖๑๕]
 เสยฺยถาปิ  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  อสสฏฺโ  ลาขาย  วา  หลิทฺทิยา  วา  นีลิยา  
วา  มฺชิฏฺาย  วา  ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  
ปชาเนยฺย  ปสฺเสยฺย ฯ  เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  น  กามราคปริยุฏฺเิตน  
เจตสา  วิหรติ  น  กามราคปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  กามราคสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต   
ปชานาติ  ปสฺสติ  ฯเปฯ  

[๖๑๖]
 ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  น  พฺยาปาทปริยุฏฺเิตน  เจตสา  วิหรติ  น  
พฺยาปาทปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  พฺยาปาทสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  
อตฺตตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺปิ ฯ  อุภยตฺถมฺปิ  ฯเปฯ  
ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาปิ  มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  
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[๖๑๒]
 ดูกรพราหมณ์  เปรียบเหมือนภาชนะใส่น�้าที่ขุ่นมัวเป็นเปือกตม  อันบุคคล
วางไว้ในที่มืด  บุรุษผู้มีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน�้านั้น  ไม่พึงรู้  ไม่พึงเห็น   
ตามความเป็นจริง  ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉา  
อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป  และย่อมไม่รู้  ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก  ซึ่งวิจิกิจฉา 
ที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง  สมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้  ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตน 
ตามความเป็นจริง  แม้ซ่ึงประโยชน์บคุคลอืน่ตามความเป็นจรงิ  แม้ซึง่ประโยชน์ท้ังสองอย่าง 
ตามความเป็นจริง  มนต์ที่กระท�าการสาธยายไว้นาน  ก็ไม่แจ่มแจ้งได้  ไม่ต้องกล่าวถึง
มนต์ที่มิได้กระท�าการสาธยาย.

[๖๑๓]
 ดูกรพราหมณ์  นี้แลเป็นเหตุ  เป็นปัจจัย  ให้มนต์แม้ที่กระท�าการสาธยายไว้นาน  
ไม่แจ่มแจ้งในบางคราว  ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระท�าการสาธยาย.

[๖๑๔]
 ดูกรพราหมณ์  ส่วนสมยัใด  บคุคลมใีจไม่ฟุง้ซ่านด้วยกามราคะ  ไม่ถกูกามราคะ
เหนีย่วรัง้ไป  และย่อมรู้  ย่อมเห็นอบุายเป็นเครือ่งสลดัออก  ซึง่กามราคะท่ีบงัเกดิข้ึนแล้ว
ตามความเป็นจริง  ในสมยันัน้  เขาย่อมรู้  ย่อมเหน็แม้ซึง่ประโยชน์ตนตามความเป็นจรงิ   
แม้ซึง่ประโยชน์บุคคลอืน่ตามความเป็นจรงิ  แม้ซึง่ประโยชน์ทัง้สองอย่างตามความเป็นจรงิ  
มนต์แม้ที่มิได้กระท�าการสาธยายเป็นเวลานาน  ย่อมแจ่มแจ้งได้  ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์
ที่กระท�าการสาธยาย.

[๖๑๕]
 ดกูรพราหมณ์  เปรยีบเหมอืนภาชนะใส่น�า้อันไม่ระคนด้วยสคีร่ัง  สเีหลอืง  สีเขยีว  
หรอืสีแดงอ่อน  บุรุษผู้มีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน�้านั้น  พึงรู้  พึงเห็น 
ตามความเป็นจริง  ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วย 
กามราคะ  ไม่ถกูกามราคะเหนีย่วรัง้ไป  และย่อมรู้  ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก   
ซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง  ฯลฯ

[๖๑๖]
 ดูกรพราหมณ์  อีกประการหนึ่ง  สมัยใดแล  บุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยพยาบาท  
ไม่ถกูพยาบาทเหนีย่วร้ังไป  และย่อมรู ้ ย่อมเหน็อบุายเป็นเครือ่งสลดัออก  ซึง่พยาบาท
ที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง  ฯลฯ
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[๖๑๗]
 เสยฺยถาปิ  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  น  อคฺคินา  สนฺตตฺโต  น  อุกฺกุฏฺโิต  น   
อสุมฺาทกชาโต  ตตถฺ  จกขฺมุา  ปุรโิส  สก  มขุนมิติตฺ  ปจจฺเวกฺขมาโน  ยถาภตู  ปชาเนยยฺ  
ปสฺเสยฺย ฯ  เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  ยสมฺ ึ สมเย  น  พยฺาปาทปรยุิฏฺเิตน  เจตสา  วหิรติ  
น  พฺยาปาทปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  พฺยาปาทสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  
อตฺตตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺปิ ฯ  อุภยตฺถมฺปิ  ฯเปฯ  
ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาปิ  มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  

[๖๑๘]
 ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  น  ถีนมิทฺธ  ปริยุฏฺเิตน  เจตสา  วิหรติ  
น  ถีนมิทฺธปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  ถีนมิทฺธสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  
อตฺตตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺปิ ฯ  อุภยตฺถมฺปิ  ฯเปฯ  
ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาปิ  มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา  

[๖๑๙]
 เสยฺยถาปิ  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  น  เสวาลปณกปริโยนทฺโธ  ตตฺถ  จกฺขุมา   
ปุริโส  สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  ปชาเนยฺย  ปสฺเสยฺย ฯ  เอวเมว  โข  
พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  น  ถีนมิทฺธปริยุฏฺเิตน  เจตสา  วิหรติ  น  ถีนมิทฺธปเรเตน    
อุปฺปนฺนสฺส  จ  ถีนมิทฺธสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  อตฺตตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  
สมเย  ยถาภตู  ปชานาต ิ ปสสฺต ิ ปรตถฺมปิฺ ฯ  อภุยตถฺมปิฺ  ฯเปฯ  ทฆีรตตฺ  อสชฌฺายกตาปิ  
มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  

[๖๒๐]
 ปนุ  จปร  พฺราหมฺณ  ยสมึฺ  สมเย  น  อทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺปรยุิฏฺเิตน  เจตสา  วหิรติ  
น  อทุธฺจจฺกกุกฺุจจฺปเรเตน  อปฺุปนนฺสฺส  จ  อุทธฺจฺจกุกกฺุจฺจสสฺ  นิสฺสรณ  ยถาภตู  ปชานาติ  
ปสฺสติ  อตตฺตถฺมปิฺ  ตสมฺ ึ สมเย  ยถาภตู  ปชานาต ิ ปสฺสต ิ ปรตถฺมปิฺ ฯ  อภุยตถฺมปิฺ  
ฯเปฯ  ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาปิ  มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  

[๖๒๑]
 เสยฺยถาปิ  พฺราหมฺณ  อทุปตโฺต  น  วาเตรโิต  น  จลโิต  น  ภงโฺค  น  อมูชิาโต  
ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  ปชาเนยฺย  ปสฺเสยฺย ฯ  
เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  น  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏฺเิตน  เจตสา  วิหรติ  น  
อทฺุธจฺจกกุกฺจฺุจปเรเตน  อปฺุปนนฺสฺส  จ  อทฺุธจจฺกกุกฺจุจฺสสฺ  นสิสฺรณ  ยถาภตู  ปชานาติ  
ปสฺสติ  อตฺตตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺปิ ฯ  อุภยตฺถมฺปิ  
ฯเปฯ  ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาปิ  มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  
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[๖๑๗]
 ดูกรพราหมณ์  เปรียบเหมือนภาชนะใส่น�้าที่ไม่ร้อนเพราะไฟ  ไม่เดือดพล่าน   
ไม่เกดิไอ  บรุษุผูม้จีกัษ ุ เมือ่มองดเูงาหน้าของตนในน�า้น้ัน  พึงรู้  พึงเหน็ตามความเป็นจรงิได้  
ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยพยาบาท  ไม่ถูกพยาบาท
เหนีย่วรัง้ไป  และย่อมรู้  ย่อมเหน็  อบุายเป็นเครือ่งสลดัออก  ซ่ึงพยาบาททีบ่งัเกิดขึน้
แล้วตามความเป็นจริง  ฯลฯ

[๖๑๘]
 ดูกรพราหมณ์  อีกประการหน่ึง  สมัยใด  บุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทธะ   
ไม่ถกูถีนมทิธะเหน่ียวร้ังไป  และย่อมรู้  ย่อมเหน็อบุายเป็นเครือ่งสลัดออก  ซึง่ถนีมทิธะ
ที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง  ฯลฯ

[๖๑๙]
 ดกูรพราหมณ์  เปรียบเหมือนภาชนะใส่น�า้  อันสาหร่ายและจอกแหนไม่ปกคลมุไว้   
บุรุษผู้มีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน�้านั้น  พึงรู้  พึงเห็นตามความเป็นจริงได้  
ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทธะ  ไม่ถูกถีนมิทธะ
เหนีย่วรัง้ไป  และย่อมรู้  ย่อมเหน็อบุายเป็นเครือ่งสลดัออก  ซึง่ถนีมทิธะท่ีบงัเกดิขึน้แล้ว
ตามความเป็นจริง  ฯลฯ

[๖๒๐]
 ดกูรพราหมณ์  อกีประการหน่ึง  สมัยใด  บุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยอุทธจัจกุกกจุจะ   
ไม่ถูกอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไป  และย่อมรู้  ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก   
ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความจริง 1  ฯลฯ

[๖๒๑]
 ดูกรพราหมณ์  เปรียบเหมือนภาชนะใส่น�้า  อันลมไม่พัดต้องแล้ว  ไม่หวั่นไหว  
ไม่กระเพื่อม  ไม่เกิดเป็นคลื่น  บุรุษผู้มีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน�้านั้น  พึงรู้   
พึงเห็นตามความเป็นจริงได้  ฉนัใด  ฉนัน้ันเหมอืนกนั  สมยัใด  บคุคลมใีจไม่ฟุง้ซ่าน
ด้วยอทุธจัจกกุกจุจะ  ไม่ถกูอทุธจัจกกุกจุจะเหนี่ยวรั้งไป  และย่อมรู้  ย่อมเห็นอุบายเป็น
เครื่องสลัดออก  ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง  ฯลฯ

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ตามความเป็นจริง”  -ผู้รวบรวม
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[๖๒๒]
 ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  น  วิจิกิจฺฉาปริยุฏฺเิตน  เจตสา  วิหรติ  น   
วิจิกิจฺฉาปเรเตน  อุปฺปนฺนาย  จ  วิจิกิจฺฉาย  นิสฺสรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ   
อตฺตตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  
ปชานาติ  ปสฺสติ  อุภยตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ฯเปฯ  

[๖๒๓]
 เสยฺยถาปิ  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  อจฺโฉ  วิปฺปสนฺโน  อนาวิโล  อาโลเก  นิกฺขิตฺโต  
ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  ปชาเนยฺย  ปสฺเสยฺย ฯ   
เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  น  วิจิกิจฺฉาปริยุฏฺเิตน  เจตสา  วิหรติ  น   
วจิกิจิฉฺาปเรเตน  อุปฺปนนฺาย  จ  วจิกิจิฉฺาย  นสิสฺรณ  ยถาภตู  ปชานาต ิ ปสสฺต ิ อตตฺตฺถมปิฺ  
ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  
ปสฺสติ  อุภยตฺถมฺปิ  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาปิ  
มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  

[๖๒๔]
 อย  โข  พฺราหมฺณ  เหต ุ อย  ปจฺจโย  เยเนกทา  ทฆีรตตฺ  อสชฌฺายกตาปิ  มนฺตา  
ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  

[๖๒๕]
 สตฺติเมปิ  พฺราหฺมณ  โพชฺฌงฺคา  อนาวรณา  อนีวรณา  เจตโส  อนุปกฺกิเลสา   
ภาวิตา  พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  สติ- 
สมฺโพชฺฌงฺโค  โข  พฺราหฺมณ  อนาวรโณ  อนีวรโณ  เจตโส  อนุปกฺกิเลโส  ภาวิโต   
พหุลีกโต  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  โข   
พรฺาหมฺณ  อนาวรโณ  อนวีรโณ  เจตโส  อนุปกกิฺเลโส  ภาวโิต  พหลุกีโต  วชิชฺาวมุิตตฺ-ิ 
ผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตติ ฯ  อิเม  โข  พฺราหฺมณ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อนาวรณา  อนีวรณา  
เจตโส  อนุปกฺกิเลสา  ภาวิตา  พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๖๒๖]
 เอว  วุตฺเต  สคารโว  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  
ฯเปฯ  อุปาสก  ม  ภว  โคตโม  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปต  สรณงฺคตนฺติ ฯ   
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[๖๒๒]
 ดูกรพราหมณ์  อีกประการหนึ่ง  สมัยใด  บุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉา   
ไม่ถูกวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป  และย่อมรู้  ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก  ซึ่งวิจิกิจฉา
ที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง  ฯลฯ

[๖๒๓]
 ดูกรพราหมณ์  เปรียบเหมือนภาชนะใส่น�้า  อันใสสะอาด  ไม่ขุ่นมัว  อันบุคคล
วางไว้ในที่แจ้ง  บุรุษผู้มีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน�้านั้น  พึงรู้  พึงเห็นตาม
ความเป็นจริงได้  ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉา  
ไม่ถูกวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป  และย่อมรู้  ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก  ซึ่งวิจิกิจฉา
ท่ีบงัเกิดขึน้แล้วตามความเป็นจรงิ  สมยันัน้  เขาย่อมรู ้  ย่อมเหน็แม้ซึง่ประโยชน์ตนตาม
ความเป็นจริง  แม้ซ่ึงประโยชน์บุคคลอืน่ตามความเป็นจรงิ  แม้ซึง่ประโยชน์ท้ังสองอย่าง
ตามความเป็นจริง  มนต์แม้ที่มิได้กระท�าการสาธยายเป็นเวลานาน  ย่อมแจ่มแจ้งได้   
ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่กระท�าการสาธยาย.

[๖๒๔]
 ดูกรพราหมณ์  นี้แลเป็นเหตุ  เป็นปัจจัย  ให้มนต์แม้ที่มิได้กระท�าการสาธยาย
เป็นเวลานาน  ก็ยังแจ่มแจ้งได้ในบางคราว  ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่กระท�าการสาธยาย.

[๖๒๕]
 ดูกรพราหมณ์  โพชฌงค์แม้ทั้ง ๗ นี้  มิใช่เป็นธรรมกั้น  มิใช่เป็นธรรมห้าม   
ไม่เป็นอุปกิเลสของใจ  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อกระท�า
ให้แจ้งซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค์   ดูกรพราหมณ์  โพชฌงค์ ๗ นี้แล  มิใช่เป็นธรรมกั้น  มิใช่เป็น
ธรรมห้าม  ไม่เป็นอปุกเิลสของใจ  อนับุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไป
เพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ.

[๖๒๖]
 เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว  สคารวพราหมณ์ได้กราบทูล  พระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ 

ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก  ฯลฯ  ขอพระโคดมผู้เจริญ   

โปรดทรงจ�าข้าพระองค์  ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต  จ�าเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป.

จบ  สูตรที่  ๕  
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[๖๒๗]
 เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต ฯ  อถ  
โข  อภโย  ราชกุมาโร  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อภโย  ราชกุมาโร  ภควนฺต  เอตทโวจ  

[๖๒๘]
 ปูรโณ  ภนฺเต  กสฺสโป  เอวมาห  นตฺถิ  เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโย  อฺาณาย  อทสฺ-
สนาย  อเหตุ  อปฺปจฺจโย  อฺาณ  อทสฺสน  โหติ ฯ  นตฺถิ  เหตุ  นตฺถิ  ปจฺจโย  
าณาย  ทสสฺนาย  อเหต ุ อปปฺจจฺโย  าณ  ทสสฺน  โหตตี ิฯ  อธิ  ภควา  กมิาหาต ิฯ

[๖๒๙]
 อตถฺ ิ ราชกมุาร  เหต ุ อตถฺ ิ ปจฺจโย  อฺาณาย  อทสสฺนาย  สเหต ุ สปปฺจจฺโย  
อฺาณ  อทสฺสน  โหติ ฯ  อตฺถิ  ราชกุมาร  เหตุ  อตฺถิ  ปจฺจโย  าณาย  ทสฺสนาย  
สเหตุ  สปฺปจฺจโย  าณ  ทสฺสน  โหตีติ ฯ  

[๖๓๐]
 กตโม  [1]  ภนฺเต  เหตุ  กตโม  ปจฺจโย  อฺาณาย  อทสฺสนาย ฯ  กถ  สเหตุ  
สปฺปจฺจโย  อฺาณ  อทสฺสน  โหตีติ ฯ  

[๖๓๑]
 ยสฺม ึ โข  ราชกมุาร  สมเย  กามราคปรยิฏฺุเิตน  เจตสา  วหิรต ิ กามราคปเรเตน  
อุปฺปนฺนสฺส  จ  กามราคสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ ฯ  อยมฺปิ  โข  
ราชกุมาร  เหตุ  อย  ปจฺจโย  อฺาณาย  อทสฺสนาย ฯ  เอวมฺปิ  สเหตุ  สปฺปจฺจโย  
อฺาณ  อทสฺสน  โหติ ฯ  

[๖๓๒]
 ปุน  จปร  ราชกุมาร  ยสฺมึ  สมเย  พฺยาปาทปริยุฏฺเิตน  เจตสา  วิหรติ   
พฺยาปาทปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  พฺยาปาทสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น   
ปสฺสติ ฯ  อยมฺปิ  โข  ราชกุมาร  เหตุ  อย  ปจฺจโย  อฺาณาย  อทสฺสนาย ฯ  เอวมฺปิ  
สเหตุ  สปฺปจฺจโย  อฺาณ  อทสฺสน  โหติ ฯ  

1.  ม. ยุ. ปน ฯ
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อภยสูตร

 ความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัย

[๖๒๗]
 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ  ใกล้พระนครราชคฤห์  ครั้งนั้น  อภัยราชกุมารเข้าไปเฝ้า

พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้ตรัสทูลถาม

พระผู้มีพระภาคว่า  

[๖๒๘]
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ปุรณกัสสปกล่าวอย่างนี้ว่า  เหตุไม่มี  ปัจจัยไม่มี  เพ่ือความไม่รู้  เพ่ือความไม่เห็น   

ความไม่รู้  ความไม่เห็น  ไม่มีเหตุ  ไม่มีปัจจัย  เหตุไม่มี  ปัจจัยไม่มี  เพื่อความรู้  เพื่อความเห็น  ความรู้  ความเห็น   

ไม่มีเหตุ  ไม่มีปัจจัย  ดังนี้  ในเรื่องนี้  พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไร ? 

[๖๒๙]
 พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า  ดกูรราชกมุาร  เหตมุ ี ปัจจยัม ี เพือ่ความไม่รู ้ เพือ่ความไม่เหน็  
ความไม่รู้  ความไม่เห็น  มีเหตุ  มีปัจจัย  เหตุมี  ปัจจัยมี  เพื่อความรู้  เพื่อความเห็น  
ความรู้  ความเห็น  มีเหตุ  มีปัจจัย.

[๖๓๐]
 อ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เหตุเป็นไฉน  ปัจจัยเป็นไฉน  เพื่อความไม่รู้  เพื่อความไม่เห็น  ความไม่รู้  ความไม่เห็น   

มีเหตุ  มีปัจจัย  อย่างไร ?  

[๖๓๑]
 พ.  ดูกรราชกุมาร  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยกามราคะ  อันกามราคะ 
เหนีย่วรัง้ไป  และย่อมไม่รู ้ ไม่เหน็อุบายเป็นเคร่ืองสลดัออก  ซ่ึงกามราคะทีบั่งเกิดข้ึนแล้ว 
ตามความเป็นจริง  แม้ข้อนี้แล  ก็เป็นเหตุ  เป็นปัจจัย  เพื่อความไม่รู้  เพื่อความไม่เห็น  
ความไม่รู้  ความไม่เห็น  มีเหตุ  มีปัจจัย  แม้ด้วยประการฉะนี้.

[๖๓๒]
 ดูกรราชกุมาร  อีกประการหนึ่ง  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาท... .
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[๖๓๓]
 ปุน  จปร  ราชกุมาร  ยสฺมึ  สมเย  ถีนมิทฺธปริยุฏฺเิตน  เจตสา ฯ  

[๖๓๔]
 อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏฺเิตน  เจตสา ฯ  

[๖๓๕]
 วิจิกิจฺฉาปริยุฏฺเิตน  เจตสา  วิหรติ  วิจิกิจฺฉาปเรเตน  อุปฺปนฺนาย  จ  วิจิกิจฺฉาย  
นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ ฯ  อยมฺปิ  โข  ราชกุมาร  เหตุ  อย  ปจฺจโย  
อฺาณาย  อทสฺสนาย ฯ  เอวมฺปิ  สเหตุ  สปฺปจฺจโย  อฺาณ  อทสฺสน  โหตีติ ฯ  

[๖๓๖]
 โก  นามาย  ภนฺเต  ธมฺมปริยาโยติ ฯ  นีวรณา  นาเมเต  ราชกุมาราติ ฯ  ตคฺฆ  
ภควา  นวีรณา  ตคฆฺ  สุคต  นวีรณา  เอกเมเกนปิ  โข  ภนฺเต  นีวรเณน  อภภิโูต  ยถาภตู  
นปฺปชาเนยฺย  น  ปสฺเสยฺย  โก  ปน  วาโท  ปฺจหิ  นีวรเณหิ ฯ  

[๖๓๗]
 กตโม  ปน  ภนฺเต  เหตุ  กตโม  ปจฺจโย  าณาย  ทสฺสนาย ฯ  กถ  สเหตุ  
สปฺปจฺจโย  าณ  ทสฺสน  โหตีติ ฯ  

[๖๓๘]
 อิธ  ราชกุมาร  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธ-
นสิสฺติ  โวสสฺคคฺปริณาม ึฯ  โส  สตสิมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวติ 1  เตน  จิตเฺตน  ยถาภตู  ปชานาติ  
ปสฺสติ ฯ  อยมปิฺ  โข  ราชกมุาร  เหตุ  อย  ปจจฺโย  าณาย  ทสสฺนาย ฯ  เอวมปิฺ  สเหตุ  
สปฺปจฺจโย  าณ  ทสฺสน  โหติ ฯ  

[๖๓๙]
   ปุน  จปร  ราชกุมาร  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาโสมฺพชฺฌงฺค 2  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  โส  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ 3  เตน  
จิตฺเตน  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ ฯ  อยปิ  โข  ราชกุมาร  เหตุ  อย  ปจฺจโย  าณาย  
ทสฺสนาย ฯ  เอวมฺปิ  สเหตุ  สปฺปจฺจโย  าณ  ทสฺสน  โหตีติ ฯ

1.  ม. ยุ. ภาวิเตน  จิตฺเตน ฯ
2.  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  -ผู้รวบรวม 
3.  ม. ยุ. ภาวิเตน  จิตฺเตน ฯ
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[๖๓๓]
 ดกูรราชกมุาร  อกีประการหนึง่  สมัยใด  บคุคลมใีจฟุง้ซ่านด้วยถนีมทิธะ... . 

[๖๓๔]
 ดกูรราชกมุาร  อกีประการหน่ึง  สมัยใด  บคุคลมีใจฟุง้ซ่านด้วยอุทธจัจกกุกจุจะ... .

[๖๓๕]
 ดูกรราชกุมาร  อีกประการหนึ่ง  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉา   
อันวิจิกิจฉาเหนีย่วรัง้ไป  และย่อมไม่รู้  ไม่เหน็อุบายเป็นเคร่ืองสลดัออก  ซ่ึงวิจิกจิฉา 
ทีบ่งัเกดิขึน้แล้วตามความเป็นจรงิ  แม้ข้อนี้แล  ก็เป็นเหตุ  เป็นปัจจัย  เพื่อความไม่รู้   
เพื่อความไม่เห็น  ความไม่รู้  ความไม่เห็น  มีเหตุ  มีปัจจัย  ด้วยประการฉะนี้.

[๖๓๖]
 อ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร ? 

 พ.  ดูกรราชกุมาร  ธรรมเหล่านี้ชื่อนิวรณ์.
 อ.  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  นวิรณ์เป็นอย่างนี ้  ข้าแต่พระสคุต  นวิรณ์เป็นอย่างนี ้  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  บคุคล 

ถกูนวิรณ์แม้อย่างเดยีว  ครอบง�าแล้ว  ไม่พงึรู ้ ไม่พงึเหน็ตามความเป็นจรงิได้  จะกล่าวไปไยถงึการถกูนวิรณ์ทัง้ ๕  ครอบง�าเล่า.

[๖๓๗]
 อ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ก็เหตุเป็นไฉน  ปัจจัยเป็นไฉน  เพื่อความรู้  เพื่อความเห็น  ความรู้  ความเห็น  มีเหตุ   

มีปัจจัยอย่างไร ? 

[๖๓๘]
 พ.  ดกูรราชกมุาร  ภกิษใุนธรรมวนัิยน้ี  ย่อมเจริญสตสัิมโพชฌงค์  อันอาศยัวเิวก   
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  เธอเจริญสติสัมโพชฌงค์อยู่  ย่อมรู้   
ย่อมเห็นตามความเป็นจรงิ  ด้วยจิตนัน้  แม้ข้อน้ีแล  กเ็ป็นเหต ุ เป็นปัจจัย  เพ่ือความรู้   
เพื่อความเห็น  ความรู้  ความเห็น  มีเหตุ  มีปัจจัย  ด้วยประการฉะนี้.

[๖๓๙]  
 ดูกรราชกุมาร  อีกประการหนึ่ง  ฯลฯ  ภิกษุย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์   
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  เธอเจริญอุเบกขา- 
สัมโพชฌงค์อยู่  ย่อมรู้  ย่อมเห็น  ตามความเป็นจริง  ด้วยจิตน้ัน  แม้ข้อนี้แล   
ก็เป็นเหตุ  เป็นปัจจัย  เพื่อความรู้  เพื่อความเห็น  ความรู้  ความเห็น  มีเหตุ  มีปัจจัย  
ด้วยประการนี้.
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[๖๔๐]
 โก  นามาย  ภนฺเต  ธมฺมปริยาโยติ ฯ  โพชฺฌงฺคา  นาเมเต  ราชกุมาราติ  ตคฺฆ  
ภควา  โพชฺฌงฺคา  ตคฺฆ  สุคต  โพชฺฌงฺคา  เอกเมเกนปิ  โข  ภนฺเต  โพชฺฌงฺเคน   
สมนฺนาคโต  ยถาภูต  ปชาเนยฺย  ปสฺเสยฺย  โก  ปน  วาโท  สตฺตหิ  โพชฺฌงฺเคหิ ฯ  
โยปิ  เม  ภนฺเต  คิชฺฌกูฏ  ปพฺพต  อาโรหนฺตสฺส  กายกิลมโถ  จิตฺตกิลมโถ  โสปิ  เม   
ปฏิปฺปสฺสทฺโธ  ธมฺโม  จ  เม  อภิสเมโตติ ฯ  

อุทฺทาน  ภวติ

  อาหาราปริยายคฺค ิ1  มิตฺต 2  สคารเวน  จ 
  อภโย  ปุจฺฉิโต  ปฺห คิชฺฌกูฏมฺหิ  ปพฺพเตติ ฯ 

โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส  โพชฺฌงฺคฉฏฺก  ฉฏฺ ฯ

1.  ม. อาหาราปริยายมคฺคิ ฯ
2.  ม. ยุ. เมตฺต  สงฺคารเวน  จ ฯ
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[๖๔๐]
 อ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร ? 

 พ.  ดูกรราชกุมาร  ธรรมเหล่านี้ชื่อโพชฌงค์.
 อ.  ข้าแต่พระผู้มีพระภาค  โพชฌงค์เป็นอย่างน้ี  ข้าแต่พระสุคต  โพชฌงค์เป็นอย่างนี้  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

บุคคลผูป้ระกอบด้วยโพชฌงค์แม้อย่างเดียว  พงึรู ้ พงึเหน็  ตามความเป็นจรงิได้  จะกล่าวไปไยถงึการทีป่ระกอบด้วยโพชฌงค์

ทัง้ ๗ เล่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เมื่อข้าพระองค์ข้ึนภูเขาคิชฌกูฏ  แม้ความเหน็ดเหนื่อยกาย  ความเหน็ดเหนื่อยใจ   

ของข้าพระองค์  ก็สงบระงับแล้ว  และธรรมอันข้าพระองค์ก็ได้บรรลุแล้ว.

จบ  สูตรที่ ๖  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. อาหารสูตร    ๒. ปริยายสูตร  
  ๓. อัคคิสูตร    ๔. เมตตสูตร  
  ๕. สคารวสูตร    ๖. อภยสูตร  

จบ  หมวด ๖ แห่งโพชฌงค์  โพชฌงค์แห่งสังยุต 1

1.   จบ  หมวด ๖ แห่งโพชฌงค์ที่ ๖  แห่งโพชฌงคสังยุต  -ผู้รวบรวม
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โพชฺฌงฺคสฺส  อานาปานาทิเปยฺยาโล  สตฺตโม

[๖๔๑]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏฺกิสฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  
มหานิสสา ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อฏฺกิสฺา  กถ  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ   
มหานสิสา ฯ  อิธ  ภิกขฺเว  ภิกขฺ ุ อฏฺกิสฺาสหคต  สตสิมฺโพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ   
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  อฏฺกิสฺาสหคต  อุเปกฺขา- 
สมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  
ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อฏฺกิสฺา  เอว  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสาติ ฯ  

[๖๔๒]
 สาวตถฺนีทิาน ฯ  อฏฺกิสฺาย  ภกิขฺเว  ภาวติาย  พหลุกีตาย  ทวนินฺ  ผลาน  
อฺตร  ผล  ปาฏกิงขฺ  ทฏฺิเว  ธมเฺม  อฺา  สต ิ วา  อปุาทเิสเส  อนาคามติา ฯ   
กถ  ภาวิตาย  จ  โข  ภิกฺขเว  อฏฺกิสฺาย  กถ  พหุลีกตาย  ทฺวินฺน  ผลาน  อฺตร  
ผล  ปาฏิกงฺข  ทิฏฺเว  ธมฺเม  อฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภกิขฺ ุ อฏฺกิสฺาสหคต  สติสมโฺพชฺฌงคฺ  ภาเวต ิ ฯเปฯ  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวติ  
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  ภาวิตาย  โข  ภิกฺขเว  
อฏฺกิสฺาย  เอว  พหลุกีตาย  ทวฺนินฺ  ผลาน  อฺตร  ผล  ปาฏกิงขฺ  ทฏฺิเว  ธมฺเม  
อฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตาติ ฯ  

[๖๔๓]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏฺกิสฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหโต  อตฺถาย   
สวตฺตติ ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อฏฺกิสฺา  กถ  พหุลีกตา  มหโต  อตฺถาย  
สวตฺตติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อฏฺกิสฺาสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  
อฏฺกิสฺาสหคต  อเุปกขฺาสมโฺพชฺฌงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนิสสฺติ  นิโรธนิสสฺติ  
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อฏฺกิสฺา  เอว  พหุลีกตา  มหโต  
อตฺถาย  สวตฺตตีติ ฯ  
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อานาปานาทิเปยยาลที่ ๗ แห่งโพชฌงค์

 อัฏฐิกสัญญามีผล ๒ อย่าง  

[๖๔๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อนับคุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  
ย่อมมผีลมาก  มอีานสิงส์มาก  กอ็ฏัฐกิสญัญาอนับุคคลเจรญิแล้วอย่างไร  กระท�าให้มากแล้ว 
อย่างไร  จึงมีผลมาก  มีอานิสงส์มาก ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมเจรญิสติสมัโพชฌงค์  อนัสหรคตด้วยอัฏฐกิสญัญา  อาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  
น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันสหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา  
อาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศัยนโิรธ  น้อมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  
อนับคุคลเจริญแล้ว  อย่างนีแ้ล  กระท�าให้มากแล้วอย่างน้ี  ย่อมมีผลมาก  มีอานิสงส์มาก.

[๖๔๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อนับคุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ  อรหัตผลในปัจจุบัน  หรือเมื่อยังมี 
ความยึดถือเหลืออยู่  เป็นพระอนาคามี  ก็เมื่ออัฏฐิกสัญญา  อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างไร  กระท�าให้มากแล้วอย่างไร  พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ  
อรหัตผลในปัจจุบัน  หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่  เป็นพระอนาคามี   ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  อันสหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา  
อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขา- 
สัมโพชฌงค์  อันสหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ   
น้อมไปในการสละ   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เมือ่อัฏฐกิสญัญา  อันบคุคลเจรญิแล้วอย่างนีแ้ล   
กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้  พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  คืออรหัตผล 
ในปัจจุบัน  หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่  เป็นพระอนาคามี.

[๖๔๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อนับคุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพือ่ประโยชน์มาก  กอ็ฏัฐิกสญัญาอันบคุคลเจริญแล้วอย่างไร  กระท�าให้มากแล้ว
อย่างไร  เป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ย่อมเจรญิ
สติสัมโพชฌงค์  อันสหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ   
น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันสหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา   
อาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศัยนโิรธ  น้อมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  
อนับคุคลเจริญแล้วอย่างนีแ้ล  กระท�าให้มากแล้วอย่างนี ้ ย่อมเป็นไปเพือ่ประโยชน์มาก.
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[๖๔๔]
 สาวตฺถนีทิาน ฯ  อฏฺกิสฺา  ภกิขฺเว  ภาวติา  พหลุกีตา  มหโต  โยคกเฺขมาย  
สวตฺตติ ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อฏฺกิสฺา  กถ  พหุลีกตา  มหโต  โยคกฺเขมาย  
สวตฺตติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อฏฺกิสฺาสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  
อฏฺกิสฺาสหคต  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงฺค  ภาเวติ  วเิวกนสฺิสติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อฏฺกิสฺา  เอว  พหุลีกตา  มหโต  
โยคกฺเขมาย  สวตฺตตีติ ฯ  

[๖๔๕]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏฺกิสฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหโต  สเวคาย  
สวตฺตติ ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อฏฺกิสฺา  กถ  พหุลีกตา  มหโต  สเวคาย  
สวตฺตติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อฏฺกิสฺาสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ   
อฏฺกิสฺาสหคต  อเุปกขฺาสมโฺพชฺฌงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนิสสฺติ  นิโรธนิสสฺติ  
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อฏฺกิสฺา  เอว  พหุลีกตา  มหโต  
สเวคาย  สวตฺตตีติ ฯ  

[๖๔๖]
 สาวตฺถนีทิาน ฯ  อฏฺกิสฺา  ภกิขฺเว  ภาวติา  พหลุกีตา  มหโต  ผาสวุหิาราย  
สวตตฺต ิฯ  กถ  ภาวติา  จ  ภิกขฺเว  อฏฺกิสฺา  กถ  พหลุกีตา  มหโต  ผาสวุหิาราย  
สวตฺตติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อฏฺกิสฺาสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  
อฏฺกิสฺาสหคต  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงฺค  ภาเวติ  วเิวกนสฺิสติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ   
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อฏฺกิสฺา  เอว  พหุลีกตา  มหโต   
ผาสุวิหาราย  สวตฺตตีติ ฯ  

[๖๔๗]
 ปุฬวกสฺา 1  ภิกฺขเว  ภาวิตา  ฯเปฯ  

[๖๔๘]
 วินีลกสฺา  ภิกฺขเว ฯ  

1.  โป. ปุฬุวกสฺา ฯ
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[๖๔๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อนับคุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพ่ือความเกษมจากโยคะใหญ่  ก็อฏัฐิกสญัญา  อนับคุคลเจรญิแล้วอย่างไร  
กระท�าให้มากแล้วอย่างไร  ย่อมเป็นไปเพ่ือความเกษมจากโยคะใหญ่ ?   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  
ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ย่อมเจรญิสตสิมัโพชฌงค์  อนัสหรคตด้วยอฏัฐกิสญัญา  อาศยัวเิวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์   
อนัสหรคตด้วยอฏัฐิกสัญญา  อาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ 1    
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อันบุคคลเจริญแล้วอย่างน้ีแล  กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้  
ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่.

[๖๔๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อนับคุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ย่อมเป็นไปเพือ่ความสงัเวชมาก  กอ็ฏัฐกิสญัญา  อนับคุคลเจรญิแล้วอย่างไร  กระท�าให้มาก 
แล้วอย่างไร  ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงัเวชมาก ?   ดูกรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี้   
ย่อมเจรญิสติสมัโพชฌงค์  อนัสหรคตด้วยอัฏฐกิสญัญา  อาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  
น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันสหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา  
อาศยัวเิวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  อัฏฐกิสญัญา  
อนับคุคลเจรญิแล้วอย่างนีแ้ล  กระท�าให้มากแล้วอย่างน้ี  ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงัเวชมาก.

[๖๔๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อนับคุคลเจรญิแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพือ่อยูเ่ป็นผาสกุมาก  กอ็ฏัฐกิสญัญา  อนับคุคลเจรญิแล้วอย่างไร  กระท�าให้มาก
แล้วอย่างไร  ย่อมเป็นไปเพ่ืออยูเ่ป็นผาสกุมาก ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนิยันี้   
ย่อมเจรญิสติสมัโพชฌงค์  อนัสหรคตด้วยอัฏฐกิสญัญา  อาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  
น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 2   อันสหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา   
อาศยัวเิวก  อาศัยวิราคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภกิษุทัง้หลาย  อัฏฐกิสญัญา  
อนับคุคลเจรญิแล้วอย่างนีแ้ล  กระท�าให้มากแล้วอย่างน้ี  ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่เป็นผาสกุมาก.

[๖๔๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปุฬวกสัญญา  อันบุคคลเจริญแล้ว  ฯลฯ

[๖๔๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วินีลกสัญญา  ฯลฯ

1.  เครื่องหมาย  ฯลฯ  เกินมา  -ผู้รวบรวม
2.  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  -ผู้รวบรวม
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[๖๔๙]
 วิจฺฉิทฺทกสฺา  ภิกฺขเว ฯ  

[๖๕๐]
 อุทฺธุมาตสฺา  1  ภิกฺขเว ฯ  

[๖๕๑]
 เมตฺตา  ภิกฺขเว  ภาวิตา ฯ  

[๖๕๒]
 กรุณา  ภิกฺขเว  ภาวิตา ฯ  

[๖๕๓]
 มุทิตา  ภิกฺขเว  ภาวิตา ฯ  

[๖๕๔]
 อุเปกฺขา  ภิกฺขเว  ภาวิตา ฯ  

[๖๕๕]
 อานาปานสฺสติ  ภิกฺขเว  ภาวิตา ฯ  
   [2]  

[๖๕๖]
 อสุภสฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา ฯ  

[๖๕๗]
 มรณสฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา ฯ  

[๖๕๘]
 อาหาเร  ปฏิกูลสฺา  ภิกฺขเว ฯ  

[๖๕๙]
 สพฺพโลเก  อนภิรตสฺา  ภิกฺขเว ฯ  

[๖๖๐]
 อนิจฺจสฺา  ภิกฺขเว ฯ  

1.  ม. ยุ. อุทฺธุมาตกสฺา ฯ
2.  ม. ยุ. อานาปานวคฺโค  สตฺตโม ฯ
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[๖๔๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วิจฉิททกสัญญา  ฯลฯ

[๖๕๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อุทธุมาตกสัญญา  ฯลฯ

[๖๕๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมตตา  อันบุคคลเจริญแล้ว  ฯลฯ

[๖๕๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กรุณา  อันบุคคลเจริญแล้ว  ฯลฯ

[๖๕๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มุทิตา  อันบุคคลเจริญแล้ว  ฯลฯ

[๖๕๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อุเบกขา  อันบุคคลเจริญแล้ว  ฯลฯ

[๖๕๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแล้ว  ฯลฯ

[๖๕๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อสุภสัญญา  อันบุคคลเจริญแล้ว  ฯลฯ

[๖๕๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มรณสัญญา  อันบุคคลเจริญแล้ว  ฯลฯ

[๖๕๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  ฯลฯ

[๖๕๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สัพพโลเก  อนภิรตสัญญา  ฯลฯ

[๖๖๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนิจจสัญญา  ฯลฯ
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[๖๖๑]
 อนิจฺเจ  ทุกฺขสฺา  ภิกฺขเว ฯ  

[๖๖๒]
 ทุกฺเข  อนตฺตสฺา  ภิกฺขเว ฯ  

[๖๖๓]
 ปหานสฺา  ภิกฺขเว ฯ  

[๖๖๔]
 วิราคสฺา  ภิกฺขเว ฯ  

[๖๖๕]
 นิโรธสฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสา ฯ  กถ  
ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  นิโรธสฺา  กถ  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสา ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิโรธสฺาสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  นิโรธสฺาสหคต  
อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปริณาม ึฯ  
เอว  ภาวิตา  โข  ภิกขฺเว  นิโรธสฺา  เอว  พหลุกีตา  มหปผฺลา  โหต ิ มหานสิสาต ิฯ

[๖๖๖]
 นโิรธสฺาย  ภิกขฺเว  ภาวิตาย  พหลุกีตาย  ทวฺนฺิน  ผลาน  อฺตร  ผล  ปาฏกิงขฺ   
ทิฏฺเว  ธมฺเม  อฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตา ฯ  กถ  ภาวิตาย  ภิกฺขเว   
นโิรธสฺาย  กถ  พหลุกีตาย  ทวิฺนนฺ  ผลาน  อฺตร  ผล  ปาฏิกงขฺ  ทิฏฺเว  ธมเฺม  
อฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิโรธสฺาสหคต   
สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  นิโรธสฺาสหคต  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ   
วิเวกนสฺิสิต  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสฺสคคฺปรณิาม ึฯ  เอว  ภาวิตาย  โข  ภกิขฺเว   
นโิรธสฺาย  เอว  พหลุกีตาย  ทวฺนินฺ  ผลาน  อฺตร  ผล  ปาฏกิงขฺ  ทฏฺิเว  ธมเฺม  
อฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตาติ ฯ 
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[๖๖๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนิจเจ  ทุกขสัญญา  ฯลฯ

[๖๖๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทุกเข  อนัตตสัญญา  ฯลฯ

[๖๖๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปหานสัญญา  ฯลฯ

[๖๖๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วิราคสัญญา  ฯลฯ 1

[๖๖๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ย่อมมผีลมาก  มอีานสิงส์มาก  กน็โิรธสญัญา  อนับคุคลเจรญิแล้วอย่างไร  กระท�าให้มาก
แล้วอย่างไร  ย่อมมีผลมาก  มีอานิสงส์มาก ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  อันสหรคตด้วยนิโรธสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ   
อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันสหรคตด้วย
นโิรธสญัญา  อาศัยวิเวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
นโิรธสญัญา  อนับุคคลเจริญแล้วอย่างนีแ้ล  กระท�าให้มากแล้วอย่างนี ้  ย่อมมผีลมาก   
มีอานิสงส์มาก.

[๖๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อนิโรธสัญญา  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ  อรหัตผลในปัจจุบัน  หรือเมื่อยังมี 
ความยึดถือเหลืออยู่  เป็นพระอนาคามี  เมื่อนิโรธสัญญา  อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร  
กระท�าให้มากแล้วอย่างไร  พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ  อรหัตผล
ในปัจจุบัน  หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่  เป็นพระอนาคาม ี?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย   
ภกิษใุนธรรมวนิยัน้ี  ย่อมเจริญสตสิมัโพชฌงค์  อนัสหรคตด้วยนิโรธสญัญา  อาศยัวเิวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์   
อันสหรคตด้วยนิโรธสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อนิโรธสัญญา  อันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้แล  กระท�าให้มากแล้ว 
อย่างนี้  พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ  อรหัตผลในปัจจุบัน  หรือ 
เมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่  เป็นพระอนาคามี.

1.  ตั้งแต่ข้อ ๖๔๗ ถึงข้อ ๖๖๔  มีเน้ือความเหมือนข้ออัฏฐิกสัญญา
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[๖๖๗]
 นิโรธสฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหโต  อตฺถาย  สวตฺตติ ฯ  มหโต   
โยคกฺเขมาย  สวตฺตติ ฯ  มหโต  สเวคาย  สวตฺตติ ฯ  มหโต  ผาสุวิหาราย  สวตฺตติ ฯ  
กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  นิโรธสฺา  กถ  พหุลีกตา  มหโต  อตฺถาย  สวตฺตติ ฯ  มหโต   
โยคกฺเขมาย  สวตฺตติ ฯ  มหโต  สเวคาย  สวตฺตติ ฯ  มหโต  ผาสุวิหาราย  สวตฺตติ ฯ  
อธิ  ภกิขฺเว  ภิกขฺ ุ นโิรธสฺาสหคต  สตสิมฺโพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ ฯเปฯ  นิโรธสฺาสหคต   
อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวติ  วเิวกนสิสฺติ  วริาคนิสฺสติ  นิโรธนิสสฺติ  โวสสฺคคฺปริณามึ ฯ   
เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  นิโรธสฺา  เอว  พหุลีกตา  มหโต  อตฺถาย  สวตฺตติ ฯ   
มหโต  โยคกฺเขมาย  สวตฺตติ ฯ  มหโต  สเวคาย  สวตฺตติ ฯ  มหโต  ผาสุวิหาราย  
สวตฺตตีติ ฯ  

[1]

[๖๖๘]
 เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา ฯ   
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สตตฺ  โพชฺฌงเฺค  ภาเวนฺโต  สตตฺ  โพชฌฺงเฺค  พหลุกีโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สตฺต  
โพชฌฺงเฺค  ภาเวนโฺต  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  พหุลกีโรนฺโต  นิพพฺานนินฺโน  โหต ิ นิพพฺานโปโณ  
นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขา- 
สมโฺพชฌฺงฺค  ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสฺิสติ  โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ  เอว  โข  
ภกิขฺเว  ภกิขฺุ  สตตฺ  โพชฌฺงเฺค  ภาเวนโฺต  สตตฺ  โพชฌฺงเฺค  พหลุกีโรนโฺต  นพิพฺานนนิโฺน   
โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ 
 (ยาว  เอสนา  ปาลิ  วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ  [2]  

[๖๖๙]
 ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  รูปราโค  
อรปูราโค  มาโน  อทุธฺจจฺ  อวชฺิชา ฯ  อมิานิ  โข  ภกิขฺเว  ปฺจทุธฺมภฺาคยิานิ  สฺโชนานิ ฯ   
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  

1.  ม. ยุ. นิโรธวคฺโค อฏฺโม ฯ
2.  ม. คงฺคาเปยฺยาลวคฺโค  นวโม ฯ  ยุ. คงฺคาเปยฺยาโล ... ฯ
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[๖๖๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก  เพือ่ความเกษมจากโยคะมาก  เพือ่ความสงัเวชมาก  เพือ่
อยูเ่ป็นผาสกุมาก  กน็โิรธสญัญา  อนับุคคลเจรญิแล้วอย่างไร  กระท�าให้มากแล้วอย่างไร  
ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก  เพือ่ความเกษมจากโยคะมาก  เพือ่ความสงัเวชมาก  เพือ่
อยูเ่ป็นผาสุกมาก ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  
อนัสหรคตด้วยนโิรธสญัญา  อาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  
ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันสหรคตด้วยนิโรธสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา  อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้แล  กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้  ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก  เพื่อความเกษม
จากโยคะมาก  เพื่อความสังเวชมาก  เพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก.

[๖๖๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน  หลั่งไปสู่ทิศปราจีน  บ่าไปสู ่
ทิศปราจีน  ฉันใด  ภิกษุผู ้ เจริญโพชฌงค์ ๗ ก็ย่อมเป็นผู ้น ้อมไปสู ่นิพพาน   
โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน  ก็ภิกษุผู้เจริญโพชฌงค์ ๗   
กระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างไร  ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน   
โอนไปสู่นิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์   
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  ย่อมเจริญ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้เจริญโพชฌงค์ ๗  กระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างนี้แล   
ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน.
 (พึงขยายความบาลีไปจนกระทั่งถึงการแสวงหา) 

1

 สังโยชน์ ๕  

[๖๖๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สงัโยชน์อนัเป็นส่วนเบือ้งสงู ๕ ประการนี ้  ๕ ประการเป็นไฉน ?  
คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง  
๕ ประการนี้แล   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗  อันภิกษุควรเจริญ  เพื่อรู้ยิ่ง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพ่ือความสิ้นไป  เพื่อละซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ ประการนี้   

1.  พึงเทียบเคยีงเนือ้ความโดยละเอยีดได้ทีข้่อ [๑๘๓] - [๑๙๘] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หน้า ๑๐๙ - ๑๑๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเล่มน้ี  -ผูร้วบรวม
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ปริกฺขยาย  ปหานาย  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ภาเวตพฺพา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  อิธ  ภิกฺขเว 1  
ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสิฺต  โวสสฺคฺคปรณิาม ึฯ  อเิมส  โข  ภกฺิขเว  ปฺจนนฺ  อุทธฺมภฺาคิยาน  
สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  อิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา   
ภาเวตพฺพาติ ฯ

[๖๗๐]
 เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา ฯ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวนฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรนฺโต  
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สตฺต   
โพชฌฺงเฺค  ภาเวนโฺต  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  พหุลกีโรนฺโต  นิพพฺานนินฺโน  โหต ิ นิพพฺานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขา- 
สมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสานฯ  
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวนฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  
 (เอว  ราควินยปริโยสาน  ยาว  เอสนา  ปาลิ  วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ

 

[๖๗๑]
 ปฺจิมาน ิ ภกฺิขเว  อทฺุธมภฺาคยิาน ิ สฺโชนาน ิฯ  กตมาน ิ ปฺจ ฯ  รปูราโค   
อรูปราโค  มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจ  อุทฺธมฺภาคิยานิ  
สฺโชนานิ ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  อภิฺาย  
ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ภาเวตพฺพา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ราควินย- 
ปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสานฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน   
อุทฺธมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  อิเม  สตฺต  
โพชฺฌงฺคา  ภาเวตพฺพาติ ฯ 
 (ยถา  มคฺคสยุตฺต  วิตฺถาเรตพฺพ  ตถา  โพชฺฌงฺคสยุตฺต  วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ 

1.  โป. อย  ปาโ  น  ทิสฺสติ ฯ
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โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ  
ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไป 
ในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้แล  อันภิกษุควรเจริญ  เพื่อรู้ยิ่ง  
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล.

[๖๗๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน  หลั่งไปสู่ทิศปราจีน  บ่าไปสู่
ทิศปราจีน  ฉันใด  ภิกษุผู้เจริญโพชฌงค์ ๗  กระท�าให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗  ก็ย่อมเป็น 
ผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฉันน้ันเหมือนกัน  ก็ภิกษ ุ
ผู้เจรญิโพชฌงค์ ๗  กระท�าให้มากซึง่โพชฌงค์ ๗ อย่างไร  ย่อมเป็นผูน้้อมไปสูนิ่พพาน  
โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน ?   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ภิกษุในธรรมวนัิยน้ี  ย่อมเจรญิ 
สติสัมโพชฌงค์  มอีนัก�าจดัราคะเป็นทีส่ดุ  มอีนัก�าจดัโทสะเป็นทีสุ่ด  มอัีนก�าจดัโมหะ
เป็นท่ีสุด  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสมัโพชฌงค์  มอีนัก�าจดัราคะเป็นทีส่ดุ  มอีนัก�าจดั 
โทสะเป็นท่ีสุด  มอัีนก�าจดัโมหะเป็นทีส่ดุ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุเจรญิโพชฌงค์ ๗  
กระท�าให้มากซ่ึงโพชฌงค์ ๗ อย่างนีแ้ล  ย่อมเป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน  โน้มไปสูน่พิพาน  
โอนไปสู่นิพพาน.
 (พึงขยายความบาลี  ตั้งแต่การก�าจัดราคะเป็นที่สุดเช่นนี้ไปจนถึงการแสวงหา) 

1

[๖๗๑]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  สังโยชน์อันเป็นส่วนเบือ้งสงู ๕ ประการ   ๕ ประการเป็นไฉน ?  
คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง  
๕ ประการนี้แล   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค์ ๗  อันภิกษุควรเจริญ  เพื่อรู้ยิ่ง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล 
โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัดโมหะ
เป็นที่สุด  ฯลฯ  ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด  มีอันก�าจัด
โทสะเป็นทีส่ดุ  มีอนัก�าจดัโมหะเป็นท่ีสดุ   ดูกรภกิษทัุง้หลาย  โพชฌงค์ ๗  เหล่าน้ีแล  
อันภิกษุควรเจริญ  เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละสังโยชน์อันเป็น
ส่วนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล.
 (พึงขยายความโพชฌงคสังยุต  เหมือนมัคคสังยุต)

1.  พึงเทียบเคยีงเนือ้ความโดยละเอยีดได้ท่ีข้อ [๑๙๙] - [๒๑๓] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หน้า ๑๒๑ - ๑๒๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเล่มน้ี  -ผูร้วบรวม
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ตตฺรุทฺทาน 1

  อฏฺปิุฬวกวินีลก   วิจฺฉิทฺทก  อุทฺธุมาเตน  ปฺจม 
  เมตฺตา  กรุณา  มุทิตา  อุเปกฺขา อานาปาเนน  เต  ทส ฯ

โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส  อานาปานวคฺโค  สตฺตโม ฯ

  อสุภา  มรณา  อาหาเร  ปฏิกูเลน  จ  สพฺพโลเก 
  อนิจฺจทุกฺขอนตฺต  ปหาน  วิราค�  นิโรเธน  เต  ทสาติ ฯ

โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส  นิโรธวคฺโค  อฏฺโม ฯ

[๖๗๒]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา   
ปาจีนปพฺภารา  ฯเปฯ  
  ฉ  ปาจีนโต  นินฺนา   ฉ  นินฺนา  จ  สมุทฺทโต
  เทฺว  เต  ฉ  ทฺวาทส  โหนฺติ วคฺโค  เตน  ปวุจฺจตีติ ฯ  

คงฺคาเปยฺยาโล  นวโม ฯ

[๖๗๓]
 ยาวตา  ภิกขฺเว  สตตฺา  อปาทา 2  วา  ทวฺปิาทา  วา  จตปุปฺาทา  วา  พหปุปฺาทา  
วาติ  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  

1.  ตสฺสุทฺทาน   -ผู้รวบรวม
2.  ม. ยุ. อปทา  วา ... พหุปฺปทา  วา ฯ
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เรื่องในวรรคนี้  คือ

  ๑. อัฏฐิกสัญญา    ๒. ปุฬวกสัญญา   
  ๓. วินีลกสัญญา    ๔. วิจฉิททกสัญญา  
  ๕. อุทธุมาตกสัญญา    ๖. เมตตา  
  ๗. กรุณา    ๘. มุทิตา  
  ๙. อุเบกขา    ๑๐. อานาปานสติ  

จบ  อานาปานวรรคที่ ๗ แห่งโพชฌงคสังยุต  

  ๑. อสุภสัญญา  ๒. มรณสัญญา  
  ๓. อาหาเรปฏิกูลสัญญา  ๔. สัพพโลเกอนภิรตสัญญา  
  ๕. อนิจจสัญญา    ๖. อนิจเจทุกขสัญญา  
  ๗. ทุกเขอนัตตสัญญา  ๘. ปหานสัญญา 
  ๙. วิราคสัญญา    ๑๐. นิโรธสัญญา  

จบ  นิโรธวรรคที่ ๘ แห่งโพชฌงคสังยุต

[๖๗๒]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  แม่น�า้คงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี  หลัง่ไปสู่ทศิปราจนี  
บ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใด  ฯลฯ 1  
  แม่น�้าทั้ง ๖ สายไหลไปสู่ทิศปราจีน  
  แม่น�้าทั้ง ๖ สายไหลไปสู่สมุทร  ทั้ง ๒ อย่างๆ ละ ๖  
  รวมเป็น ๑๒  เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าวรรค.

จบ  คังคาเปยยาลที่ ๙

[๖๗๓]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  สัตว์ที่ไม่มีเท้าก็ดี ๒ เท้าก็ดี  ๔ เท้าก็ดี  เท้ามากก็ดี   
มีประมาณเท่าใด.  (พึงขยายเนื้อความอย่างที่กล่าวนี้เป็นตัวอย่าง) 

2
    

1.  พึงเทียบเคียงเน้ือความโดยละเอียดได้ท่ีข้อ [๑๘๓] - [๑๙๘]   หน้า ๑๐๙ - ๑๑๙   ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม

2.  พึงเทียบเคียงเน้ือความโดยละเอียดได้ท่ีข้อ [๒๔๕] - [๒๖๓]   หน้า ๑๕๓ - ๑๖๕   ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม
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  ตถาคต  ปท  กูฏ  มูล  สาเรน 1  วสฺสิก
  ราชา  จนฺทิมสุริยา  จ 2   วตฺเถน  ทสม  ปท ฯ  

(อปฺปมาทวคฺโค 3  โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส  โพชฺฌงฺควเสน  วิตฺถาเรตพฺโพ 4) ฯ 

โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส  อปฺปมาทวคฺโค  ทสโม ฯ  

[๖๗๔]
 เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  เยเกจิ  พลกรณียา  กมฺมนฺตา  กยิรนฺตีติ  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  

  พล  พีชฺจ  นาโค  จ    รุกฺขกุมฺเภน 5  สุกิยา 6  
  อากาเสน  จ  เทฺว  เมฆา  นาวา  อาคนฺตุกา  นที 7 ฯ  

(พลกรณียวคฺโค  โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส  โพชฺฌงฺควเสน  วิตฺถาเรตพฺโพ) ฯ  

พลกรณียวคฺโค  เอกาทสโม ฯ  

1.  ยุ. สาโร  จ ... ฯ
2.  ยุ. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
3.  ยุ. อปฺปมาทวคฺเค ... วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
4.  ยุ. อปฺปมาทวคฺเค ... วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
5.  ม. รุกฺโข  กุมฺเภน  สูกิยา ฯ  เอวมุปริ ฯ
6.  ยุ. สูกิยา ฯ
7.  ยุ. อิติสทฺโท  อตฺถิ ฯ
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. ตถาคตสูตร  ๒. ปทสูตร
  ๓. กูฏสูตร  ๔. มูลสูตร
  ๕. สารสูตร    ๖. วัสสิกสูตร
  ๗. ราชาสูตร    ๘. จันทิมสูตร
  ๙. สุริยสูตร  ๑๐. วัตถสูตร
 (พึงขยายความอัปปมาทวรรค  ด้วยสามารถโพชฌงค์  แห่งโพชฌงคสังยุต) 

1

จบ  อัปปมาทวรรคที่ ๑๐ แห่งโพชฌงคสังยุต

[๖๗๔]
 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  การงานทีจ่ะพงึท�าด้วยก�าลงัอย่างใดอย่างหนึง่  อนับคุคลท�าอยู่  
การงานที่จะพึงท�าด้วยก�าลังทั้งหมดนั้น  อันบุคคลอาศัยแผ่นดิน  ด�ารงอยู่บนแผ่นดิน  
จึงท�าได้ฉันใด.  (พึงขยายเนื้อความอย่างที่กล่าวนี้เป็นตัวอย่าง) 

2

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. พลสูตร  ๒. พีชสูตร
  ๓. นาคสูตร  ๔. รุกขสูตร
  ๕. กุมภสูตร  ๖. สุกสูตร
  ๗. อากาสสูตร  ๘. เมฆสูตรที่ ๑
  ๙. เมฆสูตรที่ ๒  ๑๐. นาวาสูตร
  ๑๑. อาคันตุกสูตร  ๑๒. นทีสูตร
 (พึงขยายความพลกรณียวรรค  ด้วยสามารถโพชฌงค์  แห่งโพชฌงคสังยุต) 

จบ  พลกรณียวรรคที่ ๑๑

1.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดได้ที่ข้อ [๒๔๕] - [๒๖๓]   หน้า ๑๕๓ - ๑๖๕   ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม

2.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดได้ที่ข้อ [๒๖๔] - [๒๙๗]   หน้า ๑๖๗ - ๑๘๙   ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม
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[๖๗๕]
 ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เอสนา ฯ  กตมา  ติสฺโส ฯ  กาเมสนา  ภเวสนา  พฺรหฺม- 
จริเยสนาติ  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  

  เอสนา  วิธา  อาสโว  ภโว  จ  ทุกฺขตา  ติสฺโส  
  ขีล  มล  จ  นีโฆ  จ  เวทนา  ตณฺหาเยน 1  จาติ ฯ  

(โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส  เอสนาเปยฺยาล  วิเวกนิสฺสิตโต  วิทูหิ  วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ  

เอสนาวคฺโค  ทฺวาทสโม ฯ

[๖๗๖]
 จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  โอฆา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  กาโมโฆ  ภโวโฆ  ทิฏฺโโฆ   
อวิชฺโชโฆติ  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  

[๖๗๗]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  กตมานิ  
ปฺจ ฯ  รปูราโค  อรปูราโค  มาโน  อทุธฺจฺจ  อวชิชฺา ฯ  อิมานิ  โข  ภิกขฺเว  ปฺจุทธฺมฺ- 
ภาคิยาน ิ สฺโชนาน ิฯ  อเิมส  โข  ภกฺิขเว  ปฺจนฺน  อทุธฺมภฺาคยิาน  สฺโชนาน   
อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ภาเวตพฺพา ฯ  กตเม   
สตตฺ ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สตสิมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วิราคนิสสฺติ  นิโรธ- 
นิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน 2   
โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน   
นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน   
อุทฺธมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  อิเม  สตฺต  
โพชฺฌงฺคา  ภาเวตพฺพาติ ฯ 

1.  ม. ตณฺหาตสินาย ฯ  ยุ. ตณฺหาตเสน ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ยุ. วิเวก .... วิราค ... นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณาม ฯ
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[๖๗๕]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  การแสวงหา ๓ อย่างน้ี   ๓ อย่างเป็นไฉน ?  คอื  การแสวงหา
กาม ๑  การแสวงหาภพ ๑  การแสวงหาพรหมจรรย์ ๑.  (พงึขาย 

1
 เนือ้ความทีก่ล่าวนีเ้ป็นตวัอย่าง) 

2

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. เอสนาสูตร  ๒. วิธาสูตร  
  ๓. อาสวสูตร  ๔. ภวสูตร  
  ๕. ทุกขสูตรที่ ๑  ๖. ทุกขสูตรที่ ๒  
  ๗. ทุกขสูตรที่ ๓  ๘. ขีลสูตร  
  ๙. มลสูตร  ๑๐. นีฆสูตร  
  ๑๑. เวทนาสูตร  ๑๒. ตัณหาสูตร  

(เอสนาเปยยาลแห่งโพชฌงคสังยุต  บัณฑิตพึงให้พิสดารโดยอาศัยวิเวก)

จบ  เอสนาวรรคที่ ๑๒

 โอฆะ ๔  

[๖๗๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โอฆะ ๔ ประการนี้   ๔ ประการเป็นไฉน ?   ได้แก่  โอฆะคอื
กาม   โอฆะคอืภพ   โอฆะคอืทฏิฐ ิ  โอฆะคอือวชิชา.  (พึงขยายเนือ้ความดังทีก่ล่าวนีเ้ป็นตัวอย่าง) 

3

[๖๗๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ ประการนี้    
๕ ประการเป็นไฉน ?   คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  สังโยชน์
อนัเป็นส่วนเบ้ืองสงู ๕ ประการนีแ้ล   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  โพชฌงค์ ๗  อนัภิกษคุวรเจรญิ   
เพื่อรู้ย่ิง  เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง  
๕ ประการนี้แล   โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมเจรญิสตสิมัโพชฌงค์  อันอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  น้อมไปในการสละ  ฯลฯ   
ย่อมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค์  อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  น้อมไปในการสละ   
ย่อมเจรญิสตสิมัโพชฌงค์  มอัีนก�าจดัราคะเป็นทีส่ดุ  มอีนัก�าจดัโทสะเป็นทีส่ดุ  มอีนัก�าจัด
โมหะเป็นทีส่ดุ  ฯลฯ   ย่อมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค์  มอีนัก�าจดัราคะเป็นทีส่ดุ  มอีนัก�าจดั

1.  พึงขยาย  -ผู้รวบรวม

2. พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดได้ที่ข้อ [๒๙๘] - [๓๓๒]   หน้า ๑๙๑ - ๒๐๙   ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม  

3.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดได้ที่ข้อ [๓๓๓] - [๓๔๘]   หน้า ๒๑๑ - ๒๑๗   ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม  
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  โอโฆ  โยโค  อุปาทาน  คนฺถา  อนุสเยน  จ 
  กามคุณา  นีวรณา   ขนฺธา  อุทฺธมฺภาคิยานีติ ฯ 

โอฆวคฺโค  เตรสโม ฯ

  ฉ  ปาจีนโต  นินฺนา    ฉ  นินฺนา  จ  สมุทฺทโต 
  เทฺว  เต  ฉ  ทฺวาทส  โหนฺติ   วคฺโค  เตน  ปวุจฺจติ 1 ฯ 
  (โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส  คงฺคาเปยฺยาล  ราควเสน  วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ

วคฺโค  จุทฺทสโม ฯ

  ตถาคต  ปท  กูฏ   มูล  สาเรน  วสฺสิก 
  ราชา  จนฺทิมสุริยา  จ  วตฺเถน  ทสม  ปท 2 ฯ 
  (อปฺปมาทวคฺโค  ราควเสน  วิตฺถาเรตพฺโพ) ฯ  

     ปณฺณรสโม ฯ  

1.  ม. อิติสทฺโท  อตฺถิ ฯ
2.  ม. อิติสทฺโท  อตฺถิ ฯ  
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โทสะเป็นทีส่ดุ  มอีนัก�าจดัโมหะเป็นท่ีสดุ   ย่อมเจรญิสตสิมัโพชฌงค์  อนัหยัง่ลงสูอ่มตะ  
มอีมตะเป็นเบ้ืองหน้า  มอีมตะเป็นทีส่ดุ  ฯลฯ   ย่อมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค์  อนัหยัง่ลงสู่
อมตะ  มีอมตะเป็นเบ้ืองหน้า  มอีมตะเป็นทีส่ดุ   ย่อมเจริญสตสิมัโพชฌงค์  อนัน้อมไป
สู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฯลฯ   ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์   
อนัน้อมไปสูน่พิพาน  โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ดูกรภิกษุทัง้หลาย  โพชฌงค์ ๗  
เหล่านีแ้ล  อนัภกิษคุวรเจริญ  เพ่ือรูย่ิ้ง  เพือ่ก�าหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป  เพือ่ละซ่ึงสงัโยชน์
อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล.

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. โอฆสูตร    ๒. โยคสูตร    
  ๓. อุปาทานสูตร    ๔. คันถสูตร    
  ๕. อนุสยสูตร    ๖. กามคุณสูตร   
  ๗. นิวรณสูตร    ๘. ขันธสูตร    
  ๙. อุทธัมภาคิยสูตร  

จบ  โอฆวรรคที่ ๑๓

  แม่น�้าทั้ง ๖ สาย  ไหลไปสู่ทิศปราจีน  
  แม่น�้าทั้ง ๖ สาย  ไหลไปสู่สมุทร  ทั้ง ๒ อย่างนั้น  อย่างละ ๖  
  รวมเป็น ๑๒  เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าวรรค.

(คังคาเปยยาลแห่งโพชฌงคสังยุต  พึงขยายความด้วยสามารถแห่งราคะ) 
1

จบ  วรรคที่ ๑๔

  ๑. ตถาคตสูตร    ๒. ปทสูตร
  ๓. กูฏสูตร    ๔. มูลสูตร
  ๕. สารสูตร    ๖. วัสสิกสูตร
  ๗. ราชสูตร    ๘. จันทิมสูตร
  ๙. สุริยสูตร    ๑๐. วัตถสูตร

(อัปปมาทวรรค  พึงขยายเนื้อความให้พิสดารด้วยสามารถแห่งราคะ) 
2

จบ  วรรคที่ ๑๕

1.  พึงเทียบเคียงเน้ือความโดยละเอียดได้ท่ีข้อ [๑๙๙] - [๒๑๓]   หน้า ๑๒๑ - ๑๒๙   ในเล่มน้ี  -ผู้รวบรวม

2.  พึงเทียบเคียงเน้ือความโดยละเอียดได้ท่ีข้อ [๒๔๕] - [๒๖๓]   หน้า ๑๕๓ - ๑๖๕   ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม
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  พล  พีชฺจ  นาโค  จ  รุกฺขกุมฺเภน  สุกิยา 1 
  อากาเสน  จ  เทฺว  เมฆา    นาวา  อาคนฺตุกา  นที 2 ฯ 

(โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส  พลกรณียวคฺโค  ราควเสน  วิตฺถาเรตพฺโพ) ฯ  

โสฬสโม ฯ  

  เอสนา  วิธา  อาสโว    ภโว  จ  ทุกฺขตา  ติสฺโส 
  ขีล  มล  จ  นีโฆ  จ    เวทนา  ตณฺหาเยน  จ ฯ 

โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส  เอสนาวคฺโค  สตฺตรสโม ฯ

  โอโฆ  โยโค  อุปาทาน  คนฺถา  อนุสเยน  จ 
  กามคุณา  นีวรณา     ขนฺธา  อุทฺธมฺภาคิยานีติ ฯ 
(ราควนิยปรโิยสานโทสวนิยปรโิยสานโมหวนิยปริโยสานวเสน  โอฆวคโฺค  วติถฺาเรตพโฺพ) ฯ

  

อฏฺารสโม ฯ  
 (ยทปิ  มคฺคสยุตฺต  วิตฺถาริต 3  ตทปิ  โพชฺฌงฺคสยุตฺต  วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ

โพชฺฌงฺคสยุตฺต  สมตฺต 4 ฯ 
1.  ยุ.  สุกีย ฯ
2.  ม. อิติสทฺโท  อตฺถิ ฯ
3.  ม. วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
4.  ม. ทุติย ฯ 
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  ๑. พลสูตร    ๒. พีชสูตร  

  ๓. นาคสูตร    ๔. รุกขสูตร  
  ๕. กุมภสูตร    ๖. สุภสูตร  
  ๗. อากาสสูตร    ๘. เมฆสูตรที่ ๑  
  ๙. เมฆสูตรที่ ๒    ๑๐. นาวาสูตร  
  ๑๑. อาคันตุกสูตร    ๑๒. นทีสูตร  
  (พลกรณียวรรคแห่งโพชฌงคสังยุต  พึงขยายเนื้อความให้พิสดารด้วยสามารถแห่งราคะ)

1

จบ  วรรคที่ ๑๖

  ๑. เอสนาสูตร    ๒. วิธาสูตร   
  ๓. อาสวสูตร    ๔. ภูวสูตร 2  
  ๕. ทุกขสูตรที่ ๑    ๖. ทุกขสูตรที่ ๒   
  ๗. ทุกขสูตรที่ ๓    ๘. ขีลสูตร
  ๙. มลสูตร    ๑๐. นีฆสูตร    
  ๑๑. เวทนาสูตร    ๑๒. ตัณหาสูตร  

จบ  เอสนาวรรค แห่งโพชฌงคสังยุตที่ ๑๗3

  ๑. โอฆสูตร    ๒. โยคสูตร   
  ๓. อุปาทานสูตร    ๔. คันถสูตร 
  ๕. อนุสยสูตร  ๖. กามคุณสูตร   
  ๗. นีวรณสูตร    ๘. ขันธสูตร 
  ๙. อุทธัมภาคิยสูตร  
 (โอฆวรรคพึงขยายเนื้อความให้พิสดารด้วยสามารถแห่งการก�าจัดราคะเป็นที่สุด  การก�าจัดโทสะเป็นที่สุด  และ 

การก�าจัดโมหะเป็นที่สุด)
4

จบ  วรรคที่ ๑๘
 (มรรคสังยุตแม้ใด  ขยายเนื้อความให้พิสดารแล้ว  โพชฌงคสังยุตแม้นั้น  ก็พึงขยายเนื้อความให้พิสดาร)

จบ  โพชฌงคสังยุต
1.  พึงเทียบเคียงเน้ือความโดยละเอียดได้ท่ีข้อ [๒๖๔] - [๒๙๗]   หน้า ๑๖๗ - ๑๘๙   ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม

2.  ภวสูตร  -ผู้รวบรวม

3.  พึงเทียบเคียงเน้ือความโดยละเอียดได้ท่ีข้อ [๒๙๘] - [๓๓๒]   หน้า ๑๙๑ - ๒๐๙   ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม  

4.  พึงเทียบเคียงเน้ือความโดยละเอียดได้ท่ีข้อ [๓๓๓] - [๓๔๘]   หน้า ๒๑๑ - ๒๑๗   ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม  
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สติปฏฺานสยุตฺต  
อมฺพปาลิวคฺโค  ปโม

[๖๗๘]
 เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  อมฺพปาลิวเน ฯ  ตตฺร  โข  
ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภิกฺขโวติ ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ ฯ  ภควา  
เอตทโวจ ฯ  

[๖๗๙]
 เอกายนฺวาย  ภิกฺขเว  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  
ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย ฯ  ยทิท  
จตฺตาโร  สติปฏฺานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  

[๖๘๐]
 อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน   
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี   
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  

[๖๘๑]
 เอกายนฺวาย  ภิกฺขเว  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  
ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย ฯ  ยทิท  
จตฺตาโร  สติปฏฺานาติ ฯ  อิทมโวจ  ภควา ฯ  อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ  
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ตปิั
ฏฐ

าน
สงั

ยตุ

๓. สติปัฏฐานสังยุต
อัมพปาลีวรรคที่ ๑

อัมพปาลิสูตร

 ว่าด้วยสติปัฏฐาน ๔

[๖๗๘]
 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

 สมยัหนึง่  พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ อมัพปาลวินั  ใกล้เมอืงเวสาล ีณ ทีน่ัน้แล  พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกภกิษทุัง้หลายว่า   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธภาษิตว่า

[๖๗๙]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  หนทางน้ีเป็นท่ีไปอันเอก  เพ่ือความบริสุทธิข์องสตัว์ทัง้หลาย  
เพือ่ก้าวล่วงความโศกและความร�า่ไร  เพือ่ความดบัสญูแห่งทกุข์และโทมนสั  เพือ่บรรลุ 
ญายธรรม  เพ่ือท�านพิพานให้แจ้ง  หนทางน้ี  คอื  สตปัิฏฐาน ๔   สตปัิฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?

[๖๘๐]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  ภิกษใุนธรรมวนัิยน้ี  พจิารณาเหน็กายในกายอยู่  มีความเพยีร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑   พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
เสียได้ ๑   พิจารณาเหน็จติในจติอยู ่ มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ พงึก�าจดัอภชิฌา
และโทมนสัในโลกเสียได้ ๑   พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสมัปชญัญะ  
มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑.

[๖๘๑]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  หนทางน้ีเป็นท่ีไปอันเอก  เพ่ือความบริสุทธิข์องสตัว์ทัง้หลาย  
เพื่อก้าวล่วงความโศกและความร�่าไร  เพื่อความดบัสูญแห่งทุกข์และโทมนัส  เพือ่บรรลุ
ญายธรรม  เพื่อท�านิพพานให้แจ้ง  หนทางนี้  คือ  สติปัฏฐาน ๔  ฉะนี้แล.
 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้แล้ว  ภิกษุเหล่านั้น  ชื่นชม  ยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค.

จบ  สูตรที่ ๑
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[๖๘๒]
 เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  อมฺพปาลิวเน ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ  ภิกฺขโวติ ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ ฯ  ภควา  เอตทโวจ  
สโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิหเรยฺย  สมฺปชาโน  อย  โว  อมฺหาก  อนุสาสนีต ิ1 ฯ  

[๖๘๓]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สโต  โหติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี   
วหิรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาส ุ ฯเปฯ  
จิตฺเต ฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สโต  โหติ ฯ  

[๖๘๔]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺปชาโน  โหติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อภิกฺกนฺเต   
ปฏิกกฺนเฺต  สมปฺชานการ ี โหต ิ อาโลกเิต  วโิลกเิต  สมปฺชานการ ี โหต ิ สมมฺฺิชเิต   
ปสาริเต  สมฺปชานการี  โหติ  สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ  สมฺปชานการี  โหติ  อสิเต   
ปีเต  ขายิเต  สายิเต  สมฺปชานการี  โหติ  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม  สมฺปชานการี  โหติ  
คเต  เิต  นิสินฺเน  สุตฺเต  ชาคริเต  ภาสิเต  ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี  โหติ ฯ  เอว  
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺปชาโน 2  โหติ ฯ  สโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิหเรยฺย  สมฺปชาโน  อย  
โว  อมฺหาก  อนุสาสนีติ ฯ  

[๖๘๕]
 เอก  สมย  ภควา  สาวตถฺยิ  วหิรต ิ เชตวเน  อนาถปิณฑฺกิสฺส  อาราเม ฯ  อถ   
โข  อฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ ฯ  

1.  ม. อิติสทฺโท  นตฺถิ ฯ
2.  ม. สมฺปชานการี ฯ
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สติสูตร
 ว่าด้วยสติ  

[๖๘๒]
 สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อัมพปาลิวัน  ใกล้เมืองเวสาลี ณ ที่นั้นแล  พระผู้มีพระภาคตรัสเรียก 

ภิกษุทั้งหลาย...  แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่า  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่  นี้เป็นอนุศาสนีของเรา
ส�าหรับเธอทั้งหลาย.

[๖๘๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษเุป็นผูม้สีตเิป็นอย่างไร ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ พจิารณา
เห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได้  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่  ฯลฯ  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่  ฯลฯ  
พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู ่ มคีวามเพียร  มีสมัปชญัญะ  มีสต ิ พึงก�าจัดอภชิฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได้   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนี้แล.

[๖๘๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไร ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมกระท�าความรู้สกึตวัในการก้าวไป  การถอยกลบั  กระท�าความรู้สกึตวัในการเหลยีว  
การแล  กระท�าความรู้สกึตัวในการคูเ้ข้าและเหยยีดออก  กระท�าการรูส้กึตวัในการทรงผ้า
สังฆาฏิ  บาตรและจวีร  กระท�าการรูส้กึตวัในการกนิ  การดืม่  การลิม้  กระท�าการรูสึ้กตวั
ในการถ่ายอจุจาระ  ปัสสาวะ  กระท�าการรู้สกึตวัในการเดนิ  ยืน  นั่ง  หลับ  ตื่น  พูด  นิ่ง    
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษเุป็นผูม้สีมัปชญัญะอย่างนีแ้ล  ภกิษพุงึเป็นผูม้สีตสิมัปชัญญะอยู่   
นี้เป็นอนุศาสนีของเราส�าหรับเธอทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๒

ภิกขุสูตร

 ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔  โดยส่วน ๓  

[๖๘๕]
 สมยัหนึง่  พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระวหิารเชตวนั  อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี ใกล้พระนครสาวตัถี   

ครั้งนั้น  ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  

ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
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[๖๘๖]
 สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  ยมห  ภควโต  ธมฺม  สุตฺวา  
เอโก  วูปกฏฺโ  อปฺปมตฺโต  อาตาปี  ปหิตตฺโต  วิหเรยฺยนฺติ ฯ  เอวเมว  ปนิเธกจฺเจ  
โมฆปรุสิา  มฺเว 1  อชเฺฌสนตฺ ิ ธมเฺม  จ  ภาสิเต  มเมว  อนุพนฺธติพฺพ  มฺนฺตตี ิฯ  
เทเสตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  สุคโต  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  อปฺเปว  
นามาห  ภควโต  ภาสิตสฺส  อตฺถ  อาชาเนยฺย 2  อปฺเปว  นามาห  ภควโต  ภาสิตสฺส  
ทายาโท  อสฺสนฺติ ฯ  

[๖๘๗]
 ตสฺมา  ติห  ตฺว  ภิกฺขุ  อาทิเมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ ฯ  โก  จาทิ  กุสลาน   
ธมมฺาน ฯ  สลี  จ  สวิุสุทฺธ  ทิฏฺ ิ จ  อชุกุา ฯ  ยโต  โข  เต  ภกฺิขุ  สลี  จ  สวุสิทุธฺ  ภวิสสฺติ  
ทิฏฺ ิ จ  อุชุกา ฯ  ตโต  ตฺว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  
ติวิเธน  ภาเวยฺยาสิ ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  

[๖๘๘]
 อิธ  ตฺว  ภิกฺขุ  อชฺฌตฺต  วา  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหราหิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  พหิทฺธา  วา  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหราหิ  
อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  วา   
กาเย  กายานปุสสฺ ี วหิราห ิ อาตาปี  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ   
อชฺฌตฺต  วา  เวทนาสุ ฯ  พหิทฺธา  วา  เวทนาสุ ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  วา  เวทนาสุ  
เวทนานุปสฺสี  วิหราหิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
อชฌฺตฺต  วา  จติเฺต ฯ  พหิทธฺา  วา  จติเฺต ฯ  อชฌฺตตฺพหทฺิธา  วา  จิตเฺต  จิตตฺานปุสสฺี  
วิหราหิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อชฺฌตฺต  วา  
ธมเฺมสุ ฯ  พหิทธฺา  วา  ธมเฺมส ุฯ  อชฌฺตตฺพหทฺิธา  วา  ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสฺส ี วหิราหิ  
อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  

[๖๘๙]
 ยโต  โข  ตฺว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  
เอว  ติวิเธน  ภาเวสฺสสิ ฯ  ตโต  ตุยฺห  ภิกฺขุ  ยา  รตฺติ  วา  ทิวโส  วา  อาคมิสฺสติ  
วุฑฺฒิเยว  ปาฏิกงฺขา  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  โน  ปริหานีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. มฺเจว ฯ
2.  ม. ยุ. ชาเนยฺย ฯ



397 

๓.
 ส

ตปิั
ฏฐ

าน
สงั

ยตุ

[๖๘๖]
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์   

ที่ข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  พึงเป็นผู้ๆ เดียวหลีกออกจากหมู่  ไม่ประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดี่ยวเถิด.

 พระผูม้พีระภาคตรัสว่า  ก็โมฆบุรษุบางพวกในโลกนี ้ ย่อมเชือ้เชญิเราอย่างนีเ้หมอืนกนั
และเมื่อเรากล่าวธรรมแล้ว  ย่อมส�าคัญเราว่า  เป็นผู้ควรติดตามไปเท่านั้น  
 ภกิษนุัน้ทลูวงิวอนว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ขอพระผูม้พีระภาคได้โปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์  ขอพระสุคต 

โปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์  แม้ไฉน  ข้าพระองค์พึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาค  แม้ไฉน   

ข้าพระองค์พึงได้เป็นทายาทแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาค.

[๖๘๗]
 พ.  ดกูรภกิษ ุ เพราะเหตนุัน้แหละ  เธอจงยังเบ้ืองต้นในกศุลธรรมให้บริสทุธ์ิก่อน   
เบื้องต้นของกุศลธรรมคืออะไร ?   คือ  ศีลที่บริสุทธิ์ดี  และความเห็นตรง  เมื่อใด 
ศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดี  และความเห็นของเธอจักตรง  เมื่อนั้น  เธออาศัยศีล  ตั้งอยู ่
ในศีลแล้ว  พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔  โดยส่วน ๓   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ? 

[๖๘๘]
 ดูกรภิกษุ  เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  
มสีติ  พงึก�าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยี ๑   จงพจิารณาเหน็กายในกายภายนอกอยู ่  
มคีวามเพียร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยี ๑   จงพิจารณา 
เห็นกายทั้งภายในภายนอกอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย ๑   จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในอยู่...  จงพิจารณา 
เหน็เวทนาในเวทนาภายนอกอยู.่..  จงพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้ภายในภายนอกอยู.่..   
จงพจิารณาเหน็จติในจิตภายในอยู.่..  จงพิจารณาเหน็จติในจติภายนอกอยู.่..  จงพิจารณา 
เหน็จิตในจติท้ังภายในภายนอกอยู.่..  จงพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในอยู ่ มคีวามเพยีร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑   จงพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมภายนอกอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ๑   จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในภายนอกอยู่  มีความเพียร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑.

[๖๘๙]
 ดกูรภิกษ ุ เมือ่ใด  เธออาศัยศลี  ตัง้อยูใ่นศลีแล้ว  จกัเจริญสตปัิฏฐาน ๔ เหล่าน้ี   
โดยส่วน ๓  อย่างนี้  เมื่อนั้น  เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียว
ตลอดคืนหรือวันอันจักมาถึง  ไม่มีความเสื่อมเลย.
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[๖๙๐]
 อถ  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  อุฏฺายาสนา   
ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  อถ  โข  โส  ภิกฺขุ  เอโก  วูปกฏฺโ  
อปฺปมตฺโต  อาตาปี  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  น  จิรสฺเสว  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  
อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริยปริโยสาน  ทิฏฺเว  ธมฺเม  สย  
อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  
นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  อพฺภฺาสิ ฯ  อฺตโร  จ  ปน  โส  ภิกฺขุ  อรหต  อโหสีติ ฯ  

[๖๙๑]
 เอก  สมย  ภควา  โกสเลสุ  วิหรติ  โกสลาย 1  พฺราหฺมณคาเม ฯ  ตตฺร  โข  
ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ฯเปฯ  เอตทโวจ  เย  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  นวา  อจิรปพฺพชิตา   
อธุนาคตา  อิม  ธมฺมวินย  เต  โว 2  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  จตุนฺน  สติปฏฺานาน  ภาวนาย  
สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  ปติฏฺาเปตพฺพา ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  

[๖๙๒]
 เอถ  ตเุมหฺ  อาวโุส  กาเย  กายานปุสสฺโิน  วหิรถ  อาตาปิโน  สมปฺชานา  เอโกทภิตูา   
วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  กายสฺส  ยถาภูต  าณาย ฯ  เวทนาสุ   
เวทนานปุสสฺโิน  วหิรถ  อาตาปิโน  สมปฺชานา  เอโกทภิตูา  วปิปฺสนนฺจติตฺา  สมาหติา  
เอกคฺคจิตฺตา  เวทนาน  ยถาภูต  าณาย ฯ  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสิโน  วิหรถ  อาตาปิโน  
สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  จิตฺตสฺส  ยถาภูต   
าณาย ฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสิโน  วิหรถ  อาตาปิโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา   
วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  ธมฺมาน  ยถาภูต  าณาย ฯ  

[๖๙๓]
 เยปิ  เต  ภกิขฺเว  ภิกขฺ ู เสกขฺา  อปฺปตตฺมานสา  อนุตตฺร  โยคกเฺขม  ปตถฺยมานา   
วิหรนฺติ  เตปิ  กาเย  กายานุปสฺสิโน  วิหรนฺติ  อาตาปิโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา   
วปิปฺสนนฺจติตฺา  สมาหติา  เอกคคฺจตฺิตา  กายสสฺ  ปรฺิาย ฯ  เวทนาส ุ เวทนานปุสสฺโิน  

1.  ม. สาลาย ฯ  ยุ. สาลาย ฯ
2.  ยุ. เว ฯ  เอวมุปริ ฯ



399 

๓.
 ส

ตปิั
ฏฐ

าน
สงั

ยตุ

[๖๙๐]
 ครัง้นัน้  ภกิษนุัน้  ช่ืนชม  ยนิดีภาษติของพระผูม้พีระภาค  ลกุจากอาสนะถวายบงัคมพระผูมี้พระภาค  กระท�าประทักษิณ

แล้วหลีกไป  เธอเป็นผู้ๆ เดียว  หลีกออกจากหมู่  ไม่ประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดี่ยว  ไม่นานนักก็ท�าให้แจ้งซึ่งที่สุด

แห่งพรหมจรรย์อนัยอดเย่ียม  ซึง่กลุบตุรทัง้หลายผูอ้อกบวชเป็นบรรพชติโดยชอบต้องการนัน้  ด้วยปัญญาอนัยิง่ด้วยตนเอง

ในปัจจุบัน  เข้าถึงอยู่  รู้ชัดว่า  ชาติสิ้นแล้ว  พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว  กิจที่ควรท�า  ท�าเสร็จแล้ว  กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้

มิได้มี  ก็แลภิกษุนั้น  ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง  ในจ�านวนพระอรหันต์ทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๓  

โกสลสูตร

 ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔  

[๖๙๑]
 สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พราหมณคามชื่อโกศล  ในแคว้นโกศล ณ ที่นั้นแล  พระผู้มีพระภาคตรัส

เรียกภิกษุทั้งหลาย  ฯลฯ  แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่า  

 ดกูรภกิษทัุง้หลาย  ภกิษุทัง้หลายทีเ่ป็นผูม้าใหม่  บวชยังไม่นาน  เพ่ิงมาสูธ่รรมวนิยันี้   
อันเธอท้ังหลายพึงให้สมาทาน  พึงให้ตั้งอยู่  พึงให้ด�ารงมั่นในการเจริญสติปัฏฐาน ๔    
สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ? 

[๖๙๒]
 มาเถดิ  ผูม้อีายท้ัุงหลาย  เธอทัง้หลายจงพจิารณาเหน็กายในกายอยู่  มีความเพยีร   
มสีมัปชัญญะ  มธีรรมเอกผดุข้ึน  มจีติผ่องใส  มจีติตัง้มัน่  มจิีตมอีารมณ์เดยีว  เพือ่รูก้าย
ตามความเป็นจริง  จงพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู.่..  เพือ่รูเ้วทนาตามความเป็นจริง   
จงพจิารณาเหน็จติในจติอยู.่..  เพ่ือรูจิ้ตตามความเป็นจรงิ  จงพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู่  
มคีวามเพยีร  มีสมัปชญัญะ  มธีรรมเอกผุดขึน้  มจิีตผ่องใส  มจีติตัง้มัน่  มจีติมอีารมณ์เดยีว  
เพื่อรู้ธรรมตามความเป็นจริง.

[๖๙๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นเสขะ  ยังไม่บรรลุอรหัต  ปรารถนา
ความเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม  ก็ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร   
มีสัมปชัญญะ  มีธรรมเอกผุดขึ้น  มีจิตผ่องใส  มีจิตตั้งม่ัน  มีจิตมีอารมณ์เดียว   
เพื่อก�าหนดรู้กาย  ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...  เพื่อก�าหนดรู้เวทนา   
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วิหรนฺติ  อาตาปิโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  
เวทนาน  ปรฺิาย ฯ  จตฺิเต  จติตฺานปุสสฺโิน  วหิรนฺต ิ อาตาปิโน  สมฺปชานา  เอโกทภิตูา  
วปิปฺสนนฺจิตตฺา  สมาหติา  เอกคฺคจติตฺา  จติตฺสสฺ  ปริฺาย ฯ  ธมเฺมสุ  ธมมฺานปุสสิฺโน  
วิหรนฺติ  อาตาปิโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  
ธมฺมาน  ปริฺาย ฯ  

[๖๙๔]
 เยปิ  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อรหนฺโต  ขีณาสวา  วุสิตวนฺโต  กตกรณียา  โอหิตภารา  
อนปุปฺตตฺสทตฺถา  ปริกขฺณีภวสฺโชนา  สมฺมทฺาวมุิตตฺา  เตปิ  กาเย  กายานุปสสฺโิน  
วิหรนฺติ  อาตาปิโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  
กาเยน  วสิยตุตฺา ฯ  เวทนาสุ  เวทนานปุสสฺโิน  วหิรนฺต ิ อาตาปิโน  สมฺปชานา  เอโกทภิตูา  
วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  เวทนาหิ  วิสยุตฺตา ฯ  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสิโน  
วิหรนฺติ  อาตาปิโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  
จติเฺตน  วิสยตุตฺา ฯ  ธมเฺมสุ  ธมมฺานปุสสฺโิน  วหิรนฺต ิ อาตาปิโน  สมฺปชานา  เอโกทภิตูา  
วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  ธมฺเมหิ  วิสยุตฺตา ฯ  

[๖๙๕]
 เยปิ  เต  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ู นวา  อจริปพพฺชติา  อธนุาคตา  อมิ  ธมมฺวนิย  เต  โว  
ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อิเมส  จตุนฺน  สติปฏฺานาน  ภาวนาย  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  
ปติฏฺาเปตพฺพาติ ฯ

[๖๙๖]
 สาวตถฺนีทิาน ฯ  ตตรฺ  โข  ภควา  ฯเปฯ  เอตทโวจ  อกสุลราสตี ิ ภกฺิขเว  วทมาโน  
ปฺจ  นีวรเณ  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย ฯ  เกวโล  หาย  ภิกฺขเว  อกุสลราสิ  ยทิท  
ปฺจ  นีวรณา ฯ  กตเม  ปฺจ ฯ  กามจฺฉนฺทนีวรณ  พฺยาปาทนีวรณ  ถีนมิทฺธนีวรณ   
อทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺนวีรณ  วจิกิจิฉฺานวีรณ ฯ  อกุสลราสติี  ภิกฺขเว  วทมาโน  อิเม  ปฺจ  นีวรเณ  
สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย ฯ  เกวโล  หาย  ภิกฺขเว  อกุสลราสิ  ยทิท  ปฺจ  นีวรณา ฯ  
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ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...  เพื่อก�าหนดรู้จิต  ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีธรรมเอกผุดข้ึน  มีจิตผ่องใส  มีจิตตั้งม่ัน  มีจิต 
มีอารมณ์เดียว  เพื่อก�าหนดรู้ธรรม.

[๖๙๔]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แม้ภิกษุทั้งหลายท่ีเป็นอรหันตขีณาสพ  อยู่จบพรหมจรรย์   
ท�ากจิทีค่วรท�าเสร็จแล้ว  ปลงภาระลงแล้ว  มปีระโยชน์ตนถงึแล้วโดยล�าดบั  สิน้สงัโยชน์
ท่ีจะน�าไปสู่ภพแล้ว  หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ  ก็ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีธรรมเอกผุดข้ึน  มีจิตผ่องใส  มีจิตตั้งม่ัน  มีจิต 
มีอารมณ์เดียว  พรากจากกายแล้ว   ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...  พรากจาก 
เวทนาแล้ว   ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...  พรากจากจิตแล้ว   ย่อมพิจารณา 
เห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีธรรมเอกผุดขึ้น  มีจิตผ่องใส   
มีจิตตั้งมั่น  มีจิตมีอารมณ์เดียว  พรากจากธรรมแล้ว.

[๖๙๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุทั้งหลายที่เป็นผู้มาใหม่  บวชยังไม่นาน  เพิ่งมาสู ่
ธรรมวินัยนี้  อันเธอทั้งหลายพึงให้สมาทาน  พึงให้ตั้งอยู่  พึงให้ด�ารงมั่น  ในการเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๔  

อกุสลราสิสูตร

 กองอกุศล ๕

[๖๙๖]
 สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล  ฯลฯ  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธภาษิตนี้ว่า  

 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  เมือ่จะกล่าวว่ากองอกุศล  จะกล่าวให้ถกู  ต้องกล่าวถงึนิวรณ์ ๕   
เพราะว่ากองอกศุลท้ังส้ินนี ้ ได้แก่นิวรณ์ ๕   นิวรณ์ ๕ เป็นไฉน ?   คอืกามฉันทนิวรณ์ ๑   
พยาบาทนิวรณ์ ๑   ถีนมิทธนิวรณ์ ๑   อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ๑   วิจิกิจฉานิวรณ์ ๑   
ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เมือ่จะกล่าวว่ากองอกุศล  จะกล่าวให้ถูก  ต้องกล่าวถึงนวิรณ์ ๕ เหล่านี้  
เพราะกองอกุศลทั้งสิ้นนี้  ได้แก่  นิวรณ์ ๕.
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[๖๙๗]
 กุสลราสีติ  ภิกฺขเว  วทมาโน  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย ฯ  
เกวโล  หาย  ภิกฺขเว  กุสลราสิ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏฺานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  กุสลราสีติ  ภิกฺขเว  วทมาโน  อิเม  จตฺตาโร   
สติปฏฺาเน  สมมฺา  วทมาโน  วเทยฺย ฯ  เกวโล  หาย  ภกิขฺเว  กสุลราสิ  ยททิ  จตฺตาโร  
สติปฏฺานาติ ฯ  

[๖๙๘]
 ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  สกุณคฺฆ ี1  ลาป  สกุณ  สหสา  อชฺฌปฺปตฺตา  อคฺคเหสิ ฯ  อถ   
โข  ภกิขฺเว  ลาโป  สกโุณ  สกณุคฆิฺยา  หริยมาโน  เอว  ปรเิทเวส ิ2  มยเมวมหฺ  อลกขฺกิา  
มย  อปฺปปฺุา  เย  มย  อโคจเร  จริมฺห  ปรวิสเย ฯ  สจชฺช 3  มย  โคจเร  จเรยฺยาม  
สเก  เปตฺติเก  วิสเย  น  มฺยาย  สกุณคฺฆี  อล  อภวิสฺส  ยทิท  ยุทฺธายาติ ฯ  โก  ปน  
เต  ลาป  โคจโร  สโก  เปตฺติโก  วิสโยติ ฯ  ยทิท  นงฺคลกฏฺกรณ  เลฑฺฑุฏฺานนฺติ ฯ  
อถ  โข  ภิกฺขเว  สกุณคฺฆี  สเก  พเล  อปตฺถทฺธา  สเก  พเล  อวาทมานา 4  ลาป  สกุณ   
ปมฺุจ ิ คจฺฉ  โข  ตฺว  ลาป  ตตรฺปิ  เม  คนฺตวฺา  น  โมกขฺสตี ิฯ  อถ  โข  ภกิขฺเว  ลาโป  
สกุโณ  นงฺคลกฏฺกรณ  เลฑฺฑุฏฺาน  คนฺตฺวา  มหนฺต  เลฑฺฑุ�  อภิรูหิตฺวา  สกุณคฺฆึ  
วทมาโน  อฏฺาสิ  เอหิ  โขทานิ  เม  สกุณคฺฆิ  เอหิ  โขทานิ  เม  สกุณคฺฆีติ ฯ  อถ  
โข  สา  ภกิขฺเว  สกณุคฆีฺ  สเก  พเล  อปตถฺทธฺา  สเก  พเล  อวาทมานา  อโุภ  ปกเฺข   
สนฺธาย 5  ลาป  สกุณ  สหสา  อชฺฌปฺปตฺตา ฯ  ยทา  โข  ภิกฺขเว  อฺาสิ  ลาโป  สกุโณ  
พหุ  อาคตา 6  โข  มฺยาย  สกุณคฺฆีติ  อถสฺเสว 7  เลฑฺฑุสฺส  อนฺตร  ปจฺจุปาทิ ฯ  อถ  
โข  ภิกฺขเว  สกุณคฺฆี    ตตฺเถว  อุร  ปจฺจตาเฬสิ ฯ  เอวเฺหต 8  ภิกฺขเว  โหติ  โย   
อโคจเร  จรติ  ปรวิสเย ฯ

1.  ม. ยุ. สกุณคฺฆิ ฯ
2.  ม. ยุ. ปริเทวสิ ฯ
3.  ม. ยุ. สเจชฺช ฯ
4.  ม. ยุ. อสวทมานา ฯ  เอวมุปริ ฯ
5.  ม. ยุ. สนฺนยฺห ฯ
6.  โป. ม. อาคโต ฯ
7.  ม. อถ  ตสฺเสว ฯ
8.  ม. ยุ. เอว  หิ  ต ฯ
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[๖๙๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล  จะกล่าวให้ถูก  ต้องกล่าวถึง 
สตปัิฏฐาน ๔  เพราะว่ากองกศุลทัง้สิน้น้ี  ได้แก่สตปัิฏฐาน ๔   สตปัิฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ   
มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...  
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...  ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล  จะกล่าวให้ถูก  ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔  เพราะว่ากองกุศล
ทั้งสิ้นนี้  ได้แก่สติปัฏฐาน. 1  

จบ  สูตรที่ ๕

สกุณัคฆีสูตร

 ว่าด้วยอารมณ์โคจร  

[๖๙๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีแล้ว  เหย่ียวโฉบลงจับนกมูลไถโดยรวดเร็ว   
ครัง้นัน้  นกมลูไถก�าลังถกูเหย่ียวน�าไป  ได้ร�าพนัอย่างน้ีว่า  เราเป็นคนอับโชค  มีบญุน้อย 
ท่ีเทีย่วไปในถิน่ของผูอ้ืน่  อนัมใิช่ถิน่หากนิ  ถ้าวนันีเ้ราไปเทีย่วในถิน่อนัเป็นของบดิาตน 
ซึ่งควรเที่ยวไปไซร้  เหยี่ยวตัวนี้เราอาจต่อสู้ได้.
 เหยีย่วจงึถามว่า  แน่ะนกมลูไถ  กถ็ิน่ซ่ึงเป็นของบดิาตน  อนัเป็นทีห่ากนิของเจ้า
เป็นเช่นไร ? 
 นกมูลไถตอบว่า  คือ  ที่ๆ มีก้อนดิน  ซึ่งเขาท�าการไถไว้.
 ครั้งนั้น  เหยี่ยวหยิ่งในก�าลังของตน  อวดอ้างก�าลังของตน  ปล่อยนกมูลไถไป   
พร้อมด้วยบอกว่า  เจ้าจงไปเถิดนกมูลไถ  เจ้าจะไปแม้ในท่ีนั้นก็ไม่รอดพ้นเราได้   
นกมลูไถจงึไปยงัท่ีๆ มีก้อนดินซึง่เขาท�าการไถไว้  ขึน้สูก้่อนดนิก้อนใหญ่  ยนืท้าเหยีย่ว 
อยู่ว่า  แน่ะเหยี่ยว  บัดนี้ท่านจงมาจับเราเถิด  คร้ังน้ัน  เหย่ียวหย่ิงในก�าลังของตน   
อวดอ้างในก�าลงัของตน  จงึห่อปีกทัง้ ๒ โฉบหานกมลูไถโดยรวดเร็ว  ครัง้ใด  นกมลูไถ 
รู้ว่าเหยี่ยวนี้โฉบลงมาเร็วจะจับเรา  ครั้งนั้น  ก็หลบเข้าซอกดินนั้นเอง  เหยี่ยวยังอกให้
กระแทกดิน (ตาย) ในที่นั้นเอง   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรื่องนกมูลไถเที่ยวไปในถิ่นอื่น  
อันมิใช่ถิ่นหากิน  ย่อมเป็นเช่นนี้แล.

1.  สติปัฏฐาน ๔  -ผู้รวบรวม
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[๖๙๙]
 ตสมฺา  ติห  ภิกขฺเว  มา  อโคจเร  จรติถฺ  ปรวสิเย ฯ  อโคจเร  ภกฺิขเว  จรต  ปรวสิเย   
ลจฉฺต ิ มาโร  โอตาร  ลจฺฉต ิ มาโร  อารมมฺณ ฯ  โก  จ  ภกิขฺเว  ภกฺิขโุน  อโคจโร  ปรวสิโย ฯ   
ยทิท  ปฺจ  กามคณุา ฯ  กตเม  ปฺจ ฯ  จกขฺวิฺุเยยฺา  รปูา  อฏฺิา  กนตฺา  มนาปา  
ปิยรูปา  กามูปสฺหิตา  รชนิยา  โสตวิฺเยฺยา  สทฺทา ฯ  ฆานวิฺเยฺยา  คนฺธา ฯ  
ชิวฺหาวิฺเยฺยา  รสา ฯ  กายวิฺเยฺยา  โผฏฺพฺพา  อิฏฺา  กนฺตา  มนาปา  ปิยรูปา  
กามูปสฺหิตา  รชนิยา ฯ  อย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อโคจโร  ปรวิสโย ฯ  

[๗๐๐]
 โคจเร  ภิกฺขเว  จรถ  สเก  เปตฺติเก  วิสเย ฯ  โคจเร  ภิกฺขเว  จรต  สเก  เปตฺติเก   
วสิเย  น  ลจฺฉต ิ มาโร  โอตาร  น  ลจฉฺต ิ มาโร  อารมมฺณ ฯ  โก  จ  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  
โคจโร  สโก  เปตฺติโก  วิสโย ฯ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏฺานา ฯ  กตเม  จตฺตโร ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  โคจโร  สโก  เปตฺติโก   
วิสโยติ ฯ  

[๗๐๑]
 อตถฺ ิ ภกิขฺเว  หมิวโต  ปพฺพตราชสสฺ  ทคุคฺา  วสิมา  เทสา  ยตฺถ  เนว  มกกฺฏาน  
จาริ  น  มนุสฺสาน ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  หิมวโต  ปพฺพตราชสฺส  ทุคฺคา  วิสมา  เทสา  ยตฺถ  
มกฺกฏานฺหิ  โข  จาริ  น  มนุสฺสาน ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  หิมวโต  ปพฺพตราชสฺส  สมา  
ภมูภิาคา  รมณียา  ยตถฺ  มกกฺฏานฺเจว  จาร ิ มนสุสฺาน  จ ฯ  ตตรฺ  โข  ภกิขฺเว  ลทุธฺา  
มกฺกฏวีถีสุ  เลป  โอฑฺเฑนฺติ  มกฺกฏาน  พาธนาย ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  เย  เต  มกฺกฏา  
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[๖๙๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย  อย่าเที่ยวไปในอารมณ์อื่น 
อันมิใช่โคจร  เมื่อเธอท้ังหลาย  เที่ยวไปในอารมณ์อื่น  อันมิใช่โคจร  มารจักได้ช่อง   
มารจกัได้อารมณ์  กอ็ารมณ์อืน่อนัมใิช่โคจรของภกิษ ุ คอือะไร ?   กามคณุ ๕   กามคุณ ๕  
เป็นไฉน ?   คือ  รูปอันพึงรู้ด้วยจักษุ  อันน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  น่ารัก   
ชกัให้ใคร่  ชวนให้ก�าหนดั  เสียงทีพ่งึรูด้้วยห.ู..  กลิน่ทีพ่งึรูด้้วยจมูก...  รสทีพ่งึรูด้้วยลิน้...   
โผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกาย  อันน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  น่ารัก  ชักให้ใคร่   
ชวนให้ก�าหนัด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้คือ  อารมณ์อื่น  มิใช่โคจรของภิกษุ.

[๗๐๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในอารมณ์  ซึ่งเป็นของบิดาตน 
อันเป็นโคจร  เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ์  ซึ่งเป็นของบิดาตน  อันเป็นโคจร   
มารจักไม่ได้ช่อง  มารจักไม่ได้อารมณ์  ก็อารมณ์อันเป็นของบิดา  อันเป็นของโคจร   
คืออะไร ?  คือ  สติปัฏฐาน ๔   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกเสยี   ย่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู.่..   ย่อมพจิารณาเห็นจติในจติอยู.่..   
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้คือ  อารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตน  อันเป็น
โคจรของภิกษุ.

จบ  สูตรที่ ๖

มักกฏสูตร

 ว่าด้วยอารมณ์อันมิใช่โคจร

[๗๐๑]
 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  ถิน่แห่งขุนเขาชือ่หมิพานต์  อนัไปได้ยาก  ขรขุระ  ไม่เป็นทีเ่ท่ียวไป 
ท้ังของฝงูลงิ  ทัง้ของหมูม่นษุย์มอียู่  ถิน่แห่งขนุเขาชือ่หมิพานต์  อนัไปได้ยาก  ขรขุระ  
เป็นทีเ่ทีย่วของฝูงลงิเท่านัน้  ไม่ใช่ของหมู่มนุษย์มีอยู่  ภูมิภาคแห่งขุนเขาชือ่หมิพานต์  
ราบเรียบ  น่ารื่นรมย์  เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์  มีอยู่ ณ ท่ีนั้น   
พวกพรานวางตังไว้ในทางเดินของฝูงลิงเพื่อดักลิง  ในลิงเหล่านั้น  ลิงเหล่าใดไม่โง่   
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อพาลชาติกา  อโลลาติกา  เต  ต  เลป  ทิสฺวา  อารกา  ปริวชฺเชนฺติ ฯ  โย  ปน  โส  
โหติ  มกฺกโฏ  พาลชาติโก  โลลชาติโก  โส  ต  เลป  อุปสงฺกมิตฺวา  หตฺเถน  คณฺหาติ  
โส  ตตฺถ  พชฺฌติ  หตฺถ  โมเจสฺสามีติ  ทุติเยน  หตฺเถน  คณฺหาติ  โส  ตตฺถ  พชฺฌติ   
อุโภ  หตฺเถ  โมเจสฺสามีติ  ปาเทน  คณฺหาติ  โส  ตตฺถ  พชฺฌติ  อุโภ  หตฺเถ  โมเจสฺสามิ   
ปาท  จาติ  ทุติเยน  ปาเทน  คณฺหาติ  โส  ตตฺถ  พชฺฌติ  อุโภ  หตฺเถ  โมเจสฺสามิ   
ปาเท  จาติ  ตุณฺเฑน  คณฺหาติ  โส  ตตฺถ  พชฺฌติ ฯ  เอว  หิ  โส  ภิกฺขเว  มกฺกโฏ   
ปฺโจฑฑฺโิต  ถนุ  เสติ  อนย  อาปนโฺน  พฺยสน  อาปนโฺน  ยถา  กามกรณโีย  ลทุทฺสสฺ ฯ   
ตเมน  ภิกฺขเว  ลุทฺโท  วิชฺฌิตฺวา  ตสฺมึเยว  มกฺกฏ  อุทฺธริตฺวา  อวิสฺสชฺเชตฺวา  เยน  
กาม  ปกฺกมติ ฯ  เอว  เหต  ภิกฺขเว  โหติ  โย  อโคจเร  จรติ  ปรวิสเย ฯ  

[๗๐๒]
 ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  มา  อโคจเร  จริตฺถ  ปรวิสเย ฯ  อโคจเร  ภิกฺขเว  จรต   
ปรวิสเย  ลจฺฉติ  มาโร  โอตาร  ลจฺฉติ  มาโร  อารมฺมณ ฯ  โก  จ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  
อโคจโร  ปรวิสโย ฯ  ยทิท  ปฺจ  กามคุณา ฯ  กตเม  ปฺจ ฯ  จกฺขุวิฺเยฺยา  รูปา  
อิฏฺา  กนฺตา  มนาปา  ปิยรูปา  กามูปสฺหิตา  รชนิยา  โสตวิฺเยฺยา  สทฺทา ฯ   
ฆานวิฺเยฺยา  คนฺธา ฯ  ชิวฺหาวิฺเยฺยา  รสา ฯ  กายวิฺเยฺยา  โผฏฺพฺพา  อิฏฺา  
กนฺตา  มนาปา  ปิยรูปา  กามูปสฺหิตา  รชนิยา ฯ  อย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อโคจโร   
ปรวิสโย ฯ  

[๗๐๓]
 โคจเร  ภิกฺขเว  จรถ  สเก  เปตฺติเก  วิสเย ฯ  โคจเร  ภิกฺขเว  จรต  สเก  เปตฺติ
เก  วิสเย  น  ลจฺฉต ิ มาโร  โอตาร  น  ลจฉฺต ิ มาโร  อารมมฺณ ฯ  โก  จ  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน   
โคจโร  สโก  เปตฺติโก  วิสโย ฯ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏฺานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  อย  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  โคจโร  สโก  เปตฺตโิก   
วิสโยติ ฯ  
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ไม่ลอกแลก  ลิงเหล่าน้ัน  เห็นดังน้ัน  ย่อมหลีกออกห่าง   ส่วนลิงใดโง่  ลอกแลก   
ลิงตัวนั้นเมื่อเข้าไปใกล้ตังนั้น  เอามือจับ  มือก็ติดตัง  มันจึงเอามือข้างที่สองจับ   
ด้วยคิดว่าจักปลดมือออก  มือข้างที่สองก็ติดตังอีก  มันจึงเอาเท้าจับ  ด้วยคิดว่า   
จักปลดมือทั้งสองออกเท้าก็ติดตังอีก  มันจึงเอาเท้าข้างที่สองจับ  ด้วยคิดว่า  จักปลด
มือทั้งสองและเท้าออก  เท้าที่สองก็ติดตังอีก  มันจึงเอาปากกัด  ด้วยคิดว่า  จักปลด
มอืท้ังสองและเท้าท้ังสองออก  ปากก็ตดิตงัอีก  ลงิตวัน้ันถูกตรงึ ๕ ประการอย่างนีแ้ล  
นอนถอนใจ  ถึงความพินาศ  ยุบยับแล้ว  อันพรานจะพึงกระท�าได้ตามความปรารถนา  
พรานแทงลิงตัวนั้นแล้วจึงยกขึ้นไว้ในที่นั้นเอง  ไม่ละทิ้ง  หลีกไปตามความปรารถนา  
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เรือ่งลงิเทีย่วไปในถิน่อ่ืน  อนัมใิช่ทีค่วรเทีย่วไป  ย่อมเป็นเช่นนีแ้หละ.  

[๗๐๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแหละ  เธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในอารมณ์อื่น 
อันมิใช่โคจร  เม่ือเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ์อ่ืน  อันมิใช่โคจร  มารได้ช่อง   
มารจักได้อารมณ์  ก็อารมณ์อื่นอันมิใช่โคจรของภิกษุ  คืออะไร ?   คือ  กามคุณ ๕   
กามคณุ ๕ เป็นไฉน ?   คอื  รปูทีพ่งึรูด้้วยจกัษ ุ อนัน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  น่ารกั   
ชักให้ใคร่  ชวนให้ก�าหนัด   เสียงที่พึงรู้ด้วยหู...   กลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูก...   รสที่พึงรู ้
ด้วยลิ้น...  โผฏฐัพพะท่ีพึงรู้ด้วยกาย  อันน่าปรารถนา  น่าใคร่  น่าพอใจ  น่ารัก   
ชกัให้ใคร่  ชวนให้ก�าหนดั   ดูกรภกิษทุัง้หลาย  นีค้อื  อารมณ์อืน่อนัมใิช่โคจรของภกิษ.ุ

[๗๐๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตน   
อันเป็นโคจร  เมื่อเธอท้ังหลายเที่ยวไปในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตน  อันเป็นโคจร   
มารจักไม่ได้อารมณ์  ก็อารมณ์อันเป็นของบิดาตนอันเป็นโคจรของภิกษุ  คืออะไร ?   
คือ  สติปัฏฐาน ๔   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณา 
เห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสีย  ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...  ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัด 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้คือ  อารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตน   
อันเป็นโคจรของภิกษุ.

จบ  สูตรที่ ๗
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[๗๐๔]
 เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  พาโล  อพฺยตฺโต  อกุสโล  สูโท  ราชาน  วา  ราชมหามตฺต 1  
วา  นานจจฺเยหิ 2  สเูปห ิ ปจจฺปุฏฺโิต  อสสฺ  อมฺพิลคเฺคหปิิ  ตติตฺกคเฺคหปิิ  กฏุกคเฺคหปิิ   
มธุรคฺเคหิปิ  ขาริเกหิปิ  อขาริเกหิปิ  โลณิเกหิปิ  อโลณิเกหิปิ ฯ  สโข  โส  ภิกฺขเว  
พาโล  อพฺยตฺโต  อกุสโล  สูโท  สกสฺส  ภตฺตนิมิตฺต 3  น  อุคฺคณฺหาติ  อิท  วา  เม  
อชฺช  ภตฺตสูเปยฺย  รุจฺจติ  อิมสฺส  วา  อภิหรติ  อิมสฺส  วา  พหุ  คณฺหาติ  อิมสฺส  วา  
วณณฺ  ภาสต ิ อมฺพิลคคฺ  วา  เม  อชชฺ  ภตตฺสเูปยฺย  รจุจฺต ิ อมพฺลิคฺคสสฺ  วา  อภิหรติ  
อมฺพิลคฺคสฺส  วา  พหุ  คณฺหาติ  อมฺพิลคฺคสฺส  วา  วณฺณ  ภาสติ  ติตฺตกคฺค  วา  เม  
อชฺช ฯ  กฏุกคฺค  วา  เม  อชฺช ฯ  มธุรคฺค  วา  เม  อชฺช ฯ  ขาริก  วา  เม  อชฺช ฯ   
อขาริก  วา  เม  อชฺช ฯ  โลณิก  วา  เม  อชฺช ฯ  อโลณิก  วา  เม  อชฺช  ภตฺตสูเปยฺย  
รุจฺจติ  อโลณิกสฺส  วา  อภิหรติ  อโลณิกสฺส  วา  พหุ  คณฺหาติ  อโลณิกสฺส  วา  วณฺณ  
ภาสตีติ ฯ  สโข  โส  ภิกฺขเว  พาโล  อพฺยตฺโต  อกุสโล  สูโท  น  เจว  ลาภี  โหติ   
อจฺฉาทนสฺส  น  ลาภี  เวตฺตนสฺส  น  ลาภี  อภิหาราน ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  ตถา  หิ  โส  
ภิกฺขเว  พาโล  อพฺยตฺโต  อกุสโล  สูโท  สกสฺส  ภตฺตนิมิตฺต  น  อุคฺคณฺหาติ ฯ  

[๗๐๕]
 เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อเิธกจฺโจ  พาโล  อพฺยตโฺต  อกสุโล  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานปุสสฺี   
วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  กาเย   
กายานุปสฺสิโน  วิหรโต  จิตฺต  น  สมาธิยติ  อุปกฺกิเลสา  น  ปหียนฺติ  โส  ต  นิมิตฺต   
น  อุคฺคณฺหาติ ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  
สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  ตสสฺ  ธมฺเมส ุ ธมฺมานุปสสฺโิน  วหิรโต  จิตตฺ  
น  สมาธิยติ  อุปกฺกิเลสา  น  ปหียนฺติ  โส  ต  นิมิตฺต  น  อุคฺคณฺหาติ ฯ  สโข  โส   
ภกิขฺเว  พาโล  อพยฺตฺโต  อกสุโล  ภกิขฺุ  น  เจว  ลาภี  โหต ิ ทฏฺิเว  ธมฺเม  สขุวหิาราน  
น  ลาภี  สติสมฺปชฺสฺส ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  ตถา  หิ  โส  ภิกฺขเว  พาโล  อพฺยตฺโต  
อกุสโล  ภิกฺขุ  สกสฺส  จิตฺตสฺส  นิมิตฺต  น  อุคฺคณฺหาติ ฯ  

1.  สี. ยุ. ราชมหามตฺตาน ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  นานาวิเธหีติ  วา  ปาโ ฯ  ยุ. นานาจฺจเอหิ ฯ  เอวมุปริ ฯ
3.  ม. ยุ. ภตฺตสฺส... ฯ  เอวมุปริ ฯ
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สูทสูตร

 ว่าด้วยการส�าเหนียกและไม่ส�าเหนียกนิมิต

[๗๐๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนพ่อครัวผู้เขลา  ไม่ฉลาดเฉียบแหลม  บ�ารุง 
พระราชาหรือมหาอ�ามาตย์ของพระราชาด้วยสูปะต่างชนิด  มีรสเปร้ียวจัดบ้าง   
ขมจัดบ้าง  เผ็ดจัดบ้าง  หวานจัดบ้าง  มีรสเฝื่อนบ้าง  ไม่เฝื่อนบ้าง  เค็มบ้าง  จืดบ้าง   
พ่อครัวนั้นไม่สังเกตรสอาหารของตนว่า   วันนี้  ภัตและสูปะของเราชนิดนี้ท่านชอบใจ   
หรือท่านรับสูปะนี้มาก  หรือท่านชมสูปะนี้   วันนี้  ภัตและสูปะของเรามีรสเปรี้ยวจัด   
ท่านชอบใจ  หรือท่านรับสูปะมีรสเปรี้ยวจัด  หรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสเปรี้ยวจัดมาก   
หรือท่านชมสูปะมีรสเปรี้ยวจัด   วันนี้  ภัตและสูปะของเรามีรสขมจัด...  มีรสเผ็ดจัด...   
มีรสหวานจัด...  มีรสเฝื่อน...  มีรสไม่เฝื่อน...  มีรสเค็ม...   วันนี้  ภัตและสูปะของเรา 
มีรสจืดท่านชอบใจ  หรือท่านรับสูปะมีรสจืด  หรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสจืดมาก   
หรือท่านชมสูปะมีรสจืด  ดังนี้   พ่อครัวน้ันย่อมไม่ได้เครื่องนุ่งห่ม  ไม่ได้ค่าจ้าง   
ไม่ได้รางวัล  ข้อนัน้เป็นพราะเหตุไร ?   เพราะพ่อครัวนัน้เป็นคนเขลา  ไม่ฉลาดเฉยีบแหลม  
ไม่สังเกตเครื่องหมายอาหารของตน  ฉันใด.  

[๗๐๕]
 ฉนันัน้เหมอืนกนั  ภิกษทุัง้หลาย  ภกิษบุางรปูในธรรมวนิยันี ้ เป็นผูเ้ขลา  ไม่ฉลาด 
เฉียบแหลม  ย่อมพิจารณาเหน็กายในกายอยู ่ มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ ก�าจดั 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  จิตย่อมไม่ตั้งมั่น   
ยงัละอุปกิเลสไม่ได้  เธอไม่ส�าเหนียกนิมิตนั้น   ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อพิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมอยู ่ จติย่อมไม่ตัง้มัน่  ยงัละอปุกิเลสไม่ได้  เธอไม่ส�าเหนยีกนมิติน้ัน  ภิกษุนั้น 
ย่อมไม่ได้ธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน  และไม่ได้สติสัมปชัญญะ  ข้อนั้น 
เพราะเหตุไร ?   เพราะภิกษุนั้นเป็นผู้เขลา  ไม่ฉลาดเฉียบแหลม  ไม่ส�าเหนียกนิมิต 
แห่งจิตของตน.
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[๗๐๖]
 เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  กุสโล  สูโท  ราชาน  วา  ราชมหามตฺต  
วา  นานจจฺเยห ิ สูเปห ิ ปจจฺปุฏฺโิต  อสสฺ  อมฺพลิคเฺคหปิิ  ตติตฺกคเฺคหปิิ  กฏุกคเฺคหปิิ   
มธุรคฺเคหิปิ  ขาริเกหิปิ  อขาริเกหิปิ  โลณิเกหิปิ  อโลณิเกหิปิ ฯ  สโข  โส  ภิกฺขเว   
ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  กุสโล  สูโท  สกสฺส  ภตฺตนิมิตฺต  อุคฺคณฺหาติ  อิท  วา  เม  อชฺช  
ภตฺตสูเปยฺย  รุจฺจติ  อิมสฺส  วา  อภิหรติ  อิมสฺส  วา  พหุ  คณฺหาติ  อิมสฺส  วา  วณฺณ  
ภาสติ  อมฺพิลคฺค  วา  เม  อชฺช  ภตฺตสูเปยฺย  รุจฺจติ  อมฺพิลคฺคสฺส  วา  อภิหรติ  
อมฺพิลคฺคสฺส  วา  พหุ  คณฺหาติ  อมฺพิลคฺคสฺส  วา  วณฺณ  ภาสติ  ติตฺตกคฺค  วา  เม  
อชฺช ฯ  กฏุกคฺค  วา  เม  อชฺช ฯ  มธุรคฺค  วา  เม  อชฺช ฯ  ขาริก  วา  เม  อชฺช ฯ   
อขาริก  วา  เม  อชฺช ฯ  โลณิก  วา  เม  อชฺช ฯ  อโลณิก  วา  เม  อชฺช  ภตฺตสูเปยฺย  
รุจฺจติ  อโลณิกสฺส  วา  อภิหรติ  อโลณิกสฺส  วา  พหุ  คณฺหาติ  อโลณิกสฺส  วา  วณฺณ  
ภาสตตี ิฯ  สโข  โส  ภิกขฺเว  ปณฑฺโิต  พยฺตโฺต  กสุโล  สโูท  ลาภ ี เจว  โหต ิ อจฺฉาทนสสฺ  
ลาภี  เวตฺตนสฺส  ลาภี  อภิหาราน ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  ตถา  หิ  โส  ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  
พฺยตฺโต  กุสโล  สูโท  สกสฺส  ภตฺตนิมิตฺต  อุคฺคณฺหาติ ฯ  

[๗๐๗]
 เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อเิธกจฺโจ  ปณฑฺโิต  พยฺตโฺต  กสุโล  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานปุสสฺี   
วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  กาเย   
กายานุปสฺสิโน  วิหรโต  จิตฺต  สมาธิยติ  อุปกฺกิเลสา  ปหียนฺติ  โส  ต  นิมิตฺต   
อคุคฺณหฺาติ ฯ  เวทนาส ุ เวทนานปุสสฺ ี วิหรต ิฯ  จตฺิเต  จติตฺานปุสสฺ ี วิหรต ิฯ  ธมเฺมสุ   
ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาปี  สมปฺชาโน  สติมา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  ตสสฺ   
ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสิโน  วิหรโต  จิตฺต  สมาธิยติ  อุปกฺกิเลสา  ปหียนฺติ  โส  ต  นิมิตฺต   
อุคฺคณฺหาติ ฯ  สโข  โส  ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  กุสโล  ภิกฺขุ  ลาภี  เจว  โหติ  
ทิฏฺเว  ธมฺเม  สุขวิหาราน  ลาภี  [1]  สติสมฺปชฺสฺส ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  ตถา  หิ  
โส  ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  กุสโล  ภิกฺขุ  สกสฺส  จิตฺตสฺส  นิมิตฺต  อุคฺคณฺหาตีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. โหติ ฯ
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[๗๐๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนพ่อครัวผู้มีปัญญา  ฉลาด  เฉียบแหลม   
บ�ารุงพระราชาหรือมหาอ�ามาตย์ของพระราชาด้วยสูปะต่างชนิด  มีรสเปรี้ยวจัดบ้าง   
ขมจัดบ้าง  เผ็ดจดับ้าง  หวานจดับ้าง  มรีสเฝ่ือนบ้าง  ไม่เฝ่ือนบ้าง  มรีสเค็มบ้าง  จืดบ้าง   
พ่อครัวน้ันย่อมสังเกตรสอาหารของตนว่า   วนัน้ี  ภัตและสปูะของเราชนดินี ้ ท่านชอบใจ  
หรือท่านรับสูปะนี้  หรือหยิบเอาสูปะนี้มาก  หรือท่านชมสูปะนี้   วันนี้  ภัตและสูปะ 
ของเรามีรสเปรี้ยวจัด...   วันนี้  ภัตและสูปะของเรามีรสขมจัด...  มีรสเผ็ดจัด...   
มีรสหวานจัด...  มีรสเฝื่อน...  มีรสไม่เฝื่อน...  มีรสเค็ม...   วันนี้  ภัตและสูปะของเรา 
มีรสจืดท่านชอบใจ  หรือท่านรับสูปะมีรสจืด  หรือท่านหยิบเอาสูปะมีรสจืดมาก   
หรือท่านชมสูปะมีรสจืด  ดังนี้   พ่อครัวนั้นย่อมได้เครื่องนุ่งห่ม  ได้ค่าจ้าง  ได้รางวัล   
ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะพ่อครัวนั้นเป็นคนมีปัญญา  ฉลาด  เฉียบแหลม   
สังเกตรสอาหารของตน  ฉันใด.

[๗๐๗]
   ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มีปัญญา  
ฉลาด  เฉียบแหลม  ย่อมพิจารณาเหน็กายในกายอยู่  มีความเพยีร  มีสมัปชญัญะ  มสีติ   
ก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี  เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  จิตย่อมตั้งมั่น  
ละอุปกิเลสได้  เธอย่อมส�าเหนียกนิมิตนั้น  ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...  
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมอยู่  จิตย่อมตั้งมั่น  ละอุปกิเลสได้  เธอย่อมส�าเหนียกในนิมิตนั้น  ภิกษุนั้น   
ย่อมได้ธรรมเป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนั  และได้สตสิมัปชญัญะ  ข้อนัน้เป็นเพราะเหตไุร ?   
เพราะภิกษุนั้นเป็นผู้มีปัญญา  ฉลาด  เฉียบแหลม  ส�าเหนียกนิมิตแห่งจิตของตน.

จบ  สูตรที่ ๘
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[๗๐๘]
 เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  เวลุวคามเก 1 ฯ  ตตฺร  โข  
ภควา  ภิกขฺ ู อามนเฺตส ิ เอถ  ตเุมหฺ  ภกิขฺเว  สมนฺตา  เวสาลยิา  ยถามิตฺต  ยถาสนฺทฏฺิ  
ยถาสมฺภตฺต  วสฺส  อุเปถ  อิเธวาห  เวลุวคามเก  วสฺส  อุปคจฺฉามีติ ฯ  เอวมฺภนฺเตติ   
โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา  สมนฺตา  เวสาลิยา  ยถามิตฺต  ยถาสนฺทิฏฺ   
ยถาสมฺภตฺต  วสฺส  อุปคจฺฉุ ฯ  

[๗๐๙]
 ภควา  ปน  ตตเฺถว  เวลุวคามเก  วสสฺ  อุปคจฺฉิ ฯ  อถ  โข  ภควโต  วสสฺปูคตสสฺ   
ขโร  อาพาโธ  อุปฺปชฺชติ 2  พาฬฺหา  เวทนา  วตฺตนฺติ  มรณนฺติกา ฯ  ตตฺร  สุท  ภควา  
สโต  สมฺปชาโน  อธิวาเสติ 3  อวิหฺมาโน ฯ  อถ  โข  ภควโต  เอตทโหสิ  น  โข  ปน  
เมตมฺปฏิรูป  โยหมนามนฺเตตฺวา  อุปฏฺาเก  อนปโลเกตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  ปรินิพฺพาเยยฺย  
ยนนฺนูาห  อมิ  อาพาธ  วริิเยน  ปฏิปฺปณาเมตฺวา  ชวีติสงขฺาร  อธฏฺิาย  วหิเรยยฺนตฺ ิฯ   
อถ  โข  ภควา  ต  อาพาธ  วริิเยน  ปฏปิปฺณาเมตวฺา  ชวีติสงฺขาร  อธฏฺิาย  วหิาสิ ฯ  [4]  
อถ  โข  ภควา  คลิานา  วฏฺุโิต  อจิรวฏฺุโิต  เคลฺา  [5]  วหิารปจฺฉายาย  ปฺตเฺต   
อาสเน  นิสีทิ ฯ  

[๗๑๐]
 อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท   
ภควนฺต  เอตทโวจ  [6]  ทิฏฺ  ภนฺเต  ภควโต  ขมนีย  ทิฏฺ  ภนฺเต  ภควโต  ยาปนีย   
อปิ  เม  ภนฺเต  มธุรกชาโต  วิย  กาโย  ทิสาปิ  เม  น  ปกฺขายนฺติ  ธมฺมาปิ  ม   
นปฺปฏิภนฺติ  ภควโต  เคลฺเน  อปิจ  เม  ภนฺเต  อโหสิ  กาจิเทว  อสฺสาสมตฺตา  น  

1.  ม. เวฬุวคามเก ฯ  ยุ. เพลุวคามเก ฯ
2.  ม. ยุ. อุปฺปชฺชิ ฯ
3.  ม. ยุ. อธิวาเสสิ ฯ
4.  ม. อถ  โข  ภควโต  โส  อาพาโธ  ปฏิปฺปสฺสมฺภิ ฯ
5.  ยุ. วิหารา  นิกฺขมิตฺวา  วิหารปจฺฉา  ฉายาย ฯ
6.  ม. ทิฏฺโ  เม  ภนฺเต  ภควโต  ผาสุ ฯ
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คิลานสูตร

 ว่าด้วยมีตนเป็นเกาะ

[๗๐๘]
 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

 สมยัหน่ึง  พระผูมี้พระภาคประทบัอยู่ ณ เวฬวุคาม  ใกล้เมอืงเวสาล ีณ ท่ีนัน้แล  พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกภกิษทุัง้หลายมา

แล้วตรัสว่า  

 มาเถิด  ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงเข้าจ�าพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบ   
ตามมิตร  ตามสหาย  ตามพวก (ของตนๆ) เถิด  เราจะเข้าจ�าพรรษา ณ เวฬุวคามนี้แล  
 ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระด�ารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว  เข้าจ�าพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบ  ตามมิตร  ตามสหาย  

ตามพวก  (ของตนๆ).

[๗๐๙]
 ส่วนพระผูม้พีระภาคทรงเข้าจ�าพรรษา ณ เวฬวุคามนัน้แหละ  เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงเข้าจ�าพรรษาแล้ว  อาพาธกล้า

บังเกดิขึน้  เวทนาอย่างหนักใกล้มรณะเป็นไปอยู่  ได้ยนิว่า ณ ทีน่ัน้  พระผูม้พีระภาคทรงพระด�ารงสตสิมัปชญัญะ  ทรงอดกลัน้   

ไม่ทรงพรัน่พรงึ  ครัง้นัน้  พระองค์ทรงพระด�ารว่ิา  การทีเ่รายงัไม่บอกภิกษผุูอ้ปัุฏฐาก  ยงัไม่อ�าลาภกิษสุงฆ์   
แล้วปรินิพพานเสียน้ัน  หาสมควรแก่เราไม่  ไฉนหนอ  เราพึงขับไล่อาพาธนี้เสียด้วย
ความเพียร  แล้วด�ารงชีวิตสังขารอยู่  
 ครั้งนั้น  พระผู้มีพระภาคทรงขับไล่พระประชวรนั้น  ด้วยความเพียร  แล้วทรงด�ารงชีวิตสังขารอยู่  ครั้งนั้น   

พระผูม้พีระภาคทรงหายจากพระประชวรแล้ว  ทรงหายจากความไข้ไม่นาน  ประทบันัง่บนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว้ในร่มแห่งวหิาร.

[๗๑๐]
 ล�าดับน้ัน  ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  จึงนั่ง ณ  

ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว  ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระองค์เห็นพระผู้มีพระภาค 

ทรงอดทน  ข้าพระองค์เหน็พระผูม้พีระภาคทรงยงัอตัภาพให้เป็นไป  กายของข้าพระองค์ประหนึง่จะงอมระงมไป  แม้ทศิทัง้หลาย 

กไ็ม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์  แม้ธรรมทัง้หลายกไ็ม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์  เพราะความประชวรของพระผู้มีพระภาค  แต่ข้าพระองค์

มาเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่า  พระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงปรารภภิกษุสงฆ์  แล้วตรัสพระพุทธพจน์อันใดอันหนึ่ง  จักยังไม่เสด็จ

ปรินิพพานก่อน  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   

 ดกูรอานนท์  กบั็ดนี ้ ภกิษสุงฆ์จะยังมาหวงัอะไรในเราเล่า  ธรรมอันเราแสดงแล้ว  
กระท�าไม่ให้มีในภายใน  ไม่ให้มีในภายนอก  ก�ามืออาจารย์ในธรรมทั้งหลาย  มิได้มีแก่
ตถาคต  ผูใ้ดพงึมคีวามด�ารฉิะนีว่้า  เราจักบริหารภกิษุสงฆ์  หรือว่าภิกษุสงฆ์ยังมีตวัเรา 
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ตาว  ภควา  ปริพฺพายสิสฺต ิ น  ตาว  ภควา  ภกิขฺสุงฆฺ  อารพฺภ  กฺิจิเทว  อทุาหรตีติ ฯ   
ก ึ ปนทาน ิ อานนทฺ  ภิกขฺสุงฺโฆ  มย ิ ปจจฺาสสึต ิ [1] ฯ  เทสโิต  อานนทฺ  มยา  ธมฺโม  
อนนฺตร  อพาหิร  กริตฺวา ฯ  นตฺถานนฺท  ตถาคตสฺส  ธมฺเมสุ  อาจริยมุฏฺ ิฯ  ยนฺนูนา- 
นนฺท  เอวมสฺส  อห  ภิกฺขุสงฺฆ  ปริหริสฺสามีติ  วา  มมุทฺเทสิโก  ภิกฺขุสงฺโฆติ  วา ฯ   
โส  นูนานนฺท  ภิกฺขุสงฺฆ  อารพฺภ  กิฺจิเทว  อุทาหเรยฺย ฯ  ตถาคตสฺส  โข  อานนฺท   
น  เอว  โหติ  อห  ภิกฺขุสงฺฆ  ปริหริสฺสามีติ  วา  มมุทฺเทสิโก  ภิกฺขุสงฺโฆติ  วา ฯ  ส  กึ  
อานนฺท  ตถาคโต  ภิกฺขุสงฺฆ  อารพฺภ  กิฺจิเทว  อุทาหริสฺสติ ฯ  เอตรหิ  โข  ปนาห  
อานนฺท  ชิณฺโณ  วุฑฺโฒ  มหลฺลโก  อทฺธคโต  วโย  อนุปฺปตฺโต  อสีติโก  เม  วโย   
วตฺตติ ฯ  เสยฺยถาปิ  อานนฺท  ชรสกฏ  [2]  เวฬุมิสฺสเกน  [3]  ยาเปติ  เอวเมว  โข  
อานนฺท  เวฬุมิสฺสโก  [4]  มฺเ  ตถาคตสฺส  กาโย  ยาเปติ ฯ

[๗๑๑]
 ยสฺมึ  อานนฺท  สมเย  ตถาคโต  สพฺพนิมิตฺตาน  อมนสิการา  เอกจฺจาน   
เวทนาน  นิโรธา  อนิมิตฺต  เจโตสมาธึ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ผาสุตร 5  อานนฺท  ตสฺมึ  
สมเย  ตถาคตสฺส  [6]  โหติ ฯ  ตสฺมา  ติหานนฺท  อตฺตทีปา  วิหรถ  อตฺตสรณา  
อนฺสรณา  ธมฺมทีปา  ธมฺมสรณา  อนฺสรณา ฯ  

[๗๑๒]
 กถฺจ  อานนทฺ  ภิกขฺ ุ อตฺตทโีป  วิหรต ิ อตฺตสรโณ  อนฺสรโณ  ธมมฺทโีป   
ธมฺมสรโณ  อนฺสรโณ ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี   
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
เอว  โข  อานนฺท  ภิกฺขุ  อตฺตทีโป  วิหรติ  อตฺตสรโณ  อนฺสรโณ  ธมฺมทีโป  
ธมฺมสรโณ  อนฺสรโณ ฯ  

[๗๑๓]
 เย  หิ  เกจิ  อานนฺท  เอตรหิ  วา  มมจฺจเย  วา  อตฺตทีปา  วิหริสฺสนฺติ   
อตฺตสรณา  อนฺสรณา  ธมฺมทีปา  ธมฺมสรณา  อนฺสรณา ฯ  ตมตคฺเคเม  เต  
อานนฺท  ภิกฺขู  ภวิสฺสนฺติ  เย  เกจิ  สิกฺขากามาติ ฯ  

1.  ม. ปจฺจาสีสติ ฯ
2.  ม. ชชฺชรสกฏ ฯ
3.  ม. เวขมิสฺสเกน ฯ  ยุ. เวธมิสฺสเกน ฯ
4.  ม. เวขมิสฺสเกน ฯ  ยุ. เวธมิสฺสเกน ฯ
5.  ม. ผาสุตโร ฯ
6.  ม. กาโย ฯ
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เป็นที่เชิดชู  ผู้นั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ์  แล้วกล่าวค�าอันใดอันหน่ึงแน่นอน   ดูกร
อานนท์  ตถาคตมิได้มีความด�าริอย่างนี้ว่า  เราจักบริหารภิกษุสงฆ์  หรือว่าภิกษุสงฆ ์
มีตัวเราเป็นที่เชิดชู  ดังนี้  ตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวค�าอันใดอันหนึ่งท�าไม 
อกีเล่า  บดัน้ีเรากแ็ก่เฒ่า  เป็นผูใ้หญ่  ล่วงกาลผ่านวัยแล้ว  วัยของเราเป็นมาถึง ๘๐ ปีแล้ว  
เกวียนเก่ายงัจะใช้ไปได้กเ็พราะการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่  ฉนัใด  กายของตถาคตกฉ็นัน้ัน 
เหมือนกัน  ยังเป็นไปได้  ก็คล้ายกับเกวียนเก่า  ที่ซ่อมแซมแล้วด้วยไม้ไผ่  ฉะนั้น.

[๗๑๑]
 ดกูรอานนท์  สมยัใด  ตถาคตเข้าเจโตสมาธอินัไม่มีนมิติ  เพราะไม่กระท�าไว้ในใจ 
ซึง่นมิติทัง้ปวง  เพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่  สมัยนั้น  กายของตถาคตย่อมผาสุก  
เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ  มีตนเป็นที่พึ่ง  อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  
คือ  มีธรรมเป็นเกาะ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง  อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิด.

[๗๑๒]
 ดกูรอานนท์  กภ็กิษเุป็นผูม้ตีนเป็นเกาะ  มตีนเป็นทีพ่ึง่  ไม่มสีิง่อ่ืนเป็นทีพ่ึง่  คอื   
มีธรรมเป็นเกาะ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นที่พึ่งอยู่  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมพจิารณาเหน็กายในกายอยู ่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌา   
และโสมนัส 1 ในโลกเสีย   ดูกรอานนท์  ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ  มตีนเป็นทีพ่ึง่  ไม่ม ี
ส่ิงอืน่เป็นท่ีพ่ึง  คอื  มธีรรมเป็นเกาะ  มีธรรมเป็นทีพ่ึ่ง  ไม่มีสิง่อ่ืนเป็นทีพ่ึ่งอยู่  อย่างนีแ้ล.

[๗๑๓]
 ดูกรอานนท์  ก็ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดี  ในเวลาที่เราล่วงไปแล้วก็ดี  จักเป็น 
ผู้มีตนเป็นเกาะ  มตีนเป็นทีพ่ึง่  ไม่มีสิง่อ่ืนเป็นทีพ่ึ่ง  คือ  มีธรรมเป็นเกาะ  มีธรรม 
เป็นท่ีพึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา  ภิกษุเหล่านั้น 
จักเป็นผู้เลิศ.

จบ  สูตรที่ ๙  

1.  โทมนัส  -ผู้รวบรวม
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[๗๑๔]
 สาวตฺถิย ฯ  ภควา ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  
ปตฺตจีวรมาทาย  เยน  อฺตโร  ภิกขฺนุปูสสฺโย  เตนปุสงกฺม ิ อปุสงกฺมติวฺา  ปฺตเฺต  
อาสเน  นิสีทิ ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขุนิโย  เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมึสุ   
อปุสงกฺมติวฺา  อายสฺมนตฺ  อานนทฺ  อภวิาเทตวฺา  เอกมนฺต  นิสทีสึ ุฯ  เอกมนฺต  นิสนฺินา   
โข  ตา  ภิกฺขุนิโย  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจุ  อิธ  ภนฺเต  อานนฺท  สมฺพหุลา  
ภิกฺขุนิโย  จตูสุ  สติปฏฺาเนสุ  สุปติฏฺติจิตฺตา  วิหรนฺติโย  อุฬาร  ปุพฺเพนาปร  วิเสส  
สฺชานนฺตีติ ฯ  เอวเมต  ภคินิโย  เอวเมต  ภคินิโย  โย  หิ  โกจิ  ภคินิโย  ภิกฺขุ  วา  
ภิกฺขุนี  วา  จตูสุ  สติปฏฺาเนสุ  สุปติฏฺติจิตฺโต  วิหรติ  ตสฺเสต  ปาฏิกงฺข  อุฬาร   
ปพุเฺพนาปร  วิเสส  สฺชานสิสฺตตี ิฯ  อถ  โข  อายสมฺา  อานนโฺท  ตา  ภกิขฺนุโิย  ธมมฺยิา  
กถาย  สนทฺสเฺสตวฺา  สมาทเปตฺวา  สมตุเฺตเชตวฺา  สมปฺหเสตวฺา  อฏฺุายาสนา  ปกกฺามิ ฯ  

[๗๑๕]
 อถ  โข  อายสฺมา  อานนโฺท  สาวตถฺยิ  ปิณฑฺาย  จริตวฺา  ปจฉฺาภตตฺ  ปิณฑฺปาต- 
ปฏิกฺกนฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  
นสีิท ิฯ  เอกมนตฺ  นสินิโฺน  โข  อายสมฺา  อานนโฺท  ภควนตฺ  เอตทโวจ  อธิาห  ภนเฺต  
ปพุพฺณฺหสมย  นวิาเสตฺวา  ปตตฺจวีรมาทาย  เยน  อฺตโร  ภกิขฺุนปูสสฺโย  เตนปุสงฺกมึ  
อุปสงฺกมิตฺวา  ปฺตฺเต  อาสเน  นิสิทึ ฯ  อถ  โข  ภนฺเต  สมฺพหุลา  ภิกฺขุนิโย  เยนาห  
เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  ม  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา   
โข  ภนฺเต  ตา  ภิกฺขุนิโย  ม  เอตทโวจุ  อิธ  ภนฺเต  อานนฺท  สมฺพหุลา  ภิกฺขุนิโย   
จตสู ุ สติปฏฺาเนส ุ สปุตฏฺิติจติตฺา  วิหรนตฺโิย  อฬุาร  ปพุเฺพนาปร  วเิสส  สฺชานนตฺตี ิฯ  
เอว  วุตตฺาห  ภนเฺต  ตา  ภิกขฺนุโิย  เอตทโวจ  เอวเมต  ภคนิิโย  เอวเมต  ภคนิิโย  โย  หิ  
โกจ ิ ภคนิโิย  ภิกขฺ ุ วา  ภิกขฺนุ ี วา  จตูส ุ สตปิฏฺาเนส ุ สปุตฏฺิติจิตโฺต  วหิรต ิ ตสเฺสต  
ปาฏิกงฺข  อุฬาร  ปุพฺเพนาปร  วิเสส  สฺชานิสฺสตีติ ฯ  

[๗๑๖]
 เอวเมต  อานนฺท  เอวเมต  อานนฺท  โย  หิ  โกจิ  อานนฺท  ภิกฺขุ  วา  ภิกฺขุนี  
วา  จตสุู  สติปฏฺาเนส ุ สปุติฏฺติจตฺิโต  วิหรต ิ ตสเฺสต  ปาฏิกงขฺ  อฬุาร  ปพุเฺพนาปร  
วิเสส  สฺชานิสฺสตีติ ฯ  กตเมสุ  จตูสุ ฯ  
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ภิกขุนีสูตร  

 ผู้มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน ๔  ย่อมรู้คุณวิเศษ

[๗๑๔]
 สาวตัถนีทิาน.  ครัง้นัน้  ในเวลาเช้า  ท่านพระอานนท์นุง่แล้ว  ถอืบาตรและจวีร  เข้าไปยงัส�านกัของนางภกิษณุแีห่งหนึง่   

แล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้  ครั้งนั้น  ภิกษุณีจ�านวนมากรูปเข้าไปหาท่านพระอานนท์  ไหว้ท่านพระอานนท์แล้ว  จึงนั่ง 

ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว  จึงพูดกะท่านพระอานนท์ว่า  ข้าแต่พระอานนท์ผู้เจริญ  ภิกษุณีมีมากรูปในธรรมวินัยนี้   
มจีติตัง้ม่ันดีแล้วในสติปัฏฐาน ๔  ย่อมรูค้ณุวเิศษอนัยิง่อย่างอืน่  จากคณุวเิศษในกาลก่อน
 ท่านพระอานนท์ตอบว่า  น้องหญิง  ข้อนี้เป็นอย่างนั้น  ข้อนี้เป็นอย่างนี้ 1  ภิกษุหรือภิกษุณี
รปูใดรูปหนึง่  มจีติตัง้มัน่ดแีล้วในสตปัิฏฐาน ๔  ภกิษหุรอืภิกษณุรีปูนัน้พึง่ 2หวงัข้อนีไ้ด้
ว่า  จักรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่น  จากคุณวิเศษในกาลก่อน  
 ล�าดับน้ัน  ท่านพระอานนท์ยังภิกษุณีเหล่านั้นให้เห็นแจ้ง  ให้สมาทาน  ให้อาจหาญ  ให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกถา   

แล้วลุกจากอาสนะหลีกไป.

[๗๑๕]
 ครั้งนั้น  ท่านพระอานนท์เที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแล้ว  ในเวลาปัจฉาภัต  กลับจากบิณฑบาต   

เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว  ได้กราบทูล 

พระผู้มพีระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  เมือ่เช้านี ้ ข้าพระองค์นุง่แล้ว  ถอืบาตรและจวีรเข้าไปยงัส�านกันางภกิษณุแีห่งหนึง่   

แล้วนั่งบนอาสนะที่เข้า 
3
ปูลาดไว้   ครั้งนั้น  ภิกษุณีมากรูปเข้ามาหาข้าพระองค์  ไหว้ข้าพระองค์แล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควร 

ส่วนข้างหนึ่ง   คร้ันแล้วได้พูดกะข้าพระองค์ว่า   ข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู ้เจริญ  ภิกษุณีมากรูปในธรรมวินัยนี้   

มจีติตัง้ม่ันดีแล้วในสติปัฏฐาน ๔  ย่อมรูค้ณุวเิศษอนัยิง่อย่างอืน่  จากคณุวเิศษในกาลก่อน  

 เมือ่ภกิษณุทีัง้หลายพดูอย่างนีแ้ล้ว  ข้าพระองค์ตอบว่า  น้องหญงิ  ข้อนีเ้ป็นอย่างนัน้  ข้อนีเ้ป็นอย่างนัน้  
ภกิษหุรอืภกิษณุรีปูใดรปูหนึง่  มจีติตัง้ม่ันดีแล้วในสตปัิฏฐาน ๔  ภิกษุหรือภิกษุณีรปูน้ัน 
พึงหวังข้อนี้ได้ว่า  จักรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่น  จากคุณวิเศษในกาลก่อน.

[๗๑๖]
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ดูกรอานนท์  ข้อนี้เป็นอย่างนั้น  ข้อนี้เป็นอย่างนั้น  ภิกษุหรือ
ภกิษณุรีปูใดรปูหนึง่  มจีติตัง้มัน่ดแีล้วในสตปัิฏฐาน ๔  ภกิษุหรือภกิษุณีรูปน้ัน  พึงหวงั
ข้อนีไ้ด้ว่า  จักรูค้ณุวเิศษอนัยิง่อย่างอืน่จากคณุวเิศษในกาลก่อน   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?

1.  ข้อนี้เป็นอย่างนั้น  -ผู้รวบรวม

2.  พึง  -ผู้รวบรวม

3.  เขา  -ผู้รวบรวม
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[๗๑๗]
 อธิานนทฺ  ภิกขฺ ุ กาเย  กายานปุสสฺ ี วหิรติ  อาตาปี  สมปฺชาโน  สติมา  วเินยยฺ   
โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  กาเย  กายานุปสฺสิโน  วิหรโต  กายารมฺมโณ  วา   
อุปฺปชฺชติ  กายสฺมึ  ปริฬาโห  เจตโส  วา  ลีนตฺต  พหิทฺธา  วา  จิตฺต  วิกฺขิปติ ฯ  
เตน  อานนฺท  ภิกฺขุนา  กิสฺมิฺจิเทว  ปสาทนีเย  นิมิตฺเต  จิตฺต  ปณิทหิตพฺพ ฯ  ตสฺส   
กิสฺมิฺจิเทว  ปสาทนีเย  นิมิตฺเต  จิตฺต  ปณิทหโต  ปามุชฺช 1  ชายติ  ปมุทิตสฺส  ปีติ  
ชายต ิ ปีติมนสสฺ  กาโย  ปสสฺมภฺต ิ ปสสฺทธฺกาโย  สขุ  เวทยต ิ สขิุโน  จิตตฺ  สมาธยิต ิฯ   
โส  อติ ิ ปฏสิฺจกิขฺติ  ยสฺส  ขวฺาห  อตถฺาย  จิตตฺ  ปณิทห ึ โส  เม  อตโฺถ  อภนิิปผฺนฺโน  
หนฺททานิ  ปฏิสหรามีติ ฯ  โส  ปฏิสหรติ  เจว  น  จ  วิตกฺเกติ  น  จ  วิจาเรติ  อวิตกฺ- 
โกมฺหิ  อวิจาโร  อชฺฌตฺต  สติมา  สุขมสฺมีติ  ปชานาติ ฯ  

[๗๑๘]
 ปนุ  จปร  อานนทฺ  ภกิขฺ ุ เวทนาส ุฯ  จติเฺต ฯ  ธมฺเมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาปี  
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสิโน  
วิหรโต  ธมฺมารมฺมโณ  วา  อุปฺปชฺชติ  กายสฺมึ  ปริฬาโห  เจตโส  วา  ลีนตฺต  พหิทฺธา  
วา  จิตตฺ  วิกขฺปิต ิฯ  เตน  อานนฺท  ภกิขฺุนา  กสิมฺฺิจเิทว  ปสาทนเีย  นมิติเฺต  จติตฺ   
ปณิทหิตพฺพ ฯ  ตสฺส  กิสฺมิฺจิเทว  ปสาทนีเย  นิมิตฺเต  จิตฺต  ปณิทหโต  ปามุชฺช  
ชายติ  ปมุทิตสฺส  ปีติ  ชายติ  ปีติมนสฺส  กาโย  ปสฺสมฺภติ  ปสฺสทฺธกาโย  สุข  เวทยติ  
สุขิโน  จิตฺต  สมาธิยติ ฯ  โส  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ  ยสฺส  ขฺวาห  อตฺถาย  จิตฺต  ปณิทหึ   
โส  เม  อตฺโถ  อภินิปฺผนฺโน  หนฺททานิ  ปฏิสหรามีติ ฯ  โส  ปฏิสหรติ  เจว  น  จ   
วติกเฺกติ  น  จ  วจิาเรต ิ อวติกโฺกมฺห ิ อวิจาโร  อชฌฺตตฺ  สตมิา  สขุมสมฺตี ิ ปชานาต ิฯ   
เอว  โข  อานนฺท  ปณิธาย  ภาวนา  โหติ ฯ  

[๗๑๙]
 กถฺจ  อานนฺท  อปฺปณิธาย  ภาวนา  โหติ ฯ  พหิทฺธา  อานนฺท  ภิกฺขุ  จิตฺต  
อปฺปณิธาย  อปฺปณิหิต  เม  พหิทฺธา  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  อถ  ปจฺฉา  ปุเร  อสงฺขิตฺต  
วิมุตฺต  อปฺปณิหิตนฺติ  ปชานาติ  อถ  จ  ปน  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาปี  
สมฺปชาโน  สติมา  สุขมสฺมีติ  ปชานาติ ฯ  

1.  ม. ปาโมชฺช ฯ
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[๗๑๗]
 ดกูรอานนท์  ภกิษใุนธรรมวนัิยน้ี  ย่อมพิจารณาเหน็กายในกายอยู่  มีความเพยีร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อเธอพิจารณาเห็นกาย 
ในกายอยู ่  ความเร่าร้อนมกีายเป็นอารมณ์เกดิขึน้ในกายกดี็  ความหดหูแ่ห่งจิตเกิดขึน้กด็ี   
จิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดี  ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิต  อันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่ง  เม่ือเธอตั้งจิตไว้ให้ม่ันในนิมิต  อันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความเล่ือมใสอย่างใดอย่างหนึง่อยู่  ปราโมทย์ย่อมเกดิ  เมือ่เธอปราโมทย์  ปีตย่ิอมเกดิ   
เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติ  กายย่อมระงับ  เธอมีกายระงับแล้ว  ย่อมเสวยสุข   
เมือ่เธอมีสขุ  จติย่อมตัง้มัน่  เธอย่อมพิจารณาเหน็อย่างน้ีว่า  เราตัง้จิตไว้เพ่ือประโยชน์ใด  
ประโยชน์นั้นส�าเร็จแก่เราแล้ว   บัดนี้เราจะคุมจิตไว้  เธอคุมจิตไว้และไม่ตรึก  ไม่ตรอง  
ย่อมรู้ชัดว่า  เราไม่มีวิตก  ไม่มีวิจาร  มีสติในภายใน  เป็นผู้มีความสุข  ดังนี้.

[๗๑๘]
 ดูกรอานนท์  อีกประการหน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ย่อมพิจารณาเห็นเวทนา 
ในเวทนาอยู.่..   ย่อมพิจารณาเหน็จติในจติอยู.่..   ย่อมเหน็ธรรมในธรรมอยู ่1  มคีวามเพยีร   
มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ ก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี  เมือ่เธอพจิารณาเหน็ธรรมใน
ธรรมอยู่  ความเร่าร้อนมีธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดี  ความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้น 
ก็ดี  จิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดี  ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิต  อันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความเล่ือมใสอย่างใดอย่างหนึ่ง  เมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิต  อันเป็นที่ตั้งแห่งความ
เลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่  ปราโมทย์ย่อมเกิด  เมื่อเธอปราโมทย์  ปีติย่อมเกิด  เมื่อ
เธอมใีจประกอบด้วยปีต ิ กายย่อมระงับ  เธอมกีายระงับแล้ว  ย่อมเสวยสขุ  เมือ่เธอมสีขุ  
จติย่อมตัง้ม่ัน  เธอย่อมพิจารณาเหน็อย่างน้ีว่า  เราตัง้จิตไว้เพ่ือประโยชน์ใด  ประโยชน์นัน้ 
ส�าเรจ็แก่เราแล้ว  บัดนีเ้ราจะคมุจติไว้  เม่ือเธอคมุจติไว้และไม่ตรกึ  ไม่ตรอง  ย่อมรู้ชดัว่า   
เราไม่มวิีตก  เราไม่มวิีจาร  มสีติในภายใน  เป็นผูมี้ความสขุ  ดงัน้ี   ดกูรอานนท์  ภาวนา
ย่อมมีเพราะตั้งจิตไว้  ด้วยประการฉะนี้แล.

[๗๑๙]
 ดูกรอานนท์  ก็ภาวนาย่อมมีเพราะไม่ต้ังจิตไว้ในภายนอกเป็นอย่างไร ?   ดูกร
อานนท์  ภิกษุมิได้ตั้งจิตไว้ในภายนอก  ย่อมรู้ชัดว่า  จิตอันเรามิได้ตั้งไว้ในภายนอก  
ในล�าดับนั้น  เธอย่อมรู้ชัดว่า  จิตของเราไม่ได้ฟุ้งซ่านไปข้างหลังและข้างหน้า  พ้นแล้ว   
มิได้ตั้งอยู่  ก็แลในกาลนั้น   เธอย่อมรู้ชัดว่า  เราย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  เป็นผู้มีความสุข  ดังนี้.

1.  ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  -ผู้รวบรวม
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[๗๒๐]
 พหิทฺธา  อานนฺท  ภิกฺขุ  จิตฺต  อปฺปณิธาย  อปฺปณิหิต  เม  พหิทฺธา  จิตฺตนฺติ  
ปชานาติ  อถ  ปจฺฉา  ปุเร  อสงฺขิตฺต  วิมุตฺต  อปฺปณิหิตนฺติ  ปชานาติ  อถ  จ  ปน  
เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  สุขมสฺมีติ  ปชานาติ ฯ  

[๗๒๑]
 พหิทฺธา  อานนฺท  ภิกฺขุ  จิตฺต  อปฺปณิธาย  อปฺปณิหิต  เม  พหิทฺธา  จิตฺตนฺติ  
ปชานาติ  อถ  ปจฺฉา  ปุเร  อสงฺขิตฺต  วิมุตฺต  อปฺปณิหิตนฺติ  ปชานาติ  อถ  จ  ปน  
จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  สุขมสฺมีติ  ปชานาติ ฯ
  

[๗๒๒]
 พหิทฺธา  อานนฺท  ภิกฺขุ  จิตฺต  อปฺปณิธาย  อปฺปณิหิต  เม  พหิทฺธา  จิตฺตนฺติ  
ปชานาติ  อถ  ปจฺฉา  ปุเร  อสงฺขิตฺต  วิมุตฺต  อปฺปณิหิตนฺติ  ปชานาติ  อถ  จ  ปน  
ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  สุขมสฺมีติ  ปชานาติ ฯ  

[๗๒๓]
 เอว  โข  อานนฺท  อปฺปณิธาย  ภาวนา  โหติ ฯ  อิติ  โข  อานนฺท  เทสิตา  มยา  
ปณิธาย  ภาวนา  เทสิตา  มยา  อปฺปณิธาย  ภาวนา ฯ  ย  อานนฺท  สตฺถารา  กรณีย  
สาวกาน  หิเตสินา  อนุกมฺปเกน  อนุกปฺป  อุปาทาย  กต  โว  ต  มยา ฯ  เอตานิ  
อานนฺท  รุกฺขมูลานิ  เอตานิ  สฺุาคารานิ ฯ  ฌายถานนฺท  มา  ปมาทตฺถ  มา  ปจฺฉา  
วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถ  อย  โว  อมฺหาก  อนุสาสนีติ ฯ  อิทมโวจ  ภควา ฯ  อตฺตมโน  
อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทีติ ฯ  

อมฺพปาลิวคฺโค  ปโม ฯ
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[๗๒๐]
 ดกูรอานนท์  ภกิษมุไิด้ต้ังจติไว้ในภายนอก  ย่อมรู้ชดัว่า  จิตอนัเรามไิด้ตัง้ไว้ในภายนอก   
ในล�าดับนั้น  เธอย่อมรู้ชัดว่า  จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไปข้างหลังและข้างหน้า  พ้นแล้ว  
มไิด้ต้ังอยู ่ กแ็ลอยูใ่นกาลนัน้  เธอย่อมรู้ชดัว่า  เราย่อมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  เป็นผู้มีความสุข  ดังนี้.

[๗๒๑]
 ดกูรอานนท์  ภกิษมุไิด้ต้ังจติไว้ในภายนอก  ย่อมรู้ชดัว่า  จิตอนัเรามไิด้ตัง้ไว้ในภายนอก   
ในล�าดับนั้น  เธอย่อมรู้ชัดว่า  จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไปข้างหลังและข้างหน้า  พ้นแล้ว   
มไิด้ตัง้อยู ่ กแ็ลในกาลนัน้  เธอย่อมรู้ชดัว่า  เราย่อมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู่  มีความเพยีร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  เป็นผู้มีความสุข  ดังนี้.

[๗๒๒]
 ดูกรอานนท์  ภิกษุมิได้ตั้งจิตไว้ในภายนอก  ย่อมรู้ชัดว่า  จิตของเรามิได้ฟุ้งซ่าน
ไปข้างหลังและข้างหลัง1  พ้นแล้ว  มไิด้ต้ังอยู ่ ก็แลในกาลนัน้  เธอย่อมรูช้ดัว่า  เราย่อม
พจิารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ่ มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ เป็นผูม้คีวามสุข  ดงันี.้ 

[๗๒๓]
 ดกูรอานนท์  ภาวนาย่อมมเีพราะไม่ได้ต้ังจติไว้อย่างนีแ้ล  ดกูรอานนท์  ภาวนา
ย่อมมีเพราะต้ังจติไว้  เราได้แสดงแล้ว  ภาวนาย่อมมเีพราะมไิด้ต้ังจติไว้  เราก็แสดงแล้ว 
ด้วยประการฉะนี้แล   ดูกรอานนท์  กิจอันใดอันศาสดา  ผู ้แสวงหาประโยชน์   
ผูอ้นุเคราะห์  มุ่งความอนุเคราะห์จะพึงท�าแก่สาวกทั้งหลาย  กิจอันนั้น  เรากระท�าแล้ว 
แก่เธอทัง้หลาย   อานนท์  นัน่โคนไม้  นัน่เรอืนว่าง  เธอทัง้หลายจงเพ่งพนิจิ  อย่าประมาท  
อย่าได้มีความร้อนใจในภายหลัง  นี้เป็นอนุศาสนีของเรา  ส�าหรับเธอทั้งหลาย.
 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้ว  ท่านพระอานนท์ปลื้มใจชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อัมพปาลิวรรค  

1.  ข้างหน้า  -ผู้รวบรวม  
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ตสฺสุทฺทาน

  อมฺพปาลิสโต  ภิกฺขุ   สาลกุสลราสิ  จ 
  สกุณคฺฆี  มกฺกโฏ  สูโท  คิลาโน  ภิกฺขุนี 1  วาสโกติ ฯ 

1.  ม. ภิกฺขุนูปสฺสโยติ ฯ
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. อัมพปาลิสูตร    ๒. สติสูตร  
  ๓. ภิกขุสูตร    ๔. โกสลสูตร  
  ๕. อกุสลราสิสูตร  ๖. สกุณัคฆีสูตร   
  ๗. มักกฏสูคร 1   ๘. สูทสูต 2

  ๙. คิลานสูตร  ๑๐. ภิกขุนีสูตร  

1.  มักกฏสูตร  -ผู้รวบรวม
2.  สูทสูตร  -ผู้รวบรวม
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นาฬนฺทวคฺโค  ทุติโย

[๗๒๔]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺ- 
กมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  
สารปุีตโฺต  ภควนฺต  เอตทโวจ  มหาปรุโิส  มหาปรุโิสต ิ ภนฺเต  วจุจฺติ  กติตฺาวตา  นุ  
โข  ภนเฺต  มหาปุริโส  โหตติี ฯ  วมิตุตฺจตฺิตตตฺา  ขวฺาห  สารปุีตตฺ  มหาปรุโิสต ิ วทาม ิ  
อวิมุตฺตจิตฺตตฺตา  โน  มหาปุริโสติ  วทามิ ฯ  

[๗๒๕]
 กถฺจ  สารีปุตตฺ  วมิตฺุตจติโฺต  โหต ิฯ  อธิ  สารปีตฺุต  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานปุสสฺี   
วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  กาเย   
กายานุปสฺสิโน  วิหรโต  จิตฺต  วิรชฺชติ  วิมุจฺจติ  อนุปาทาย  อาสเวหิ ฯ  เวทนาสุ   
จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสิโน  วิหรโต  จิตฺต  วิรชฺชติ  วิมุจฺจติ   
อนุปาทาย  อาสเวหิ ฯ  เอว  โข  สารีปุตฺต  วิมุตฺตจิตฺโต  โหติ ฯ  วิมุตฺตจิตฺตตฺตา   
ขฺวาห  สารีปุตฺต  มหาปุริโสติ  วทามิ  อวิมุตฺตจิตฺตตฺตา  โน  มหาปุริโสติ  วทามีติ ฯ

  

[๗๒๖]
 เอก  สมย  ภควา  นาฬนฺทาย  วิหรติ  ปาวาริกมฺพวเน ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  
นสิที ิฯ  เอกมนตฺ  นสินิโฺน  โข  อายสมฺา  สารปีตฺุโต  ภควนตฺ  เอตทโวจ  เอว  ปสนนฺาห 1  

1.  ม. ปสนฺโน  อห ฯ  ยุ. ปสนฺโนห ฯ  เอวมุปริ ฯ
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นาฬันทวรรคที่ ๒  

มหาปุริสสูตร  

 ว่าด้วยผู้เป็นมหาบุรุษ

[๗๒๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้น  ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  

นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ที่เรียกว่า  มหาบุรุษๆ ดังนี้  บุคคล

จะเป็นมหาบุรุษได้ด้วยเหตุเท่าไรหนอแล ?  

 พระผูม้พีระภาคตรสัว่า   ดกูรสารีบุตร  เราเรียกว่า  มหาบุรุษ  เพราะเป็นผูมี้จิตหลดุพ้น   
เราไม่เรียกว่า  มหาบุรุษ  เพราะเป็นผู้มีจิตยังไม่หลุดพ้น.

[๗๒๕]
 ดูกรสารีบุตร  ก็บุคคลเป็นผู ้มีจิตหลุดพ้นอย่างไร ?  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  จิตย่อมคลายก�าหนัด   
ย่อมหลดุพ้นจากอาสวะทัง้หลายเพราะไม่ถอืมัน่   ย่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู.่..   
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อพิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมอยู่  จิตย่อมคลายก�าหนัด  ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น   
ดูกรสารีบุตร  บุคคลเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้แล  เราเรียกว่า  มหาบุรุษ  เพราะเป็น 
ผู้มีจิตหลุดพ้น  เราไม่เรียกว่า  มหาบุรุษ  เพราะเป็นผู้มีจิตยังไม่หลุดพ้น.

จบ  สูตรที่ ๑  

นาฬันทสูตร  

 ว่าด้วยธรรมปริยาย

[๗๒๖]
 สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปาวาริกอัมพวัน  ใกล้เมืองนาฬันทา  ครั้งนั้น  ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้า 

พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มี- 

พระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า  สมณะหรือพราหมณ์อื่น  ซ่ึงจะรู้ยิ่ง

ไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางปัญญา  เครื่องตรัสรู้  มิได้มีแล้ว  จักไม่มี  และย่อมไม่มีในบัดนี้  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า    
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ภนฺเต  ภควติ  น  จาหุ  น  จ  ภวิสฺสติ  น  เจตรหิ  วิชฺชติ  อฺโ  สมโณ  วา   
พฺราหฺมโณ  วา  ภควตา  ภิยฺโยภิฺตโร  ยทิท  สมฺโพธิยนฺติ ฯ  อุฬารา  โข  ตฺยาย   
สารีปุตฺต  อาสภิวาจา  ภาสิตา  เอกโส  คหิโต  สีหนาโท  นทิโต  เอว  ปสนฺนาห  ภนฺเต  
ภควติ  น  จาหุ  น  จ  ภวิสฺสติ  น  เจตรหิ  วิชฺชติ  อฺโ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  
วา  ภควตา  ภิยฺโยภิฺตโร  ยทิท  สมฺโพธิยนฺติ ฯ  

[๗๒๗]
 กินฺนุ  เต  สารีปุตฺต  เย  เต  อเหสุ  อตีตมทฺธาน  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  
สพฺเพ  เต  ภควนฺโต  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  วิทิตา  เอวสีลา  เต  ภควนฺโต  อเหสุ   
อิติ  วา  เอวธมฺมา  เต  ภควนฺโต  อเหสุ  อิติ  วา  เอวปฺา  เต  ภควนฺโต  อเหสุ  
อติ ิ วา  เอววหิาริโน  เต  ภควนโฺต  อเหสุ  อติ ิ วา  เอววมิตฺุตา  เต  ภควนโฺต  อเหสุ  
อิติ  วาติ ฯ  โน  เหต  ภนฺเต ฯ  

[๗๒๘]
 ก ึ ปน  เต  สารีปุตตฺ  เย  เต  ภวสิสฺนฺต ิ อนาคตมทธฺาน  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพทุธฺา  
สพฺเพ  เต  ภควนฺโต  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  วิทิตา  เอวสีลา  เต  ภควนฺโต  ภวิสฺสนฺติ   
อิติ  วา  เอวธมฺมา  เต  ภควนฺโต  ภวิสฺสนฺติ  อิติ  วา  เอวปฺา  เต  ภควนฺโต   
ภวิสฺสนฺติ  อิติ  วา  เอววิหาริโน  เต  ภควนฺโต  ภวิสฺสนฺติ  อิติ  วา  เอววิมุตฺตา  เต  
ภควนฺโต  ภวิสฺสนฺติ  อิติ  วาติ ฯ  โน  เหต  ภนฺเต ฯ  

[๗๒๙]
 กึ  ปน  ตฺยาห  สารีปุตฺต  เอตรหิ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  
วิทิโต  เอวสีโล  ภควา  อิติ  วา  เอวธมฺโม  ภควา  อิติ  วา  เอวปฺโ  ภควา  อิติ  
วา  เอววิหารี  ภควา  อิติ  วา  เอววิมุตฺโต  ภควา  อิติ  วาติ ฯ  โน  เหต  ภนฺเต ฯ 

[๗๓๐]
 เอตถฺ  จ  เต  สารปุีตตฺ  อตตีานาคตปจฺจุปฺปนฺเนส ุ อรหนฺเตส ุ สมฺมาสมฺพุทเฺธสุ   
เจโตปรยิายาณ 1  นตฺถิ ฯ  อถ  กิฺจรหิ  ตยฺาห  สารีปตฺุต  อฬุารา  อาสภวิาจา  ภาสติา   
เอกโส  คหโิต  สหีนาโท  นทิโต  เอว  ปสนนฺาห  ภนเฺต  ภควต ิ น  จาห ุ น  จ  ภวิสฺสติ   
น  เจตรหิ  วิชฺชติ  อฺโ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  ภควตา  ภิยฺโยภิฺตโร  
ยทิท  สมฺโพธิยนฺติ ฯ  น  โข  เม  ต 2  ภนฺเต  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ  อรหนฺเตสุ   
สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ  เจโตปริยายาณ  อตฺถิ  อปิ  จ  ธมฺมนฺวโย  วิทิโต ฯ

1.  ม. เจโตปริยฺณาณ ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
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ดูกรสารีบุตร  นี้เป็นอาสภิวาจาอยา่งสูงที่เธอกล่าวแล้ว  เธอถือเอาแต่วาทะอย่างเดียว  
บันลือสีหนาทว่า  พระพุทธเจ้าข้า  ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า  
สมณะหรือพราหมณ์อื่น  ซ่ึงจะรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางปัญญา  เครื่องตรัสรู้  
มิได้มีแล้ว  จักไม่มีและย่อมไม่มีในบัดนี้.

[๗๒๗]
 ดูกรสารีบุตร  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด  ที่ได้มีมาแล้วในอดีตกาล   
พระผูม้พีระภาคเหล่านัน้ทกุพระองค์  อันเธอก�าหนดซ่ึงใจด้วยใจแล้วรู้ว่า  พระผูมี้พระภาค 
เหล่านัน้  ทรงมีศลีอย่างนี ้ มธีรรมอย่างนี ้ มีปัญญาอย่างนี ้ มธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ย่างนี้  
หรอืว่าหลดุพ้นแล้วอย่างน้ี  ดงัน้ี  กระนัน้หรือ ? 
 สา.  หามิได้  พระเจ้าข้า.

[๗๒๘]
 พ.  ดกูรสารบุีตร  พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าเหล่าใด  ทีจ่กัมใีนอนาคตกาล  และ 
พระผูม้พีระภาคเหล่านัน้ทุกพระองค์  อนัเธอก�าหนดซึง่ใจด้วยแล้วรูว่้า  พระผูม้พีระภาค
เหล่านัน้  ทรงมีศลีอย่างนี ้ มธีรรมอย่างนี ้ มีปัญญาอย่างนี ้ มธีรรมเป็นเครือ่งอยูอ่ย่างนี้   
หรอืว่าหลดุพ้นแล้วอย่างน้ี  ดงัน้ี  กระนัน้หรือ ? 
 สา.  หามิได้  พระเจ้าข้า.

[๗๒๙]
 พ.  ดูกรสารีบุตร  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้  คือเรา  อันเธอก�าหนด
ซึง่ใจด้วยใจแล้วรู้ว่า  พระผูม้พีระภาคเป็นผู้มศีลีอย่างนี ้ มธีรรมอย่างน้ี  มปัีญญาอย่างนี้  
มธีรรมเป็นเคร่ืองอยูอ่ย่างนี ้ หรือว่าหลดุพ้นแล้วอย่างนี ้ ดงันี ้ กระนัน้หรอื ? 
 สา.  หามิได้  พระเจ้าข้า.

[๗๓๐]
 พ.  ดกูรสารบุีตร  กใ็นข้อนี ้ เธอไม่มเีจโตปรยิญาณในพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ทั้งที่เป็นอดีต  อนาคต  และปัจจุบัน  เมื่อเป็นเช่นนั้น  เพราะเหตุอะไร ?   เธอจึงกล่าว
อาสภิวาจาอย่างสูงนี้  เธอถือเอาวาทะแต่อย่างเดียวบันลือสีหนาทว่า  พระพุทธเจ้าข้า   
ข้าพระองค์เลือ่มใสในพระผูม้พีระภาคอย่างน้ีว่า  สมณะหรือพราหมณ์อ่ืน  ซ่ึงจะรู้ย่ิงไปกว่า 
พระผูม้พีระภาคในทางพระปัญญาเคร่ืองตรัสรู้  มิได้มีแล้ว  จักไม่มี  และย่อมไม่มีในบดันี.้ 
 สา.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระองค์จะมีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทั้งที่เป็นอดีต  อนาคต  

และปัจจุบันก็หามิได้  แต่ว่าข้าพระองค์รู้ได้ตามกระแสพระธรรม. 
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[๗๓๑]
 เสยฺยถาปิ  ภนฺเต  รฺโ  ปจฺจนฺติม  นคร  ทฬฺหทฺธาล 1  ทฬฺหปาการโตรณ   
เอกทฺวาร  ตตฺรสฺส  โทวาริโก  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  เมธาวี  อฺาตาน  นิวาเรตา  า
ตาน  ปเวเสตา ฯ  โส  ตสฺส  นครสฺส  สมนตฺา  อนปุรยิายปถ  อนกุกฺมมาโน  น  ปสเฺสยยฺ  
ปาการสนฺธึ  วา  ปาการวิวร  วา  อนฺตมโส  วิฬารนิสฺสกฺกนมตฺตปิ 2 ฯ  ตสฺส  เอวมสฺส   
เย  โข  เกจิ  โอฬาริกา  ปาณา  อิม  นคร  ปวิสนฺติ  วา  นิกฺขมนฺติ  วา  สพฺเพ  เต   
อิมินาว  ทฺวาเรน  ปวิสนฺติ  วา  นิกฺขมนฺติ  วาติ ฯ  เอวเมว  โข  เม  ภนฺเต  ธมฺมนฺวโย   
วิทิโต  เยปิ  เต  ภนฺเต  อเหสุ  อตีตมทฺธาน  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  สพฺเพ  เต   
ภควนฺโต  ปฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ปฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  จตูสุ   
สติปฏฺาเนสุ  สุปติฏฺติจิตฺตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  ภาเวตฺวา  อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌึสุ ฯ  เยปิ  เต  ภนฺเต  ภวิสฺสนฺติ  อนาคตมทฺธาน  อรหนฺโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธา  สพฺเพ  เต  ภควนฺโต  ปฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  
ปฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  จตูสุ  สติปฏฺาเนสุ  สุปติฏฺติจิตฺตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  
ภาเวตฺวา  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ ฯ  ภควาปิ  ภนฺเต  เอตรหิ  อรห  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ปฺาย  ทุพฺพลีกรเณ   
จตูสุ  สติปฏฺาเนสุ  สุปติฏฺติจิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  ภาเวตฺวา  อนุตฺตร  
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ

[๗๓๒]
 สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  ตสฺมา  ติห  ตฺว  สารีปุตฺต  อิม  ธมฺมปริยาย  อภิกฺขณ  
ภาเสยยฺาส ิ ภกิขฺนู  ภิกขฺนุนี  อปุาสกาน  อุปาสกิาน ฯ  เยสมฺปิ  ห ิ สารีปตุตฺ  โมฆปรุสิาน  
ภวิสฺสติ  ตถาคเต  กงฺขา  วา  วิมติ  วา  เตสมฺปิม  ธมฺมปริยาย  สุตฺวา  ยา  ตถาคเต  
กงฺขา  วา  วิมติ  วา  สา  ปหียิสฺสตีติ ฯ  

1.  สี. ยุ. ทฬฺหุทฺทาล ฯ  ม. ทฬฺหุทฺธาป ฯ
2.  สี. ม. วิฬารนิกฺกมนมตฺตมฺปิ ฯ  ยุ. พิฬารนิสฺสกฺกนมตฺตปิ ฯ
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[๗๓๑]
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีเชิงเทินม่ันคง   
มีก�าแพงและหอรบหนาแน่น  มีประตูเดียว  คนเฝ้าประตูของพระราชาในนครนั้น   
มีปัญญาเฉลียวฉลาด  ห้ามคนที่ไม่รู้จัก  ให้คนที่รู้จักเข้าไป  เขาเดินตรวจตามทางรอบ
นครนั้น  ไม่พบที่ต่อหรือช่องแห่งก�าแพง  โดยที่สุด  แม้เพียงแมวอาจลอดออกไปได้  
เขาจะพงึมคีวามคดิอย่างนีว่้า  สัตว์ตวัเข่ืองๆ ชนิดใดชนิดหน่ึง  จะเข้านครน้ีหรอืจะออกไป  
สัตว์เหล่านัน้ทัง้หมด  ย่อมเข้าหรือออกโดยประตน้ีูเท่าน้ัน  แม้ฉนัใด  ข้าพระองค์รูต้าม
กระแสพระธรรม  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด   ท่ีได้
มีมาแล้วในอดีตกาล  พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นทุกพระองค์  ทรงละนิวรณ์ ๕  อันเป็น
เครือ่งเศร้าหมองแห่งใจ  ทอนก�าลงัปัญญา  ทรงมพีระหฤทยัตัง้มัน่ดแีล้วในสตปัิฏฐาน ๔    
ทรงเจริญโพชฌงค์ ๗ ตามความเป็นจริง  ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว    
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด  จักมีในอนาคตกาล...  จักตรัสรู้พระอนุตตรสัม
มาสมัโพธญิาณ  แม้พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าในบดันี ้ กท็รงละนวิรณ์ ๕   
อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจ  ทอนก�าลังปัญญา  ทรงมีพระหฤทัยต้ังมั่นดีแล้วใน
สตปัิฏฐาน ๔  ทรงเจรญิโพชฌงค์ ๗ ตามความเป็นจรงิ  ตรัสรูพ้ระอนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ.

[๗๓๒]
 พ.  ดีละๆ สารีบุตร  เพราะเหตุน้ันแหละ  เธอพึงกล่าวธรรมปริยายน้ีเนืองๆ    
แก่ภกิษ ุ ภกิษุณ ี อบุาสก  อบุาสกิา  ด้วยว่า  โฆษบรุษุเหล่าใด  จกัมคีวามเคลอืบแคลงหรอื 
ความสงสยัในตถาคต  โฆษบรุษุเหล่าน้ัน  จักละความเคลอืบแคลงหรือความสงสยัน้ันเสยี  
เพราะได้ฟังธรรมปริยายนี้.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๗๓๓]
 เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปิณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ  เตน  
โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  มคเธส ุ วหิรต ิ นาฬกคามเก  อาพาธโิก  ทกุขิฺโต  
พาฬฺหคิลาโน ฯ  จุนฺโท  [1]  สมณุทฺเทโส  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  อุปฏฺาโก  โหติ ฯ  
อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เตเนว  อาพาเธน  ปรินิพฺพายิ ฯ  

[๗๓๔]
 อถ  โข  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ปตฺตจีวรมาทาย  
เยน  สาวตฺถีเชตวน  อนาถปิณฺฑิกสฺส  อาราโม  เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ   
อปุสงฺกมตฺิวา  อายสมฺนตฺ  อานนทฺ  อภวิาเทตวฺา  เอกมนตฺ  นิสที ิฯ  เอกมนตฺ  นสินิโฺน   
โข  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ  อายสฺมา  ภนฺเต  สารีปุตฺโต  
ปรนิพฺิพโุต  อทิมสสฺ  ปตตฺจีวรนตฺ ิฯ  อตถฺ ิ โข  อทิ  อาวุโส  จนุทฺ  กถาปาภต  ภควนฺต   
ทสฺสนาย  อายามาวุโส  จุนฺท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิสฺสาม  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควโต   
เอตมตฺถ  อาโรเจสฺสามาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส  อายสฺมโต   
อานนฺทสฺส  ปจฺจสฺโสสิ ฯ  

[๗๓๕]
 อถ  โข  อายสมฺา  จ  อานนโฺท  จนฺุโท  จ  สมณุทเฺทโส  เยน  ภควา  เตนปุสงกฺมสึ ุ  
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  อย  ภนฺเต  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส  เอวมาห  
อายสฺมา  ภนฺเต  สารีปุตฺโต  ปรินิพฺพุโต  อิทมสฺส  ปตฺตจีวรนฺติ ฯ  อปิ  จ  เม  ภนฺเต  
มธุรกชาโต  วิย  กาโย  ทิสาปิ  เม  น  ปกฺขายนฺติ  ธมฺมาปิ  ม  นปฺปฏิภนฺติ  อายสฺมา  
สารีปุตฺโต  ปรินิพฺพุโตติ  สุตฺวา ฯ  

[๗๓๖]
 ก ึ น ุ โข  [2]  อานนทฺ  สารีปุตฺโต  สลีกฺขนฺธ  วา  อาทาย  ปรนิิพพฺโุต  สมาธกฺิขนฺธ   
วา  อาทาย  ปรินิพฺพุโต  ปฺากฺขนฺธ  วา  อาทาย  ปรินิพฺพุโต  วิมุตฺติกฺขนฺธ  วา   
อาทาย  ปรินิพฺพุโต  วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ  วา  อาทาย  ปรินิพฺพุโตติ ฯ  น  [3]   

1.  ม. ยุ. จ ฯ
2.  ม. ยุ. เต ฯ
3.  ม. ยุ. จ ฯ
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จุนทสูตร  

 ว่าด้วยการปรินิพพานของพระสารีบุตร  

[๗๓๓]
 สมยัหน่ึง  พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระวิหารเชตวนัอารามของท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี ใกล้พระนครสาวตัถี 

กใ็นสมยันัน้  ท่านพระสารบีตุร  อยู ่ณ บ้านนาฬกคาม  ในแคว้นมคธ  อาพาธ  เป็นไข้หนกั  ได้รบัทกุขเวทนา  สามเณรจนุทะ

เป็นอปัุฏฐากของท่าน  ครัง้นัน้  ท่านพระสารบีตุรปรินพิพานด้วยอาพาธนัน่แหละ.

[๗๓๔]
 ครัง้นัน้  สามเณรจนุทะถอืเอาบาตรและจวีรของท่านพระสารบุีตร  เข้าไปหาพระอานนท์ยงัพระวหิารเชตวัน  อาราม

ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกล้พระนครสาวัตถี  นมัสการท่านพระอานนท์แล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้

กล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า  ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ  ท่านพระสารบีตุรปรนิพิพานแล้ว  นีบ้าตรและจวีรของท่าน  ท่านพระอานนท์

กล่าวว่า   ดูกรอาวุโสจุนทะ  นี้เป็นมูลเรื่องที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาค  มีอยู่  มาไปกันเถิด  เราจักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค  

แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระองค์  สามเณรจุนทะรับค�าของท่านพระอานนท์แล้ว.

[๗๓๕]
 ครั้งนั้น  ท่านพระอานนท์กับสามเณรจุนทะ  เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 

แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว  ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  สามเณรจุนทะรูปน้ี   

ได้บอกอย่างนี้ว่า  ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้ว  นี้บาตรและจีวรของท่าน   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  กายของข้าพระองค ์

ประหนึ่งจะงอมงมไป  แม้ทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์  แม้ธรรมก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์  เพราะได้ฟังว่า 

ท่านพระสารบีตุรปรินิพพานแล้ว.

[๗๓๖]
 พระผูม้พีระภาคตรสัถามว่า  ดกูรอานนท์  สารบุีตรพาเอาศลีขนัธ์  สมาธขัินธ์  ปัญญาขนัธ์  
วมิตุตขินัธ์  หรือวิมุตติญาณทัสสนขันธ์  ปรินิพพานไปด้วยหรือ ?  
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โข  เม  [1]  ภนฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  สีลกฺขนฺธ  วา  อาทาย  ปรินิพฺพุโต  ฯเปฯ   
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ  วา  อาทาย  ปรินิพฺพุโต ฯ  อปิ  จ  เม  ภนฺเต  อายสฺมา  
สารีปุตฺโต  โอวาทโก  อโหสิ  [2]  วิฺาปโก  สนฺทสฺสโก  สมาทปโก  สมุตฺเตชโก   
สมฺปหสโก  อกิลาสุ  ธมฺมเทสนาย  อนุคฺคาหโก  สพฺรหฺมจารีน  ต มย  อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส  ธมฺโมช  ธมฺมโภค  ธมฺมานุคฺคห  อนุสฺสรามาติ ฯ  

[๗๓๗]
 นน ุ ต  อานนทฺ  มยา  ปฏิกจเฺจว  อกขฺาต  สพฺเพห ิ ปิเยห ิ มนาเปห ิ นานาภาโว   
วินาภาโว  อฺถาภาโว  ต  กุเตตฺถ  อานนฺท  ลพฺภา ฯ  ยนฺต  ชาต  ภูต  สงฺขต   
ปโลกธมฺม  ต  วต  มา  ปลุชฺชีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  

[๗๓๘]
 เสยฺยถาปิ  อานนฺท  มหโต  รุกฺขสฺส  ติฏฺโต  สารวโต  โย  มหนฺตตโร  ขนฺโธ  โส  
ปลุชฺเชยฺย ฯ  เอวเมว  โข  อานนฺท  มหโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ติฏฺโต  สารวโต  สารีปุตฺโต   
ปรินิพฺพุโต  ต  กุเตตฺถ  อานนฺท  ลพฺภา ฯ  ยนฺต  ชาต  ภูต  สงฺขต  ปโลกธมฺม  ต  
วต  มา  ปลุชฺชีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  ตสฺมา  ติห  อานนฺท  อตฺตทีปา  วิหรถ   
อตฺตสรณา  อนฺสรณา  ธมฺมทีปา  ธมฺมสรณา  อนฺสรณา ฯ  

[๗๓๙]
 กถฺจานนฺท  ภิกฺขุ  อตฺตทีโป  วิหรติ  อตฺตสรโณ  อนฺสรโณ  ธมฺมทีโป  
ธมฺมสรโณ  อนฺสรโณ ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี   
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
เอว  โข  อานนฺท  ภิกฺขุ  อตฺตทีโป  วิหรติ  อตฺตสรโณ  อนฺสรโณ  ธมฺมทีโป  
ธมฺมสรโณ  อนฺสรโณ ฯ  

1.  ยุ. ต ฯ
2.  ม. ยุ. โอติณฺโณ ฯ
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 ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า  หามิได้  พระเจ้าข้า  ท่านพระสารีบุตรมิได้พาศีลขันธ์ปรินิพพาน
ไปด้วย  ฯลฯ  มิได้พาวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ปรินิพพานไปด้วย  ก็แต่ว่าท่านพระสารีบุตรเป็นผู้

กล่าวแสดงให้เห็นแจ้ง  ให้สมาทาน  ให้อาจหาญ  ให้รื่นเริง  ไม่เกียจคร้านในการแสดงธรรม  อนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารีทั้ง

หลาย  ข้าพระองค์ทั้งหลายมาตามระลึกถึง  โอชะแห่งธรรม  ธรรมสมบัติ  และการอนุเคราะห์ด้วยธรรมนั้น  ของท่านพระ

สารีบุตร.

[๗๓๗]
 พ.  ดูกรอานนท์  ข้อน้ัน  เราได้บอกเธอทั้งหลายไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่า   
จกัต้องมีความจาก  ความพลดัพราก  ความเป็นอย่างอืน่  จากของรกั  ของชอบใจทัง้ส้ิน   
เพราะฉะนั้น  จะพึงได้ในของรักของชอบใจนี้แต่ที่ไหน ?   สิ่งใดเกิดแล้ว  มีแล้ว  ปัจจัย
ปรุงแต่งแล้ว  มีความท�าลายเป็นธรรมดา  การปรารถนาว่า  ขอสิ่งนั้นอย่าท�าลายไปเลย  
ดังนี้  มิใช่ฐานะที่จะมีได้.

[๗๓๘]
 ดูกรอานนท์  เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่  มีแก่น  ตั้งอยู่  ล�าต้นใดซึ่งใหญ่กว่า
พงึท�าลายลง  ฉนัใด  เมือ่ภิกษสุงฆ์หมูใ่หญ่  ซึง่มีแก่น  ด�ารงอยู่  สารบีตุรปรนิิพพานแล้ว   
ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  จะพึงได้ในข้อนี้แต่ที่ไหน ?   สิ่งใดเกิดแล้ว  มีแล้ว   
มปัีจจัยปรุงแต่งแล้ว  มคีวามท�าลายเป็นธรรมดา  การปรารถนาว่า  ขอสิง่นัน้อย่าท�าลาย
ไปเลย  ดังนี้  มิใช่ฐานะที่จะมีได้  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ   
มตีนเป็นทีพ่ึ่ง  อย่ามสีิง่อ่ืนเป็นทีพ่ึ่ง  คอื  มธีรรมเป็นเกาะ  มธีรรมเป็นทีพ่ึง่  อย่ามสีิง่อ่ืน 
เป็นที่พึ่งอยู่เถิด.

[๗๓๙]
 ดูกรอานนท์  ภิกษุมีตนเป็นเกาะ  มีตนเป็นที่พ่ึง  ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นที่พ่ึง  คือ   
มธีรรมเป็นเกาะ  มธีรรมเป็นทีพ่ึ่ง  ไม่มสีิง่อืน่เป็นทีพ่ึง่อยูอ่ย่างไร ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี้   
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชญาและ
โทมนสัในโลกเสยี   ย่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู.่..   ย่อมพจิารณาเห็นจติในจติอยู.่..  
ย่อมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสมัปชญัญะ  มีสต ิ ก�าจัดอภชิฌาและ
โทมนสัในโลกเสยี   ดกูรอานนท์  ภกิษมุตีนเป็นเกาะ  มีตนเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  
คือ  มีธรรมเป็นเกาะ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  อยู่อย่างนี้แล.
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[๗๔๐]
 เย  หิ  เกจิ  อานนฺท  เอตรหิ  วา  มมจฺจเย  วา  อตฺตทีปา  วิหริสฺสนฺติ   
อตฺตสรณา  อนฺสรณา  ธมฺมทีปา  ธมฺมสรณา  อนฺสรณา ฯ  ตมตคฺเคเมเต 1  
อานนฺท  ภิกฺขู  ภวิสฺสนฺติ  เย  เกจิ  สิกฺขากามาติ ฯ  

[๗๔๑]
 เอก  สมย  ภควา  วชฺชีสุ  วิหรติ  อุกฺกเจลาย  คงฺคาย  นทิยา  ตีเร  มหตา  
ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อจิรปรินิพฺพุเตสุ  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
ภควา  ภกิขฺสุงฆฺปริวุโต  อชฺโฌกาเส  นสินฺิโน  โหต ิฯ  อถ  โข  ภควา  ตณฺุหภูีต  ภกฺิขุสงฆฺ�   
อนุวิโลเกตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อปิ  โข 2  มฺยาย  ภิกฺขเว  ปริสา  สฺุา  วิย  ขายติ  
อปรินิพฺพุเตสุ 3  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ ฯ  อสฺุา 4  เม  สา 5  ภิกฺขเว  ทิสา 6  โหติ  
อนเปกฺขา  ตสฺส  ทิสาย  โหติ  ยสฺส  ทิสาย  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา  วิหรนฺติ ฯ  

[๗๔๒]
 เยปิ  เต  ภิกฺขเว  อเหสุ  อตีตมทฺธาน  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  เตสมฺปิ   
ภควนฺตาน  เอตปรมเยว  สาวกยุค  อโหสิ  เสยฺยถาปิ  มยฺห  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ฯ   
เยปิ  เต  ภิกฺขเว  ภวิสฺสนฺติ  อนาคตมทฺธาน  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  เตสมฺปิ   
ภควนฺตาน  เอตปรมเยว  สาวกยุค  ภวิสฺสติ  เสยฺยถาปิ  มยฺห  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ฯ
  

1.  ยุ. ตมตคฺเคเปเต ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. ยุ. โขสทฺโท  นตฺถิ ฯ
3.  ม. ยุ. ปรินิพฺพุเตสุ ฯ
4.  ยุ. สฺุา ฯ
5.  ม.ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
6.  ม. ยุ. ปริสา ฯ
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[๗๔๐]
 ดูกรอานนท์  ก็ภิกษุพวกใดพวกหนึ่ง  ในบัดนี้ก็ดี  ในกาลที่เราล่วงไปแล้วก็ด ี  
จักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ  มีตนเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  คือ  มีธรรมเป็นเกาะ   
มีธรรมเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่  พวกภิกษุเหล่านี้ นั้นที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา   
จักเป็นผู้เลิศ.

จบ  สูตรที่ ๓  

เจลสูตร

 ว่าด้วยการมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง

[๗๔๑]
 สมยัหนึง่  เมือ่พระสารบีตุรและพระโมคคลัลานะปรนิพิพานแล้วไม่นาน  พระผูม้พีระภาคประทบัอยูแ่ทบฝ่ังแม่น�า้คงคา 

ใกล้อกุกเจลนคร  ในแคว้นวชัช ี กบัพระภิกษสุงฆ์หมูใ่หญ่  ก็สมยันัน้  พระผูม้พีระภาคอนัภกิษสุงฆ์แวดล้อมแล้ว  ประทบันัง่ 

ที่กลางแจ้ง  ครั้งนั้น  พระผู้มีพระภาค  ทรงช�าเลืองดูภิกษุสงฆ์ผู้นิ่งอยู่  แล้วตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็บริษัทของเราน้ีปรากฏเหมือนว่างเปล่า  เม่ือสารีบุตรและ 
โมคคัลลานะยังไม่ปรินิพพาน  สารีบุตรและโมคคัลลานะอยู่ในทิศใด  ทิศน้ันของเรา 
ย่อมไม่ว่างเปล่า  ความไม่ห่วงใยย่อมมีในทิศนั้น.

[๗๔๒]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า  แม้เหล่าใดได้มมีาแล้วในอดตีกาล   
พระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้น  ก็มีคู่สาวกเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น  เหมือนกับสารีบุตรและ
โมคคัลลานะของเรา  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  แม้เหล่าใดจักมีในอนาคตกาล   
พระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้น  ก็จักมีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น  เหมือนกับสารีบุตร
และโมคคัลลานะของเรา.
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[๗๔๓]
 อจฺฉริย  ภิกฺขเว  สาวกาน  อพฺภุต  ภิกฺขเว  สาวกาน  สตฺถุ  จ  นาม  สาสนกรา   
ภวสิสฺนตฺ ิ โอวาทปฏิกรา  จ  จตนุนฺฺจ  ปรสิาน  ปิยา  ภวสิสฺนฺต ิ มนาปา  ครภุาวนยีา 1  จ ฯ   
อจฺฉริย  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺส  อพฺภุต  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺส  เอวรูเปปิ  นาม  สาวกาน   
ยเุค  ปรนิพิพฺเุต  นตฺถ ิ ตถาคตสฺส  โสโก  วา  ปรเิทโว  วา  ต  กเุตตถฺ  ภกิขฺเว  ลพภฺา ฯ  
ยนฺต  ชาต  ภูต  สงฺขต  ปโลกธมฺม  ต  วต  มา  ปลุชฺชีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  

[๗๔๔]
 เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  มหโต  รุกฺขสฺส  ติฏฺโต  สารวโต  เย  มหนฺตตรา  ขนฺธา   
เต  ปลุชฺเชยฺยุ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  มหโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ติฏฺโต  สารวโต   
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา  ปรินิพฺพุตา  ต  กุเตตฺถ  ภิกฺขเว  ลพฺภา ฯ  ยนฺต  ชาต  ภูต  
สงฺขต  ปโลกธมฺม  ต  วต  มา  ปลุชฺชีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  
อตฺตทีปา  วิหรถ  อตฺตสรณา  อนฺสรณา  ธมฺมทีปา  ธมฺมสรณา  อนฺสรณา ฯ 

[๗๔๕]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อตฺตทีโป  วิหรติ  อตฺตสรโณ  อนฺสรโณ  ธมฺมทีโป  
ธมฺมสรโณ  อนฺสรโณ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี   
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมมฺานปุสสฺ ี วิหรต ิ อาตาปี  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยฺย  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เอว  
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อตฺตทีโป  วิหรติ  อตฺตสรโณ  อนฺสรโณ  ธมฺมทีโป  ธมฺมสรโณ  
อนฺสรโณ ฯ  

[๗๔๖]
 เย  ห ิ เกจ ิ ภกิขฺเว  เอตรห ิ วา  มมจฺจเย  วา  อตตฺทปีา  วหิรสิสฺนฺต ิ อตตฺสรณา   
อนฺสรณา  ธมฺมทีปา  ธมฺมสรณา  อนฺสรณา ฯ  ตมตคฺเคเมเต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู   
ภวิสฺสนฺติ  เย  เกจิ  สิกฺขากามาติ ฯ  

1.  ม. ครู  จ  ภาวนิยา  จ ฯ
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[๗๔๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เป็นความอศัจรรย์ของสาวกทัง้หลาย  เป็นเรือ่งทีไ่ม่เคยมีมา 
ของสาวกทัง้หลาย  สาวกทั้งหลายจักกระท�าตามค�าสอน  และกระท�าตามโอวาทของ 
พระศาสดาและจักเป็นที่รัก  เป็นที่ชอบใจ  เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพและสรรเสริญของ
บรษิทั ๔  เป็นความอศัจรรย์ของตถาคต  เป็นเรือ่งทีไ่ม่เคยมีมาของตถาคต  เม่ือคูส่าวก
แม้เห็นปานนีป้รินพิพานแล้ว  ความโศกหรอืความร�า่ไรก็มไิด้มแีก่พระตถาคต  เพราะฉะนัน้  
จะพงึได้ข้อนีแ้ต่ทีไ่หน  สิง่ใดเกดิแล้ว  มแีล้ว  ปัจจยัปรงุแต่งแล้ว  มคีวามท�าลายเป็นธรรมดา  
การปรารถนาว่า  ขอสิง่นัน้อย่าท�าลายเลย  ดงันี ้ มใิช่ฐานะทีจ่ะมีได้.

[๗๔๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่  มีแก่นตั้งอยู่  ล�าต้นที่ใหญ่กว่า 
พงึท�าลายลง  ฉนัใด  เมือ่ภิกษสุงฆ์หมู่ใหญ่ซ่ึงมีแก่น  ด�ารงอยู่  สารีบุตรและโมคคลัลานะ
ปรินิพพานแล้ว  ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  จะพึงได้ในข้อนี้แต่ที่ไหน ?   สิ่งใด
เกิดแล้ว  มีแล้ว  มีปัจจัยปรุงแต่งแล้ว  มีความท�าลายเป็นธรรมดา  การปรารถนาว่า  
ขอสิ่งนั้นอย่าท�าลายไปเลย  ดังนี้  มิใช่ฐานะที่จะมีได้  เพราะเหตุนั้นแล   ภิกษุทั้งหลาย   
เธอทัง้หลาย  จงมตีนเป็นเกาะ  มตีนเป็นทีพ่ึ่ง  อย่ามีสิง่อ่ืนเป็นทีพ่ึ่ง  คอื  มีธรรมเป็นเกาะ  
มีธรรมเป็นที่พึ่ง  อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิด.

[๗๔๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุมีตนเป็นเกาะ  มีตนเป็นที่พ่ึง  ไม่มีสิ่งอ่ืนเป็นที่พึ่ง   
คือ  มีธรรมเป็นเกาะ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  อยู่อย่างใร ? 1   ภิกษ ุ
ในธรรมวินัยนี้  และพิจารณาเห็นกายในกายอยู่...  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...  
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  
มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุมีตนเป็นเกาะ   
มีตนเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  คือมีธรรมเป็นเกาะ  มีธรรมเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่น
เป็นที่พึ่งอยู่  อย่างนี้แล.

[๗๔๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุพวกใดพวกหนึ่งในบัดนี้ก็ดี  ในกาลที่ล่วงไปแล้วก็ดี   
จักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ  มีตนเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  คือ  มีธรรมเป็นเกาะ   
มีธรรมเป็นที่พึ่ง  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึงอยู่  ภิกษุเหล่าน้ีน้ัน  ที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา 
จักเป็นผู้เลิศ.

จบ  สูตรที่ ๔  

1. อยู่อย่างไร ?  -ผู้รวบรวม 
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[๗๔๗]
 สาวตฺถนีทิาน ฯ  อถ  โข  อายสมฺา  พาหโิย  เยน  ภควา  เตนุปสงกฺมิ  อุปสงกฺมิตวฺา   
ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  พาหิโย  
ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  ยมห  ภควโต  
ธมฺม  สุตฺวา  เอโก  วูปกฏฺโ  อปฺปมตฺโต  อาตาปี  ปหิตตฺโต  วิหเรยฺยนฺติ ฯ  ตสฺมา  
ติห  ตฺว  พาหิย  อาทิเมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ ฯ  โก  จาทิ  กุสลาน  ธมฺมาน ฯ  
สีลฺจ  สุวิสุทฺธ  ทิฏฺ ิ จ  อุชุกา ฯ  

[๗๔๘]
 ยโต  [1]  โข  เต  พาหิย  สีลฺจ  สุวิสุทฺธ  ภวิสฺสติ  ทิฏฺ ิ จ  อุชุกา  ตโต  
ตฺว  พาหิย  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  ภาเวยฺยาสิ ฯ  กตเม   
จตฺตาโร ฯ  อิธ  ตฺว  พาหิย  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหราหิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหราหิ   
อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ยโต  โข  ตฺว  พาหิย  
สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  เอว  ภาเวสฺสสิ  ตโต  ตุยฺห  
พาหยิ  ยา  รตตฺ ิ วา  ทวิโส  วา  อาคมสิสฺต ิ วฑุฒฺ ิ เยว  ปาฏกิงฺขา  กสุเลส ุ ธมฺเมสุ  
โน  ปริหานีติ ฯ  

[๗๔๙]
 อถ  โข  อายสฺมา  พาหิโย  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา   
อุฏฺายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
พาหิโย  เอโก  วูปกฏฺโ  อปฺปมตฺโต  อาตาปี  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  น  จิรสฺเสว   
ยสฺสตฺถาย  กุลปุตตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร   
พฺรหฺมจริยปริโยสาน  ทิฏฺเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหาสิ   
ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  อพฺภฺาส ิฯ  
อฺตโร  จ  ปนายสฺมา  พาหิโย  อรหต  อโหสีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. จ ฯ



439 

๓.
 ส

ตปิั
ฏฐ

าน
สงั

ยตุ

พาหิยสูตร  

 ศีลเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรม  

[๗๔๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้น  ท่านพระพาหิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว 

นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว  ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอประทานพระวโรกาส   

ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์  ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  จักพึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่  อยู่ผู้เดียว   

ไม่ประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดี่ยวเถิด  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  

 ดูกรพาหิยะ  เพราะฉะนั้น  เธอจงช�าระเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์เสียก่อน  
ก็อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรม  คือ  ศีลที่บริสุทธิ์ดี  และความเห็นอันตรง.

[๗๔๘]
 ดูกรพาหิยะ  เมื่อใดแลศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดี  และความเห็นของเธอจักตรง   
เมือ่นัน้  เธอพงึอาศยัศลี  ตัง้มัน่ในศลี  แล้วเจริญสติปัฏฐาน ๔   สตปัิฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   
ดูกรพาหิยะ  เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ   
ก�าจัดอภิชญา 1 และโทมนัสในโลกเสีย   พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   พิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู่...   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ   
ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อใด  เธออาศัยศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้ว  จักเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้อย่างนี้  เมื่อนั้น  เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายได ้
ทีเดียว  ตลอดราตรีหรือวันที่จักมาถึง  จักไม่มีความเสื่อมเลย.

[๗๔๙]
 ครั้งนั้น  ท่านพระพาหิยะชื่นชม  อนุโมทนา  ภาษิตของพระผู้มีพระภาค  แล้วลุกจากอาสนะ  ถวายบังคม 

พระผู้มีพระภาค  กระท�าประทักษิณแล้วหลีกไป  ท่านพระพาหิยะ  หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียว  ไม่ประมาท  มีความเพียร   

มีใจเด็ดเดี่ยว  ไม่นานนักก็กระท�าให้แจ้งซึ่งท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม  ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิต

โดยชอบต้องการน้ัน  ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน  เข้าถึงอยู่  รู้ชัดว่า  ชาติสิ้นแล้ว  พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว  กิจท่ีควรท�า  

ท�าเสรจ็แล้ว  กจิอืน่เพือ่ความเป็นอย่างนีม้ไิด้ม ี และท่านพระพาหยิะเป็นพระอรหนัต์องค์หนึง่ในจ�านวนพระอรหนัต์ทัง้หลาย.

จบ  สูตรที่ ๕

1.  อภิชฌา  -ผู้รวบรวม
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[๗๕๐]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อุตฺติโย  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ฯเปฯ   
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อุตฺติโย  ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  
สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  ยมห  ภควโต  ธมฺม  สุตฺวา  เอโก  วูปกฏฺโ  อปฺปมตฺโต  
อาตาปี  ปหิตตฺโต  วิหเรยฺยนฺติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ตฺว  อุตฺติย  อาทิเมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ  
ธมฺเมสุ ฯ  โก  จาทิ  กุสลาน  ธมฺมาน ฯ  สีลฺจ  สุวิสุทฺธ  ทิฏฺ ิ จ  อุชุกา ฯ  

[๗๕๑]
 ยโต  [1]  โข  เต  อุตฺติย  สีลฺจ  สุวิสุทฺธ  ภวิสฺสติ  ทิฏฺ ิ จ  อุชุกา  ตโต  ตฺว  
อตุตฺยิ  สลี  นสิสฺาย  สเีล  ปติฏฺาย  จตตฺาโร  สตปิฏฺาเน  ภาเวยยฺาสิ ฯ  กตเม  จตตฺาโร ฯ   
อธิ  ตฺว  อตฺุตยิ  กาเย  กายานปุสสฺ ี วหิราห ิ อาตาปี  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  
อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสฺส ี วหิราห ิ อาตาปี  สมปฺชาโน   
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ยโต  โข  ตฺว  อุตฺติย  สีล  นิสฺสาย  สีเล   
ปติฏฺาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  เอว  ภาเวยฺยาสิ 2  ตโต  ตฺว  อุตฺติย  คมิสฺสสิ  
มจฺจุเธยฺยสฺส  ปารนฺติ ฯ  

[๗๕๒]
 อถ  โข  อายสฺมา  อุตฺติโย  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา   
อุฏฺายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  อถ  โข  อายสฺ
มา  อุตฺติโย  เอโก  วูปกฏฺโ  อปฺปมตฺโต  อาตาปี  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  น  จิรสฺเสว   
ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร   
พฺรหฺมจริยปริโยสาน  ทิฏฺเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหาสิ   
ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  อพฺภฺาส ิฯ  
อฺตโร  จ  ปนายสฺมา  อุตฺติโย  อรหต  อโหสีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. จ ฯ
2.  ม. ภาเวสฺสสิ ฯ
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อุตติยสูตร  

 อาศัยศีลเจริญสติปัฏฐาน ๔  

[๗๕๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้น  ท่านพระอุตติยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ฯลฯ  ครั้นแล้ว  ได้กราบทูล

พระผูมี้พระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์  

ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  จะพึงเป็นผู้หลีกเร้นออกจากหมู่  อยู่ผู้เดียว  ไม่ประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเด่ียวเถิด   

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
 ดูกรอุตติยะ  เพราะฉะนั้น  เธอจงช�าระเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์เสียก่อน  
ก็อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรม  คือ  ศีลที่บริสุทธิ์ดี  และความเห็นอันตรง.

[๗๕๑]
 ดกูรอุตตยิะ  เมือ่ใดแล  ศลีของเธอจกับรสิทุธิด์ ี  และความเหน็ของเธอจักตรง   
เมือ่นัน้  เธอพึงอาศัยศลี  ตัง้มัน่ในศลีแล้ว  เจรญิสติปัฏฐาน ๔   สตปัิฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   
ดูกรอุตติยะ  เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ   
ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   พิจารณา 
เห็นจิตในจิตอยู่...   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เม่ือใดเธออาศัยศีล  ตั้งม่ันในศีลแล้ว  จักเจริญ 
สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้อย่างนี้  เมื่อนั้น  เธอจักไปพ้นฝั่งแห่งบ่วงมาร.

[๗๕๒]
 ครั้งน้ัน  ท่านพระอุตติยะ  ชื่นชม  อนุโมทนา  ภาษิตของพระผู้มีพระภาค  แล้วลุกจากอาสนะ  ถวายบังคม 

พระผู้มีพระภาค  กระท�าประทักษิณแล้วหลีกไป  ท่านพระอุตติยะหลีกออกจากหมู่  อยู่ผู้เดียว  ไม่ประมาท  มีความเพียร  

มีใจเด็ดเดี่ยว  ไม่นานนัก  ก็กระท�าให้แจ้งซ่ึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม  ท่ีกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิต

โดยชอบต้องการนั้น  ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน  เข้าถึงอยู่  รู้ชัดว่า  ชาติสิ้นแล้ว  พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว  กิจที่ควรท�า 

ท�าเสรจ็แล้ว  กจิอืน่เพือ่ความเป็นอย่างนีม้ไิด้ม ี และท่านพระอตุตยิะเป็นพระอรหนัต์องค์หนึง่ในจ�านวนพระอรหนัต์ท้ังหลาย.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๗๕๓]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏฺานา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
อริยา  นิยฺยานิกา  นิยฺยนฺติ  ตกฺกรสฺส  สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภชิฌฺาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จตฺิเต  ธมฺเมส ุ ธมฺมานุปสสฺ ี วหิรต ิ อาตาปี  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมสฺส ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏฺานา   
ภาวิตา  พหุลีกตา  อริยา  นิยฺยานิกา  นิยฺยนฺติ  ตกฺกรสฺส  สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ ฯ  

[๗๕๔]
 เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย  วิหรติ  นชฺชา  เนรฺชราย  ตีเร  อชปาลนิโคฺรเธ  
ปมาภสิมพฺทุโฺธ ฯ  อถ  โข  ภควโต  รโหคตสสฺ  ปฏสิลลฺนีสฺส  เอว  เจตโส  ปรวิติกโฺก   
อุทปาทิ  เอกายนฺวาย  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย   
ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ยทิท   
จตฺตาโร  สติปฏฺานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  กาเย  วา  ภิกฺขุ  กายานุปสฺสี  วิหเรยฺย   
อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  วา  ภิกฺขุ ฯ   
จิตฺเต  วา  ภิกฺขุ ฯ  ธมฺเมสุ  วา  ภิกฺขุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาปี  สมฺปชาโน   
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เอกายนฺวาย  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา   
โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย   
นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย ฯ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏฺานาติ ฯ  
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อริยสูตร  

 สติปัฏฐาน ๔  เป็นอริยะ

[๗๕๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปัฏฐาน ๔ เหล่าน้ี  อันภิกษุเจริญแล้ว   
กระท�าให้มากแล้ว  เป็นอริยะ  เป็นนิยยานิกะ  ย่อมน�าไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ 
แก่ผู้กระท�าตาม   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณา 
เหน็กายในกายอยู ่ มคีวามเพยีร  มีสมัปชญัญะ  มีสต ิ ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยี   
ย่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสีย  สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้แล  อันภิกษุเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  เป็นอริยะ  
เป็นนิยยานิกะ  ย่อมน�าไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระท�าตาม.

จบ  สูตรที่ ๗  

พรหมาสูตร  

 สติปัฏฐาน ๔  เป็นทางอันเอก

[๗๕๔]
 สมัยหน่ึง  พระผู้มีพระภาค  แรกตรัสรู ้  ประทับอยู่ ณ อชปาลนิโครธ  แทบฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา  ครั้งน้ัน 

พระผู้มีพระภาคทรงหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับ  ได้เกิดความปริวิตกขึ้นในพระหฤทัยอย่างนี้ว่า  ทางนี้เป็นที่ไปอันเอก   
เพือ่ความบริสทุธิข์องสตัว์ทัง้หลาย  เพือ่ล่วงความโศกและความร�า่ไร  เพือ่ความดบัสูญ 
แห่งทกุข์และโทมนสั  เพ่ือบรรลธุรรมทีถู่กต้อง  เพือ่ท�านพิพานให้แจ้ง  คอื  สตปัิฏฐาน ๔    
สตปัิฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ย่อมพจิารณาเหน็กายในกายอยู ่ มคีวามเพยีร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  พิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาอยู่...   พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ทางน้ีเป็นที่ไปอันเอก   
เพือ่ความบริสุทธ์ิของสัตว์ท้ังหลาย  เพือ่ล่วงความโศกและความร�า่ไร  เพือ่ความดบัสญู 
แห่งทุกข์และโทมนสั  เพือ่บรรลธุรรมทีถ่กูต้อง  เพ่ือท�านิพพานให้แจ้ง  คือ  สตปัิฏฐาน ๔.
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[๗๕๕]
 อถ  โข  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  ภควโต  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกมฺาย  เสยฺยถาปิ   
นาม  พลวา  ปุริโส  สมมิฺฺชติ  วา  พาห  ปสาเรยยฺ  ปสารติ  วา  พาห  สมมฺฺิเชยฺย   
เอวเมว  โข  พฺรหฺมโลเก  อนฺตรหิโต  ภควโต  ปุรโต  ปาตุรโหสิ ฯ  อถ  โข  พฺรหฺมา   
สหมฺปติ  เอกสมุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  เยน  ภควา  เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา  ภควนฺต  
เอตทโวจ

[๗๕๖]
 เอวเมต  ภควา  เอวเมต  สุคต  เอกายนฺวาย  ภนฺเต  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา   
โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย   
นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย ฯ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏฺานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  กาเย  
วา  ภนฺเต  ภิกฺขุ  กายานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  วา  ภนฺเต  ภิกฺขุ ฯ  จิตฺเต  วา  ภนฺเต  ภิกฺขุ ฯ  ธมฺเมสุ  
วา  ภนฺเต  ภิกฺขุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เอกายนฺวาย  ภนฺเต  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน   
สมตกิกฺมาย  ทุกขฺโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสสฺ  อธคิมาย  นิพพฺานสสฺ  สจฺฉกิิรยิาย  
ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏฺานาติ ฯ  

[๗๕๗]
 อิทมโวจ  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  อิท  วตฺวา  พฺรหฺมา  สหมฺปติ 1  อถาปร  เอตทโวจ  
 เอกายน  ชาติขยนฺตทสฺสี   มคฺค  ปชานาติ  หิตานุกมฺปี  
 เอเตน  มคฺเคน  ตรึสุ 2  ปุพฺเพ  ตริสฺสนฺติ  เย  จ  ตรนฺติ  โอฆนฺติ ฯ  

1.  ม. พฺรหฺมา  สหมฺปตีติ  เทฺว  ปาา  นตฺถิ ฯ
2.  ยุ. อตรึสุ ฯ  
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[๗๕๕]
 ครั้งนั้น  ท้าวสหัมบดีพรหม  ทราบความปริวิตกในพระหฤทัยของพระผู้มีพระภาคแล้วด้วยใจ  จึงหายตัวจาก

พรหมโลก  มาปรากฏเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาค  เหมือนบุรุษมีก�าลังเหยียดแขนที่คู้  หรือคู้แขนที่เหยียด  ฉะนั้น   

ท้าวสหัมบดีพรหมกระท�าผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง  ประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลว่า.

[๗๕๖]
 ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้อน้ีเป็นอย่างนั้น ข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้น ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ   

ทางนีเ้ป็นทีไ่ปอนัเอก  เพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัว์ทัง้หลาย  เพือ่ล่วงความโศกและความร�า่ไร   
เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส  เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง  เพื่อท�านิพพานให้แจ้ง   
คือ  สติปัฏฐาน ๔   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ทางนี้เป็น
ทางไปอันเอก  เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย  เพ่ือล่วงความโศกและความร�่าไร  
เพือ่ความดับสูญแห่งทุกข์โทมนสั  เพือ่บรรลธุรรมทีถ่กูต้อง  เพือ่ท�านพิพานให้แจ้ง  คอื  
สติปัฏฐาน ๔.

[๗๕๗]
  ท้าวสหัมบดีพรหมได้กราบทูลอย่างนี้แล้ว  ครั้นแล้วได้กราบทูลนิคมคาถาต่อไปอีกว่า  

  พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นความสิ้นชาติและที่สุดแห่งชาติ  

  ทรงอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล  ทรงทราบทางเป็นที่ไปอันเอก  

  ในกาลก่อน  ชนทั้งหลาย  ข้ามโอฆะได้แล้วด้วยทางนี้  

  ในอนาคตก็จักข้ามด้วยทางนี้  และในบัดนี้  ก็ข้ามอยู่ด้วยทางนี้.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๗๕๘]
 เอก  สมย  ภควา  สุมฺเภสุ  วิหรติ  เสทก� 1  นาม  สุมฺภาน  นิคโม ฯ  ตตฺร  โข  
ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  จณฺฑาลวสิโก  จณฺฑาลวส  อุสฺสาเปตฺวา  
เมทกถาลกิ  อนเฺตวาส ึ อามนเฺตสิ  เอห ิ ตวฺ  สมฺม  เมทกถาลเิก  จณฺฑาลวส  อภิรูหติวฺา  
มม  อุปริกฺขนฺเธ  ติฏฺาหีติ ฯ  เอว  อาจริยาติ  โข  ภิกฺขเว  เมทกถาลิกา  อนฺตวาสี  
จณฺฑาลวสิกสสฺ  ปฏสิสฺตฺุวา  จณฑฺาลวส  อภิรหูติวฺา  อาจริยสสฺ  อปุรกิขฺนเฺธ  อฏฺาส ิฯ   
อถ  โข  ภกฺิขเว  จณฑฺาลวสโิก  เมทกถาลกิ  อนเฺตวาสึ  เอตทโวจ  ตฺว  สมมฺ  เมทกถา- 
ลิเก  มม  รกฺข  อห  ต  รกฺขิสฺสามิ  เอว  มย  อฺมฺคุตฺตา  อฺมฺรกฺขิตา  
สิปปฺาน ิ เจว  ทสสฺสิสฺาม  ลาภฺจ  ลจฉฺาม  โสตถิฺนา  จ  จณฺฑาลวสา  โอโรหสิสฺามาต ิฯ  

[๗๕๙]
 เอว  วุตฺเต  ภิกฺขเว  เมทกถาลิกา  อนฺเตวาสี  จณฺฑาลวสิก  เอตทโวจ  น  โข   
ปเนต  อาจริย  เอว  ภวิสฺสติ  ตฺว  อาจริย  อตฺตาน  รกฺข  อห  อตฺตาน  รกฺขิสฺสามิ   
เอว  มย  อตฺตคุตฺตา  อตฺตรกฺขิตา  สิปฺปานิ  เจว  ทสฺสิสฺสาม  ลาภฺจ  ลจฺฉาม   
โสตฺถินา  จ  จณฺฑาลวสา  โอโรหิสฺสามาติ ฯ  โส  ตตฺถ  าโยติ  ภควา  อโวจ  ยถา  
เมทกถาลกิา  อนเฺตวาส ี อาจรยิ  อโวจ ฯ  อตตฺาน  ภกิขฺเว  รกขฺสิสฺามตี ิ สตปิฏฺาน  
เสวิตพฺพ  ปร  รกฺขิสฺสามีติ  สติปฏฺาน  เสวิตพฺพ ฯ  อตฺตาน  ภิกฺขเว  รกฺขนฺโต  ปร  
รกฺขติ  ปร  รกฺขนฺโต  อตฺตาน  รกฺขติ ฯ  

[๗๖๐]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  อตฺตาน  รกฺขนฺโต  ปร  รกฺขติ ฯ  อาเสวนาย  ภาวนาย   
พหุลีกมฺเมน ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  อตฺตาน  รกฺขนฺโต  ปร  รกฺขติ ฯ 

[๗๖๑]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ปร  รกฺขนฺโต  อตฺตาน  รกฺขติ ฯ  ขนฺติยา  อวิหึสาย  เมตฺต- 
จิตฺตตาย  อนุทยตาย ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ปร  รกฺขนฺโต  อตฺตาน  รกฺขติ ฯ  

๓  เมทกนฺติ  วา  ปาโ ฯ
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เสทกสูตรที่ ๑  

 ผู้รักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตน

[๗๕๘]
 สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู ่ ณ นิคมของชาวสุมภะช่ือเสทกะ ในสุมภชนบท ณ ท่ีน้ันแล   

พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแล้ว  คนจัณฑาลผู้เป็น 
นกัไต่ราว  ยกไม้ไผ่ข้ึนตัง้ไว้แล้ว  เรยีกศษิย์ชือ่เมทกถาลกิะมาบอกว่า   ดูกรเมทกถาลกิะ 
ผู้เป็นสหาย  มาเถิด  มาขึ้นไม้ไผ่  แล้วยืนอยู่บนคอของเรา  เมทกถาลิกะผู้เป็นศิษย์
รบัค�าของนกัไต่ราวแล้ว  ข้ึนราวไม้ไผ่  ยนือยูบ่นคอของอาจารย์   ครัง้นัน้แล  คนจณัฑาล
นักไต่ราว  จึงพูดกะเมทกถาลิกะผู้เป็นศิษย์ว่า   ดูกรเมทกถาลิกะผู้เป็นสหาย  ท่านจง
รักษาเรา  เราจักรักษาท่าน  เราทั้งสองต่างคุ้มครองกันและกัน  ต่างรักษากันและกัน
อย่างนี้  จักแสดงศิลปะ  จักได้ลาภ  และจักลงจากราวไม้ไผ่ได้โดยสวัสดี.

[๗๕๙]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  เมือ่อาจารย์กล่าวอย่างน้ีแล้ว  เมทกถาลกิะผูเ้ป็นศษิย์ได้กล่าว
ตอบว่า  ข้าแต่ท่านอาจารย์  ก็เรื่องนี้จักเป็นอย่างนั้นหามิได้  ท่านจงรักษาตน  ผมก็จัก 
รักษาตน  เราทั้งสองต่างคุ้มครองตน  ต่างรักษาตนอย่างนี้  จักแสดงศิลปะ  จักได้ลาภ   
และจักลงจากไม้ไผ่ได้โดยสวัสดี  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  เหตุผลในข้อนั้นมีดังนี้  
เหมือนศิษย์ชื่อเมทกถาลิกะ  ได้พูดกะอาจารย์  ฉะนั้น   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอพึง
เสพสติปัฏฐานด้วยคิดว่า  เราจักรักษาผู้อื่น  บุคคลผู้รักษาตน  ย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่น   
บุคคลผู้รักษาผู้อื่น  ชื่อว่ารักษาตน.

[๗๖๐]
 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  กบ็คุคลผูรั้กษาตน  ย่อมชือ่ว่ารักษาผูอ่ื้น  อย่างไร ?   ทีช่ือ่ว่า
รกัษาผู้อืน่  ด้วยการส้องเสพ  ด้วยการเจริญ  ด้วยการกระท�าให้มาก   บุคคลผูรั้กษาตน   
ย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่น  อย่างนี้แล.

[๗๖๑]
 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  กบ็คุคลผูรั้กษาผูอ่ื้น  ย่อมชือ่ว่ารักษาตน  อย่างไร ?   ทีช่ือ่ว่า 
รักษาตน  ด้วยความอดทน  ด้วยความไม่เบียดเบียน  ด้วยความมีจิตประกอบด้วย
เมตตา  ด้วยความเอ็นดู   บุคคลผู้รักษาผู้อื่น  ย่อมชื่อว่ารักษาตน  อย่างนี้แล.
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[๗๖๒]
 อตฺตาน  ภิกฺขเว  รกฺขิสฺสามีติ  สติปฏฺาน  เสวิตพฺพ  ปร  รกฺขิสฺสามีติ   
สติปฏฺาน  เสวิตพฺพ ฯ  อตฺตาน  ภิกฺขเว  รกฺขนฺโต  ปร  รกฺขติ  ปร  รกฺขนฺโต   
อตฺตาน  รกฺขตีติ ฯ  

[๗๖๓]
 เอวมเฺม  สตุ  เอก  สมย  ภควา  สมุเฺภสุ  วหิรต ิ เสทกนนฺาม  สมฺุภาน  นคิโม ฯ   
ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภิกฺขโวติ ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต   
ปจฺจสฺโสสุ ฯ  ภควา  เอตทโวจ 1 

[๗๖๔]
 เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ชนปทกลฺยาณี  ชนปทกลฺยาณีติ  โข  ภิกฺขเว  มหาชนกาโย   
สนฺนิปเตยฺย ฯ  สา  โข  ปน 2  ชนปทกลฺยาณี  ปรมปาสาวินี  นจฺเจ  ปรมปาสาวินี   
คีเต  ชนปทกลฺยาณี  นจฺจติ  คายตีติ  โข  ภิกฺขเว  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  มหาชนกาโย  
สนฺนิปเตยฺย ฯ  อถ  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  ชีวิตุกาโม  อมริตุกาโม  สุขกาโม  ทุกฺขปฏิกูโล   
ตเมน  เอว  วเทยฺย  อยนฺเต  อมฺโภ  ปุริส  สมติตฺติโก  เตลปตฺโต  อนฺตเรน  จ   
มหาสมชชฺ  อนตฺเรน  จ  ชนปทกลฺยาณยิา  ปริหรติพโฺพ ฯ  ปรุโิส  จ  เตน  อกฺุขติตฺาสโิก   
ปิฏฺโิต  ปิฏฺโิต  อนุพนฺธิสฺสติ  ยตฺเถว  น  โถกปิ  ฉฑฺเฑสฺสสิ 3  ตตฺเถว  เต  สิโร   
ปาตสิสฺตีต ิฯ  ต  ก ึ มฺถ  ภกิขฺเว  อปิ  นุ  โส  ปุริโส  อมุ  เตลปตตฺ  อมนสกิริตวฺา  
พหิทฺธา  ปมาท  อาหเรยฺยาติ ฯ  โน  เหต  ภนฺเต ฯ  

1.  ฯ  -ผู้รวบรวม
2.  ม. ยุ. ปนสฺส ฯ
3.  ม. ยุ. ฉฑฺเฑสฺสติ ฯ
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[๗๖๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอพึงเสพสติปัฏฐานด้วยคิดว่า  เราจักรักษาตน   พึงเสพ
สติปัฏฐานด้วยคิดว่า  เราจักรักษาผู้อ่ืน   บุคคลผู้รักษาตน  ย่อมชื่อว่ารักษาผู้อื่น    
บุคคลผู้รักษาผู้อื่น  ย่อมชื่อว่ารักษาตน.

จบ  สูตรที่ ๙  

เสทกสูตรที่ ๒  

 ว่าด้วยกายคตาสติ

[๗๖๓]
 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

 สมยัหน่ึง  พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวสมุภะ  ชือ่เสทกะ  ในสมุภชนบท ณ ทีน่ัน้แล  พระผูม้พีระภาค

ตรสัเรยีกภกิษท้ัุงหลายว่า  
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  
 ภกิษเุหล่านัน้ทลูรับพระผูมี้พระภาคแล้ว  พระผูม้พีระภาคได้ตรัสว่า :-

[๗๖๔]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เปรียบเหมอืนหมูม่หาชนได้ทราบข่าวว่า  มนีางงามในชนบท
พึงประชุมกัน  ก็นางงามในชนบทนั้น  น่าดูอย่างยิ่งในการฟ้อนร�า  น่าดูอย่างยิ่ง 
ในการขบัร้อง   หมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่า  นางงามในชนบทจะฟ้อนร�าขับร้อง  พงึประชมุกนั 
ยิ่งขึ้นกว่าประมาณ   ครั้งนั้น  บุรุษผู้อยากเป็นอยู่  ไม่อยากตาย  ปรารถนาความสุข   
เกลียดทกุข์  พึงมากล่าวกะหมูม่หาชนน้ันอย่างนีว่้า   ดกูรบรุษุผู้เจรญิ  ท่านพงึน�าภาชนะ
น�้ามันอันเต็มเปี่ยมนี้  ไปในระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบท  และจักมีบุรุษ
เงื้อดาบตามบุรุษผู้น�าหม้อน�้ามันน้ันไปข้างหลังๆ บอกว่า  ท่านจักท�าน�้ามันน้ันหก 
แม้หน่อยหนึง่ในท่ีใด  ศรีษะของท่านจกัขาดตกลงไปในทีน่ัน้ทีเดยีว   ดกูรภิกษทุัง้หลาย 
เธอท้ังหลายจะส�าคัญความข้อน้ันเป็นไฉน ?   บุรุษผู้น้ันจะไม่ใส่ใจภาชนะน�า้มันโน้น   
แล้วพึงประมาทในภายนอกเทยีวหรือ  
 ภกิษทุัง้หลายกราบทลูว่า  ไม่เป็นอย่างนัน้  พระเจ้าข้า.
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[๗๖๕]
 อุปมา  โข  มฺยาย  ภิกฺขเว  กตา  อตฺถสฺส  วิฺาปนาย  อยเมเวตฺถ 1  อตฺโถ ฯ  
สมติตฺติโก  เตลปตฺโตติ  โข  ภิกฺขเว  กายคตาย  เอต  สติยา  อธิวจน ฯ  

[๗๖๖]
 ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  เอว  สิกฺขิตพฺพ  กายคตา  สติ  [2]  ภาวิตา  ภวิสฺสติ   
พหุลีกตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  อนุฏฺติา  ปริจิตา  สุสมารทฺธาติ ฯ  เอวฺหิ  โว 3  
ภิกฺขเว  สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ  

นาฬนฺทวคฺโค  ทุติโย ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  มหาปุริโส  นาฬนฺท   จุนฺโท  เจลฺจ  พาหิโย 
  อุตฺติโย  อริโย  พฺรหฺมา  ทฺวเยน 4  เสทเกน  จาติ ฯ 

1.  ม. ยุ. ---เจเวตฺถ ฯ
2.  ม. ยุ. โน ฯ
3.  ม. โข ฯ
4.  ม. ยุ. เสทก  ชนปเทน  จาติ ฯ
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[๗๖๕]
 พ.  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  เราท�าอปุมานี ้ เพือ่ให้เข้าใจเนือ้ความนีช้ดัขึน้  เนือ้ความ 
ในข้อนี้มีอย่างนี้แล   ค�าว่า  ภาชนะน�้ามันอันเต็มเปี่ยม  เป็นชื่อของกายคตาสติ.

[๗๖๖]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เพราะเหตุน้ันแหละ  เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า   
กายคตาสติ  จักเป็นของอันเราเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  กระท�าให้เป็นดังยาน  
กระท�าให้เป็นที่ตั้ง  กระท�าไม่หยุด  สั่งสมแล้ว  ปรารภดีแล้ว   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  นาฬันทวรรคที่ ๒  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. มหาปุริสสูตร    ๒. นาฬันทสูตร  
  ๓. จุนทสูตร    ๔. เจลสูตร  
  ๕. พาหิยสูตร    ๖. อุตติยสูตร  
  ๗. อริยสูตร    ๘. พรหมาสูตร  
  ๙. เสทกสูตรที่ ๑    ๑๐. เสทกสูตรที่ ๒ 
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สีลฏฺติิวคฺโค  ตติโย

[๗๖๗]
 เอวมเฺม  สุต  เอก  สมย  อายสมฺา  จ  อานนโฺท  อายสฺมา  จ  ภทฺโท  ปาฏลปิตุเฺต  
วิหรติ  กุกฺกุฏาราเม ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  ภทฺโท  สายณฺหสมย  ปฏิสลฺลานา  วุฏฺโิต  
เยนายสฺมา  อานนโฺท  เตนปุสงกฺม ิ อปุสงฺกมติวฺา  อายสฺมตา  อานนเฺทน  สทธฺ ึ สมโฺมทิ  
สมโฺมทนยี  กถ  สาราณยี  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสที ิฯ  เอกมนฺต  นิสนฺิโน  โข  อายสมฺา  
ภทฺโท  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ  

[๗๖๘]
 ยานีมานิ  อาวุโส  อานนฺท  กุสลานิ  สีลานิ  วุตฺตานิ  ภควตา  อิมานิ  กุสลานิ  
สีลานิ  กิมตฺถิยานิ  วุตฺตานิ  ภควตาติ ฯ  สาธุ  สาธุ  อาวุโส  ภทฺท  ภทฺทโก  โข  เต  
อาวุโส  ภทฺท  อุมฺมคฺโค  ภทฺทก  ปฏิภาณ  กลฺยาณี  ปริปุจฺฉา ฯ  เอว  หิ  ตฺว  อาวุโส  
ภทฺท  ปุจฺฉสิ  ยานีมานิ  อาวุโส  อานนฺท  กุสลานิ  สีลานิ  วุตฺตานิ  ภควตา  อิมานิ  
กุสลานิ  สีลานิ  กิมตฺถิยานิ  วุตฺตานิ  ภควตาติ ฯ  เอวมาวุโสติ ฯ  

[๗๖๙]
 ยานีมานิ  อาวุโส  ภทฺท  กุสลานิ  สีลานิ  วุตฺตานิ  ภควตา  อิมานิ  กุสลานิ   
สลีาน ิ ยาวเทว  จตนุนฺ  สติปฏฺานาน  ภาวนาย  วตุตฺานิ  ภควตา ฯ  กตเมส  จตนฺุน ฯ  
อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสฺส ี วหิรต ิ อาตาปี  สมปฺชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ยานีมานิ  อาวุโส  ภทฺท  กุสลานิ  สีลานิ   
วุตฺตานิ  ภควตา  อิมานิ  กุสลานิ  สีลานิ  ยาวเทว  อิเมส  จตุนฺน  สติปฏฺานาน   
ภาวนาย  วุตฺตานิ  ภควตาติ ฯ  
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๓.
 ส

ตปิั
ฏฐ

าน
สงั

ยตุ

สีลัฏฐิติวรรคที่ ๓  

สีลสูตร

 ว่าด้วยกุศลศีล

[๗๖๗]
 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  ท่านพระอานนท์และท่านพระภัททะ  อยู่ ณ กุกกุฏาราม  ใกล้เมืองปาฏลีบุตร  ครั้งนั้น  ท่านพระภัททะ 

ออกจากที่เร้นในเวลาเย็น  เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่  ได้ปราศรัยกับท่านพระอานนท์  ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้

ระลึกถึงกันไปแล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว  ได้พูดกะท่านพระอานนท์ว่า :-

[๗๖๘]
 ดูกรท่านอานนท์  ศลีท่ีเป็นกศุลเหล่าใดอนัพระผูม้พีระภาคตรัสแล้ว  ศีลทีเ่ป็นกศุลเหล่านี ้ พระผูม้พีระภาคตรสัแล้ว  

มพีระประสงค์อย่างไร ?  

 ท่านพระอานนท์กล่าวว่า  ดลีะๆ ท่านภัททะ  ท่านช่างคดิ  ช่างเฉยีบแหลม  ช่างไต่ถามเหมาะๆ ก็ท่านถามอย่างนี้

หรือว่า   ดูกรอานนท์  ศีลที่เป็นกุศลเหล่าใด  อันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว  ศีลที่เป็นกุศลเหล่านี้  พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว  

มีพระประสงค์อย่างไร ? 

 ภ.  อย่างนั้น  ท่านผู้มีอายุ.

[๗๖๙]
 อา.  ดกูรท่านภทัทะ  ศลีทีเ่ป็นกศุลเหล่าใดอนัทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัแล้ว  ศลีท่ีเป็นกศุลเหล่านี ้ พระผูม้พีระภาคตรัสแล้ว

เพียงเพื่อเจริญสติปัฏฐาน ๔   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณา 
เหน็กายในกายอยู ่ มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ ก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสีย   
ย่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสีย   ดกูรท่านภทัทะ  ศลีทีเ่ป็นกศุลเหล่าใด  อนัพระผูม้พีระภาคตรสัไว้แล้ว  ศลีทีเ่ป็นกศุลเหล่านี ้ พระผูม้พีระภาค

ตรสัแล้ว  เพียงเพื่อเจริญสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๗๗๐]
 ตเยว  นิทาน ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  ภทฺโท  อายสฺมนฺต  อานนฺท  
เอตทโวจ  

[๗๗๑]
 โก  นุ  โข  อาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต   
สทฺธมฺโม  น  จิรฏฺติิโก  โหติ ฯ  โก  ปนาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน   
ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  จิรฏฺติิโก  โหตีติ ฯ  สาธุ  สาธุ  อาวุโส  ภทฺท  ภทฺทโก  
โข  เต  อาวุโส  ภทฺท  อุมฺมคฺโค  ภทฺทก  ปฏิภาณ  กลฺยาณี  ปริปุจฺฉา ฯ  เอวฺหิ  ตฺว  
อาวุโส  ภทฺท  ปุจฺฉสิ  โก  นุ  โข  อาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  ตถาคเต  
ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  น  จิรฏฺติิโก  โหติ ฯ  โก  ปนาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย  
เยน  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  จิรฏฺติิโก  โหตีติ ฯ  เอวมาวุโสติ ฯ  

[๗๗๒]
 จตุนฺน  โข  อาวุโส  สติปฏฺานาน  อภาวิตตฺตา  อพหุลีกตตฺตา  ตถาคเต   
ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  น  จิรฏฺติิโก  โหติ ฯ  จตุนฺน  จ  โข  อาวุโส  สติปฏฺานาน   
ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  จิรฏฺติิโก  โหติ ฯ  กตเมส   
จตุนฺน ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเมส  โข  อาวุโส   
จตนุนฺ  สตปิฏฺานาน  อภาวิตตฺตา  อพหลุกีตตตฺา  ตถาคเต  ปรนิิพพฺเุต  สทธฺมฺโม   
น  จิรฏฺติิโก  โหติ ฯ  อิเมส  จ  โข  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏฺานาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  จิรฏฺติิโก  โหตีติ ฯ  
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ฐิติสูตร  

 ว่าด้วยการตั้งอยู่แห่งพระสัทธรรม  

[๗๗๐]
 นิทานต้นสูตรเหมือนกัน.  ท่านพระภัททะนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว  ได้ถามพระอานนท์ว่า :-

[๗๗๑]
 ดูกรท่านอานนท์  อะไรหนอ  เป็นเหตุเป็นปัจจัย  เครื่องให้พระสัทธรรมต้ังอยู่ไม่ได้นาน  ในเมื่อพระตถาคต 

เสดจ็ปรินพิพานแล้ว  และอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยั  เคร่ืองให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้นาน  ในเมือ่พระตถาคตเสดจ็ปรินพิพานแล้ว ?

 ท่านพระอานนท์กล่าวว่า  ดีละๆ ท่านภัททะ  ท่านช่างคิด  ช่างเฉียบแหลม  ช่างไต่ถามเหมาะ ๆ ก็ท่านถาม 

อย่างนีห้รอืว่า  ดูกรท่านอานนท์  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย  เครื่องให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่ได้นาน  ในเมื่อพระตถาคตเสด็จ

ปรินิพพานแล้ว  และอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย  เครื่องให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นาน  ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว.

 ภ.  อย่างนั้น  ท่านผู้มีอายุ. 

[๗๗๒]
 อา.  ดูกรท่านผู้มีอายุ  เพราะบุคคลไม่ได้เจริญ  ไม่ได้กระท�าให้มาก  ซึ่งสติปัฏฐาน ๔  
พระสัทธรรมจึงต้ังอยู่ไม่ได้นาน  ในเม่ือพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว  และเพราะ
บุคคลเจริญ  กระท�าให้มาก  ซึ่งสติปัฏฐาน ๔  พระสัทธรรมจึงตั้งอยู่ได้นาน  ในเมื่อ
พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อม
พจิารณาเหน็กายในกายอยู ่ มคีวามเพยีร  มีสมัปชญัญะ  มีสต ิ ก�าจัดอภชิฌาและโทมนสั
ในโลกเสีย  ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...  
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสีย   
 ดูกรท่านผู้มีอายุ  เพราะบุคคลไม่ได้เจริญ  ไม่ได้กระท�าให้มาก  ซ่ึงสติปัฏฐาน ๔  
เหล่านี้แล  พระสัทธรรมจึงตั้งอยู่ไม่ได้นาน  เมื่อพระตถาคตเสด็จปรนิพิพานแล้ว  และ
เพราะบุคคลได้เจริญ  ได้กระท�าให้มาก  ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ เหล่าน้ีแล  พระสัทธรรม 
จึงตั้งอยู่ได้นาน  ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๗๗๓]
 เอก  สมย  อายสฺมา  จ  อานนฺโท  อายสฺมา  จ  ภทฺโท  ปาฏลิปุตฺเต  วิหรนฺติ  
กกุกฺฏุาราเม ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  ภทฺโท  สายณฺหสมย  ปฏสิลลฺานา  วฏฺุโิต  เยนายสมฺา  
อานนโฺท  เตนปุสงกฺม ิ อปุสงกฺมติวฺา  อายสมฺตา  อานนฺเทน  สทธฺ ึ สมฺโมท ิ สมฺโมทนีย  
กถ  สาราณยี  วีตสิาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิที ิฯ  เอกมนตฺ  นสินิโฺน  โข  อายสฺมา  ภทโฺท  
อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ  

[๗๗๔]
 โก  นุ  โข  อาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  สทฺธมฺมปริหาน  โหติ ฯ  
โก  นุ  โข  อาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  สทฺธมฺมอปริหาน  โหตีติ ฯ  สาธุ  
สาธุ  อาวุโส  ภทฺท  ภทฺทโก  โข  เต  อาวุโส  ภททฺ  อมฺุมคโฺค  ภททฺก  ปฏภิาณ  กลยฺาณี  
ปริปุจฺฉา ฯ  เอวฺหิ  ตฺว  อาวุโส  ภทฺท  ปุจฺฉสิ  โก  นุ  โข  อาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  
ปจฺจโย  เยน  สทฺธมฺมปริหาน  โหติ ฯ  โก  ปนาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  
สทฺธมฺมอปริหาน  โหตีติ ฯ  เอวมาวุโสติ ฯ  

[๗๗๕]
 จตุนฺน  โข  อาวุโส  สติปฏฺานาน  อภาวิตตฺตา  อพหุลีกตตฺตา  สทฺธมฺมปริหาน   
โหต ิฯ  จตนุนฺ  จ  โข  อาวุโส  สติปฏฺานาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตตฺา  สทธฺมฺมอปรหิาน   
โหติ ฯ  กตเมส  จตนุนฺ ฯ  อธิาวโุส  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาปี  สมปฺชาโน  
สติมา  วิเนยยฺ  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรติ   
อาตาปี  สมปฺชาโน  สติมา  วิเนยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  อเิมส  โข  อาวุโส  จตุนนฺ   
สติปฏฺานาน  อภาวิตตฺตา  อพหุลีกตตฺตา  สทฺธมฺมปริหาน  โหติ ฯ  อิเมส  จ  โข  
อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏฺานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  สทฺธมฺมอปริหาน  โหตีติ ฯ  
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ปริหานสูตร  

 ว่าด้วยความเสื่อมแห่งพระสัทธรรม

[๗๗๓]
 สมัยหนึ่ง  ท่านพระอานนท์และท่านพระภัททะ  อยู่ ณ กุกกุฏาราม  ใกล้เมืองปาฏลีบุตร  ครั้งนั้น  ท่านพระภัททะ 

ออกจากที่เร้นในเวลาเย็น  เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่  ได้ปราศรัยกับท่านพระอานนท์  ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้

ระลึกถึงกันไปแล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้ถามท่านพระอานนท์ว่า :-

[๗๗๔]
 ดูกรท่านอานนท์  อะไรหนอ  เป็นเหตุเป็นปัจจัย  เครื่องท�าให้พระสัทธรรมเสื่อม  อะไรหนอเป็นเหตุ  เป็นปัจจัย  

เครื่องท�าให้พระสัทธรรมไม่เสื่อม ?

 ท่านพระอานนท์กล่าวว่า  ดีละๆ ท่านภัททะ  ท่านช่างคิด  ช่างเฉียบแหลม  ช่างไต่ถามเหมาะๆ ก็ท่านถาม 

อย่างนีห้รือว่า  ดูกรอานนท์  อะไรหนอ  เป็นเหตุเป็นปัจจัย  เครื่องท�าให้พระสัทธรรมเสื่อม   อะไรหนอ  เป็นเหตุเป็นปัจจัย   

เครื่องท�าให้พระสัทธรรมไม่เสื่อม ?

 ภ.  อย่างนั้น  ท่านผู้เจริญ.  

[๗๗๕]
 อา.  ดูกรท่านผู้มีอายุ  เพราะบุคคลไม่ได้เจริญ  ไม่ได้กระท�าให้มาก  ซึ่งสติปัฏฐาน ๔  
พระสัทธรรมจึงเสื่อม  และเพราะบุคคลได้เจริญ  ได้กระท�าให้มาก  ซึ่งสติปัฏฐาน ๔   
พระสัทธรรมจึงไม่เสื่อม   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ย่อมพจิารณา
เหน็กายในกายอยู ่ มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีติ  ก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี   
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  

 ดูกรท่านผู้มีอายุ  เพราะบุคคลไม่ได้เจริญ  ไม่ได้กระท�าให้มาก  ซ่ึงสติปัฏฐาน ๔  
เหล่านี้แล  พระสัทธรรมจึงเสื่อม  และเพราะบุคคลได้เจริญ  ได้กระท�าให้มาก   
ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้แล  พระสัทธรรมจึงไม่เสื่อม.

จบ  สูตรที่ ๓  
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[๗๗๖]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏฺานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏานาติ ฯ 1 

[๗๗๗]
 เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปิณฺฑิกสฺส  
อาราเม ฯ  อถ  โข  อฺตโร  พฺราหฺมโณ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  
ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทิ  สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ   
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ  

[๗๗๘]
 โก  น ุ โข  โภ  โคตม  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  ตถาคเต  ปรินิพพฺเุต  สทธฺมฺโม  น  
จิรฏฺติิโก  โหติ ฯ  โก  ปน  โภ  โคตม  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  
สทฺธมฺโม  จิรฏฺติิโก  โหตีติ ฯ  

[๗๗๙]
 จตุนฺน  โข  พฺราหฺมณ  สติปฏฺานาน  อภาวิตตฺตา  อพหุลีกตตฺตา  ตถาคเต  
ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  น  จิรฏฺติิโก  โหติ ฯ  จตุนฺน  จ  โข  พฺราหฺมณ  สติปฏฺานาน  
ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  จิรฏฺติิโก  โหติ ฯ  กตเมส   
จตุนฺน ฯ  อิธ  พฺราหฺมณ  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน   

๑  สติปฏฺานาติ ฯ  -ผู้รวบรวม 
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สุทธกสูตร  

 ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔  

[๗๗๖]
 สรวตัถนีทิาน. 1  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สตปัิฏฐาน ๔ นี ้  สตปัิฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ภกิษ ุ
ในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ   
ก�าจัดอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี   ย่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู.่..   ย่อมพจิารณา
เหน็จิตในจติอยู.่..   ย่อมพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู่  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีติ  
ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปัฏฐาน ๔ เหล่าน้ีแล.

จบ  สูตรที่ ๔  

พราหมณสูตร  

 ว่าด้วยพระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่ได้นาน

[๗๗๗]
 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

 สมยัหน่ึง  พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระวหิารเชตวนั  อารามของท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี ใกล้พระนครสาวตัถี   

ครั้งนั้น  พราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ได้ปราศรัยกะพระผู้มีพระภาค  ครั้นผ่านการปราศรัย 

พอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า :-  

[๗๗๘]
 ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  อะไรหนอ  เป็นเหตุเป็นปัจจัย  เครื่องท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่ได้นาน  ในเมื่อ 

พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว   และอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย  เครื่องท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นาน  ในเมื่อพระตถาคต

เสด็จปรินิพพานแล้ว ? 

[๗๗๙]
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ดูกรพราหมณ์  เพราะบุคคลไม่ได้เจริญ  ไม่ได้กระท�าให้มาก   
ซึ่งสติปัฏฐาน ๔  พระสัทธรรมจึงตั้งอยู่ไม่ได้นาน  เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว  และ
เพราะบุคคลเจริญ  กระท�าให้มาก  ซึง่สตปัิฏฐาน ๔  พระสัทธรรมจึงตัง้อยู่ได้นาน  ในเมือ่
ตถาคตปรินพิพานแล้ว   สตปัิฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  ย่อมพจิารณาเหน็

1.  สาวัตถีนิทาน  -ผู้รวบรวม
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สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเมส  โข  พฺราหฺมณ  
จตุนฺน  สติปฏฺานาน  อภาวิตตฺตา  อพหุลีกตตฺตา  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  
น  จิรฏฺติิโก  โหติ ฯ  อิเมส  จ  โข  พฺราหฺมณ  จตุนฺน  สติปฏฺานาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  จิรฏฺติิโก  โหตีติ ฯ  

[๗๘๐]
 เอว  วุตฺเต  โส  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม   
อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  ฯเปฯ  อุปาสก  ม  ภว  โคตโม  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปต  
สรณงฺคตนฺติ ฯ  

[๗๘๑]
 เอก  สมย  อายสฺมา  จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ  มหาโมคฺคลฺลาโน  อายสฺมา   
จ  อนรุทฺุโธ  สาเกเต  วหิรนตฺ ิ กณฏฺกวีเน ฯ  อถ  โข  อายสมฺา  จ  สารปีตุโฺต  อายสมฺา   
จ  มหาโมคฺคลฺลาโน  สายณฺหสมย  ปฏิสลฺลานา  วุฏฺติา  เยนายสฺมา  อนุรุทฺโธ   
เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมตา  อนุรุทฺเธน  สทฺธึ  สมฺโมทึสุ  สมฺโมทนีย  กถ  
สาราณยี  วีติสาเรตวฺา  เอกมนตฺ  นสิทึีส ุฯ  เอกมนตฺ  นสินิโฺน  โข  อายสมฺา  สารปีตุโฺต  
อายสฺมนฺต  อนุรุทฺธ  เอตทโวจ  

[๗๘๒]
 เสกฺโข  เสกฺโขติ 1  อาวุโส  อนุรุทฺธ  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  อาวุโส  เสกฺโข   
โหตีติ ฯ  จตุนฺน  โข  อาวุโส  สติปฏฺานาน  ปเทส  ภาวิตตฺตา  เสกฺโข  โหติ ฯ   
กตเมส  จตุนฺน ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน   

1.  เสโข  เสโขตีติปิ  ปาโ ฯ
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กายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   
ย่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสยี   ดกูรพราหมณ์  เพราะบุคคลไม่ได้เจริญ  ไม่ได้กระท�ามาก  ซึง่สตปัิฏฐาน ๔   
เหล่านี้แล  พระสัทธรรมจึงตั้งอยู่ได้ไม่นาน  ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว  และเพราะ
บคุคลได้เจรญิ  ได้กระท�าให้มาก  ซึง่สตปัิฏฐาน ๔ เหล่านีแ้ล  พระสทัธรรมจงึตัง้อยูไ่ด้นาน  
ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว.

[๗๘๐]
 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว  พราหมณ์นั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  ภาษิต

ของพระองค์แจ่มแจ้งนกั  เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว�า่  เปิดของทีปิ่ด  บอกทางแก่บุคคลผูห้ลงทาง  หรือตามประทีป

ในท่ีมืดด้วยหวงัว่าผูม้จีกัษจุกัแลเหน็ได้  ฉะนัน้  ขอท่านพระโคดมโปรดทรงจ�าข้าพระองค์  ว่าเป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะจนตลอดชีวติ  

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

จบ  สูตรที่ ๕  

ปเทสสูตร

 ว่าด้วยบุคคลจะชื่อว่าเป็นพระเสขะ

[๗๘๑]
 สมัยหนึ่ง  ท่านพระสารีบุตร  ท่านพระมหาโมคคัลลานะ  และท่านพระอนุรุทธะอยู่ ณ กัณฏกีวัน  ใกล้เมืองสาเกต   

ครั้งนั้น  ท่านพระสารีบุตรและท่านมหาโมคคัลลานะออกจากที่พักผ่อนในเวลาเย็น  เข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงท่ีอยู่  

ได้ปราศรัยกับท่านพระอนุรุทธะ  คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว   

ท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่า :-

[๗๘๒]
 ดูกรท่านอนรุทุธะ  ทีเ่รยีกว่า  พระเสขะ  พระเสขะ  ดังนี ้ ด้วยเหตเุพยีงเท่าไรหนอ ?   บุคคลจงึจะชือ่ว่าเป็นพระเสขะ 

ท่านพระอนุรทุธะตอบว่า   ดกูรท่านผูม้อีาย ุ บคุคลทีจ่ะชือ่ว่าเป็นพระเสขะ ?   เพราะเจรญิสตปัิฏฐาน ๔  
ได้เป็นส่วนๆ   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   
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สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   
วหิรติ  อาตาปี  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยฺย  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  อิเมส  โข  อาวโุส  
จตุนฺน  สติปฏฺานาน  ปเทส  ภาวิตตฺตา  เสกฺโข  โหตีติ ฯ  

[๗๘๓]
 ตเยว  นิทาน ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต   
อนุรุทฺธ  เอตทโวจ  

[๗๘๔]
 อเสกโฺข  อเสกโฺขต ิ อาวโุส  อนรุุทธฺ  วจุจฺต ิ กติตฺาวตา  น ุ โข  อาวโุส  อเสกฺโข   
โหตีติ ฯ  จตุนฺน  โข  อาวุโส  สติปฏฺานาน  สมตฺต  ภาวิตตฺตา  อเสกฺโข  โหติ ฯ   
กตเมส  จตุนฺน ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน   
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเมส  โข   
อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏฺานาน  สมตฺต  ภาวิตตฺตา  อเสกฺโข  โหตีติ ฯ  
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ตปิั
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สงั

ยตุ

ย่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสยี   ดกูรผูม้อีาย ุ บคุคลทีจ่ะชือ่ว่าเป็นพระเสขะ  เพราะเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ เหล่านีแ้ล   
ได้เป็นส่วนๆ.

จบ  สูตรที่ ๖  

สมัตตสูตร  

 ว่าด้วยบุคคลจะชื่อว่าเป็นพระอเสขะ  

[๗๘๓]
 นิทานต้นสูตรเหมือนกัน.  ครั้นท่านพระสารีบุตรนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว  ได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่า :-

[๗๘๔]
 ดูกรท่านอนุรุทธะ  ที่เรียกว่า  พระอเสขะ  พระอเสขะ  ดังนี้  ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ?   บุคคลจึงจะชื่อว่าเป็น 

พระอเสขะ  ท่านพระอนรุทุธะตอบว่า   ดกูรท่านผูม้อีายุ  บคุคลทีจ่ะชือ่ว่าเป็นพระอเสขะ ?   เพราะเจรญิ 
สตปัิฏฐาน ๔ ได้บริบูรณ์   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ย่อมพจิารณา
เห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสีย  ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...  
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย    ดูกรท่านผู้มีอายุ  บุคคลที่จะช่ือว่าเป็นพระอเสขะ  เพราะเจริญ 
สติปัฏฐาน ๔ เหล่านีแ้ล  ได้บริบูรณ์.

จบ  สูตรที่ ๗  
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[๗๘๕]
 ตเยว  นิทาน ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต   
อนุรุทฺธ  เอตทโวจ  

[๗๘๖]
 กตเมส  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ 1  ธมฺมาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  มหาภิฺต  
ปตฺโตติ ฯ  จตุนฺน  อาวุโส  สติปฏฺานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  มหาภิฺต   
ปตฺโต ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  อิธาห  อาวุโส  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาปี   
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
อิเมส  ขฺวาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏฺานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  มหาภิฺต  
ปตฺโต ฯ  อิเมส  จ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏฺานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  
สหสฺส  โลก  อภิชานามีติ ฯ  

[๗๘๗]
 เอก  สมย  อายสฺมา  อานนฺโท  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป ฯ  เตน  
โข  ปน  สมเยน  สิริวฑฺโฒ  คหปติ  อาพาธิโก  โหติ  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน ฯ  อถ  
โข  สิรวิฑฺโฒ  คหปต ิ อฺตร  ปุริส  อามนฺเตส ิ เอห ิ ตวฺ  อมโฺภ  ปรุสิ  เยนายสมฺา   
อานนฺโท  เตนุปสงฺกม  อุปสงฺกมิตฺวา  มม  วจเนน  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  ปาเท   
สิรสา  วนฺท  สิริวฑฺโฒ  ภนฺเต  คหปติ  อาพาธิโก  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  โส   
อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  ปาเท  สิรสา  วนฺทตีติ  เอวฺจ  วเทหิ  สาธุ  กิร  ภนฺเต   
อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  สิริวฑฺฒสฺส  คหปติสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป   
อุปาทายาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  โส  ปุริโส  สิริวฑฺฒสฺส  คหปติสฺส  ปฏิสฺสุตฺวา   

1.  ม. อาวุโส  อนุรุทฺธ ฯ
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โลกสูตร

 ว่าด้วยผู้รู้โลก  

[๗๘๕]
 นิทานต้นสูตรเหมือนกัน.  ครั้นท่านพระสารีบุตร  นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว  ได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่า :-

[๗๘๖]
 ท่านพระอนุรุทธะถึงความเป็นผู้มีอภิญญามาก  เพราะได้เจริญ  ได้กระท�าให้มาก  ซึ่งธรรมเหล่าไหน ?  ท่าน 

พระอนุรุทธะตอบว่า  ดูกรผู้มีอายุ  ผมถึงความเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะได้เจริญ  ได้กระท�าให้มาก  ซึ่งสติปัฏฐาน ๔   

สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ย่อมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   
ดูกรผู้มีอายุ  ผมถึงความเป็นผู้มีอภิญญามาก  เพราะได้เจริญ  ได้กระท�าให้มาก  ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้แล  และเพราะได้

เจริญ  ได้ท�าให้มาก  ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้แล  ผมจึงรู้โลกได้ตั้งพัน.

จบ  สูตรที่ ๘  

สิริวัฑฒสูตร  

 ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔  ได้อนาคามิผล

[๗๘๗]
 สมัยหน่ึง  ท่านพระอานนท์อยู่ ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน  ใกล้พระนครราชคฤห์  ก็สมัยนั้น   

สิริวัฑฒคฤหบดีอาพาธ  ได้รับทุกข์  เป็นไข้หนัก  ครั้งนั้น  สิริวัฑฒคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่า  มานี่แน่ะบุรุษผู้เจริญ

ท่านจงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่  คร้ันแล้ว  จงกราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเศียรเกล้า  ตามค�าของเราว่า  ข้าแต่

ท่านผู้เจรญิ  สริวัิฑฒคฤหบดีอาพาธ  ได้รับทกุข์  เป็นไข้หนกั  เขาขอกราบเท้าทัง้สองของท่านพระอานนท์ด้วยเศยีรเกล้า  ดังนี้  

และจงเรียนอย่างนี้ว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ได้โปรดเถิด  ขอท่านพระอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์  เข้าไปยังนิเวศน์ของ 

สริวิฑัฒคฤหบดีเถดิ  บรุษุนัน้รบัค�าสิรวิฑัฒคฤหบดแีล้ว  จงึเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถงึทีอ่ยู ่ นมสัการท่านพระอานนท์แล้ว   

จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้เรียนท่านพระอานนท์ว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  สิริวัฑฒคฤหบดีอาพาธ  ได้รับทุกข์   

เป็นไข้หนกั  ท่านขอกราบเท้าทัง้สองของท่านพระอานนท์ด้วยเศยีรเกล้า  และสัง่ให้เรยีนอย่างนีว่้า  ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ  ได้โปรดเถดิ   

ขอท่านพระอานนท์จงอาศยัความอนเุคราะห์  เข้าไปยงันเิวศน์ของสริิวฑัฒคฤหบดีเถดิ  ท่านพระอานนท์รบัค�าด้วยดษุณีภาพ.  
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เยนายสฺมา  อานนโฺท  เตนปุสงกฺม ิ อปุสงกฺมตฺิวา  อายสมฺนตฺ  อานนทฺ  อภวิาเทตวฺา  
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ปุริโส  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ   
สิริวฑฺโฒ  ภนฺเต  คหปติ  อาพาธิโก  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  โส  อายสฺมโต   
อานนทฺสสฺ  ปาเท  สริสา  วนทฺต ิ เอวฺจ  วเทต ิ สาธ ุ กิร  ภนฺเต  อายสมฺา  อานนฺโท  
เยน  สิรวิฑฺฒสสฺ  คหปตสิสฺ  นิเวสน  เตนปุสงกฺมต ุ อนกุมปฺ  อปุาทายาต ิฯ  อธวิาเสส ิ 
โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ตุณฺหีภาเวน ฯ 

[๗๘๘]
 อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ปุพฺพณฺหสมย 1  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เยน  
สิรวิฑฒฺสฺส  คหปติสสฺ  นเิวสน  เตนปุสงฺกม ิ อปุสงกฺมติวฺา  ปฺตเฺต  อาสเน  นสิทิี ฯ  
นิสชฺช  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  สิริวฑฺฒ  คหปตึ  เอตทโวจ  

[๗๘๙]
 กจฺจิ  เต  คหปติ  ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนีย  กจฺจิ  ทุกฺขา  เวทนา  ปฏิกฺกมนฺติ  
โน  อภิกฺกมนฺติ ฯ  ปฏิกฺกโมสาน  ปฺายติ  โน  อภิกฺกโมติ ฯ  น  เม  ภนฺเต  ขมนีย  
น  ยาปนีย  พาฬฺหา  เม  ทุกฺขา  เวทนา  อภิกฺกมนฺติ  โน  ปฏิกฺกมนฺติ  อภิกฺกโมสาน  
ปฺายติ  โน  ปฏิกฺกโมติ ฯ  

[๗๙๐]
 ตสฺมา  ตหิ  เต  คหปต ิ เอว  สกิขฺติพพฺ  กาเย  กายานปุสสีฺ  วหิริสสฺาม ิ อาตาปี   
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมมฺานปุสสฺ ี วิหริสฺสาม ิ อาตาปี  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยฺย  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺนฺต ิฯ  
เอวฺหิ  เต  คหปติ  สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ  

[๗๙๑]
 เยเม  ภนฺเต  ภควตา  จตฺตาโร  สติปฏฺานา  เทสิตา  สวิชฺชนฺติ  เต  ธมฺมา  มยิ   
อห  จ  เตสุ  ธมฺเมสุ  สนฺทิสฺสามิ ฯ  อหฺหิ  ภนฺเต  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาปี   
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ

1.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
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[๗๘๘]
 ครั้งนั้น  เวลาเช้า  ท่านพระอานนท์นุ่งแล้ว  ถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศน์ของสิริวัฑฒคฤหบดี  แล้วนั่ง 

บนอาสนะที่เขาปูถวาย  ครั้นแล้วได้ถามสิริวัฑฒคฤหบดีว่า :-

[๗๘๙]
 ดูกรคฤหบด ี ท่านพอจะอดทนได้หรอื  พอจะยงัอตัภาพให้เป็นไปได้หรอื  ทกุขเวทนาย่อมคลายลงไม่ก�าเรบิขึน้หรอื   

ความทเุลาปรากฏ  ความก�าเรบิไม่ปรากฏหรอื ?   สิรวิฑัฒคฤหบดตีอบว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจรญิ  กระผมอดทนไม่ได้  ยงัอตัภาพ

ให้เป็นไปไม่ได้  ทุกขเวทนาของกระผมก�าเริบหนัก  ไม่เสื่อมคลายไปเลย  ความก�าเริบปรากฏอยู่  ความทุเลาไม่ปรากฏ.  

[๗๙๐]
 อา.  ดกูรคฤหบด ี เพราะเหตนุัน้แหละ  ท่านพงึศกึษาอย่างนีว่้า  เราจักพิจารณาเห็นกายในกายอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  จักพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   จักพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   จักพิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   
ดูกรคฤหบดี  ท่านพึงศึกษาอย่างนี้แล.

[๗๙๑]
 ส.ิ  ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ  ธรรมคอืสตปัิฏฐาน ๔ เหล่าใด  ทีพ่ระผูม้พีระภาคได้ทรงแสดงแล้ว  ธรรมเหล่านัน้มอียูใ่นกระผม  

และกระผมย่อมเห็นชัดในธรรมเหล่าน้ัน  ก็กระผมย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ย่อมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู่... ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่... ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
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[๗๙๒]
 ยานิ  จิมานิ  ภนฺเต  ภควตา  ปฺโจรมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ  เทสิตานิ  นาห  
ภนฺเต  ยงฺกิฺจิ  อตฺตนิ  อปฺปหีน  สมนุปสฺสามีติ ฯ  ลาภา  เต  คหปติ  สุลทฺธ  เต   
คหปติ  อนาคามิผลนฺตยา  คหปติ  พฺยากตนฺติ ฯ  

[๗๙๓]
 ตเยว  นิทาน ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  มานทินฺโน  คหปติ  อาพาธิโก  โห
ติ  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน ฯ  อถ  โข  มานทินฺโน  คหปติ  อฺตร  ปุริส  อามนฺเตสิ  
เอหิ  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  ฯเปฯ  น  เม  ภนฺเต  ขมนีย  น  ยาปนีย  พาฬฺหา  เม  ทุกฺขา  
เวทนา  อภิกฺกมนฺติ  โน  ปฏิกฺกมนฺติ  อภิกฺกโมสาน  ปฺายติ  โน  อภิกฺกโมติ ฯ  

[๗๙๔]
 เอวรูปาย  จาห  ภนฺเต  ทุกฺขาย  เวทนาย  ผุฏฺโ  สมาโน  กาเย  กายานุปสฺสี   
วิหรามิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ   
จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
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[๗๙๒]
 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ก็สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต�่า ๕ เหล่าใด  ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้  กระผมยังไม่แลเห็น

สังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่ง  ที่ยังละไม่ได้แล้วในตน.

 อา.  ดูกรคฤหบดี  เป็นลาภของท่าน  ท่านได้ดีแล้ว  อนาคามิผลอันท่านกระท�าให้แจ้ง.

จบ  สูตรที่ ๙  

มานทินนสูตร  

 ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔  ได้อนาคามิผล  

[๗๙๓]
 นิทานต้นสูตรเหมือนกัน.  ก็สมัยน้ัน  มานทินนคฤหบดีอาพาธ  ได้รับทุกข์  เป็นไข้หนัก  ครั้งนั้น  มานทินน

คฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่า  มานี่แน่ะ  บุรุษผู้เจริญ  ท่านจงเข้าไปหาพระอานนท์ถึงท่ีอยู่  ครั้นแล้ว  จงกราบเท้า 

ทั้งสองของท่านด้วยเศียรเกล้า  ตามค�าของเราว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  มานทินนคฤหบดีอาพาธ  ได้รับทุกข์  เป็นไข้หนัก   

เขาขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอานนท์ด้วยเศียรเกล้า  ดังนี้  และจงเรียนอย่างนี้ว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ได้โปรดเถิด   

ขอท่านพระอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์  เข้าไปยังนิเวศน์ของมานทินนคฤหบดีเถิด  บุรุษนั้น  เมื่อรับค�ามานทินน

คฤหบดีแล้ว  เข้าไปหาพระอานนท์ถึงที่อยู่  นมัสการท่านพระอานนท์แล้ว  จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้เรียน 

ท่านพระอานนท์ว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  มานทินนคฤหบดีอาพาธ  ได้รับทุกข์  เป็นไข้หนัก  ท่านขอกราบเท้าทั้งสอง 

ของท่านพระอานนท์ด้วยเศยีรเกล้า  และสั่งให้เรียนอย่างนี้ว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ได้โปรดเถิด  ขอท่านพระอานนท์อาศัย

ความอนุเคราะห์  เข้าไปยังนิเวศน์ของมานทินนคฤหบดีเถิด  ท่านพระอานนท์รับค�าด้วยดุษณีภาพ   ครั้งนั้น  เวลาเช้า   

ท่านพระอานนท์นุ่งแล้ว  ถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศน์ของมานทินนคฤหบดี  แล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวาย  ครั้นแล้ว 

ได้ถามมานทินนคฤหบดีว่า   ดูกรคฤหบดี  ท่านพอจะอดทนได้หรือ  พอจะยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ  ทุกขเวทนา 

ย่อมคลายลงไม่ก�าเริบขึ้นหรือ  ความทุเลาปรากฏความก�าเริบไม่ปรากฏหรือ ?   มานทินนคฤหบดีตอบว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  

กระผมอดทนไม่ได้  ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้  ทุกขเวทนาของกระผมยังก�าเริบหนัก  ไม่เสื่อมคลายไปเลย  ความก�าเริบ 

ยังปรากฏอยู่  ความทุเลาไม่ปรากฏ.

[๗๙๔]
 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  กระผมอันทุกขเวทนาเห็นปานนี้กระทบแล้ว  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
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[๗๙๕]
 ยานิ  จิมานิ  ภนฺเต  ภควตา  ปฺโจรมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ  เทสิตานิ  นาห  
ภนฺเต  ยงฺกิฺจิ  อตฺตนิ  อปฺปหีน  สมนุปสฺสามีติ ฯ  ลาภา  เต  คหปติ  สุลทฺธนฺเต   
คหปติ  อนาคามิผล  ตยา  คหปติ  พฺยากตนฺติ ฯ  

สีลฏฺติิวคฺโค  ตติโย ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  สีล  ติิ  ปริหาน     สุทฺธก  พฺราหฺมเณน  จ 
  ปเทส  สมตฺต  โลโก  จ    สิริวฑฺโฒ  มานทินฺเนน  เต  ทสาติ ฯ  
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[๗๙๕]
 ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ  กส็งัโยชน์อนัเป็นส่วนเบ้ืองต�า่ ๕ เหล่าใด  ทีพ่ระผูม้พีระภาคได้ทรงแสดงไว้  กระผมยังไม่แลเหน็

สังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่ง  ที่ยังละไม่ได้แล้วในตน  ท่านพระอานนท์กล่าวว่า   ดูกรคฤหบดี  เป็นลาภของท่าน  ท่านได้ดีแล้ว  

อนาคามิผลอันท่านกระท�าให้แจ้งแล้ว.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สีลัฏฐิติวรรคที่ ๓  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. สีลสูตร  ๒. ฐิติสูตร  
  ๓. ปริหานสูตร  ๔. สุทธกสูตร  
  ๕. พราหมณสูตร  ๖. ปเทสสูตร  
  ๗. สมัตตสูตร    ๘. โลกสูตร    
  ๙. สิริวัฑฒสูตร  ๑๐. มานทินนสูตร  
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อนนุสฺสุตวคฺโค  จตุตฺโถ

[๗๙๖]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  อย  กาเย  กายานุปสฺสนาติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  
ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  
อุทปาทิ ฯ  สา  โข  ปนาย  กาเย  กายานุปสฺสนา  ภาเวตพฺพาติ  เม  ภิกฺขเว ฯ  ภาวิตาติ   
เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา   
อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  

[๗๙๗]
 อย  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสนาติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  
อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  สา  โข  
ปนาย  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสนา  ภาเวตพฺพาติ  เม  ภิกฺขเว ฯ  ภาวิตาติ  เม  ภิกฺขเว  
ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  
อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  

[๗๙๘]
 อย  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสนาติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  
อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  สา  
โข  ปนาย  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสนา  ภาเวตพฺพาติ  เม  ภิกฺขเว ฯ  ภาวิตาติ  เม  ภิกฺขเว  
ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  
อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  

[๗๙๙]
 อย  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสนาติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  
อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  สา  
โข  ปนาย  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสนา  ภาเวตพฺพาติ  เม  ภิกฺขเว ฯ  ภาวิตาติ  เม  ภิกฺขเว  
ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  
อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทีติ ฯ
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อนนุสสุตวรรคที่ ๔  

อนนุสสุตสูตร  

 ว่าด้วยธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน

[๗๙๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปัญญา  วิชชา  แสงสว่าง  ได้บังเกิด
ขึ้นแก่เรา  ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า   นี้คือการพิจารณาเห็นกายในกาย...   
การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นอันเราควรเจริญ...   การพิจารณาเห็นกายในกาย 
อันเราเจริญแล้ว.

[๗๙๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปัญญา  วิชชา  แสงสว่าง  ได้บังเกิดขึ้นแก่เรา   
ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า   น้ีคือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา...   
การพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนานีน้ัน้อนัเราควรเจรญิ...   การพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนานี้
อันเราเจริญแล้ว.

[๗๙๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปัญญา  วิชชา  แสงสว่าง  ได้บังเกิดขึ้นแก่เรา   
ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า   นี้คือการพิจารณาเห็นจิตในจิต...   การพิจารณา
เห็นจิตในจิตนี้นัน้อันเราควรเจริญ...   การพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้อันเราเจริญแล้ว.

[๗๙๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปัญญา  วิชชา  แสงสว่าง  ได้บังเกิดขึ้นแก่เรา   
ในธรรมทีเ่ราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า   นีค้อืการพจิารณาเหน็ธรรมในธรรม...  การพจิารณา
เห็นธรรมในธรรมนีน้ัน้อนัเราควรเจรญิ...   การพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมน้ีอันเราเจรญิแล้ว.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๘๐๐]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏฺานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  เอกนฺต-
นพิพฺทิาย  วิราคาย  นโิรธาย  อปุสมาย  อภฺิาย  สมโฺพธาย  นพิพฺานาย  สวตตฺนติฺ ฯ  
กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยยฺ  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรติ   
อาตาปี  สมปฺชาโน  สติมา  วิเนยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  อิเม  โข  ภกิขฺเว  จตตฺาโร   
สติปฏฺานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  อุปสมาย  
อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ

[๘๐๑]
 เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏฺานา  วิรทฺธา  วิรทฺโธ  เตส  อริโย   
อฏฺงฺคิโก 1  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏฺานา  
อารทฺธา  อารทฺโธ  เตส  อริโย  อฏฺงฺคิโก 2  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  กตเม   
จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เยส  เกสฺจิ  
ภิกฺขเว  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏฺานา  วิรทฺธา  วิรทฺโธ  เตส  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค   
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏฺานา  อารทฺธา  
อารทฺโธ  เตส  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
2.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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วิราคสูตร  

 เจริญสติปัฏฐาน ๔  เพื่อความหน่าย  

[๘๐๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้  อันบุคคลเจริญแล้ว   
กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย  เพื่อความคลายก�าหนัด  เพื่อความดับ   
เพื่อความสงบ  เพ่ือความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู ้  เพื่อนิพพาน  โดยส่วนเดียว    
สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็น
กายในกายอยู ่ มคีวามเพียร  มสัีมปชญัญะ  มสีต ิ ก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี  
ย่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้แล  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�า
ให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย  เพื่อความคลายก�าหนัด  เพื่อความดับ   
เพื่อความสงบ  เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน  โดยส่วนเดียว.

จบ  สูตรที่ ๒  

วิรัทธสูตร  

 ว่าด้วยผู้ไม่ปรารภและปรารภอริยมรรค

[๘๐๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปัฏฐาน ๔  อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ปรารภแล้ว  
บคุคลเหล่านัน้ชือ่ว่า  ไม่ปรารภอรยิมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ทียั่งสตัว์ให้ถงึความส้ินทุกข์
โดยชอบ   สติปัฏฐาน ๔  อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้ว  บุคคลเหล่านั้นชื่อว่า  
ปรารภอรยิมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ทียั่งสตัว์ให้ถึงความสิน้ทกุข์โดยชอบ  สติปัฏฐาน ๔  
เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  
มคีวามเพียร  มสีมัปชัญญะ  มสีต ิ ก�าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยี   ย่อมพจิารณา
เหน็เวทนาในเวทนาอยู.่..   ย่อมพิจารณาเหน็จติในจติอยู่...   ย่อมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู่   
มคีวามเพียร  มีสมัปชัญญะ  มสีต ิ ก�าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสยี   สตปัิฏฐาน ๔  
เหล่านี้  อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหน่ึงไม่ปรารภแล้ว  บุคคลเหล่าน้ันชื่อว่า  ไม่ปรารภ
อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ท่ียังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ   สติปัฏฐาน ๔ 
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[๘๐๒]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏฺานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อปารา  
ปาร  คมนาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี   
วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ   
จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏฺานา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
อปารา  ปาร  คมนาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๘๐๓]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  สโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิหเรยฺย  สมฺปชาโน  อย  โว  อมฺหาก  
อนสุาสนี ฯ  กถฺจ  ภิกขฺเว  ภิกขฺ ุ สโต  โหต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺุ  กาเย  กายานปุสสีฺ   
วหิรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  
ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌา- 
โทมนสฺส ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สโต  โหติ ฯ  
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เหล่านี้  อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้ว  บุคคลเหล่านั้นชื่อว่า  ปรารภอริยมรรค
ประกอบด้วยองค์ ๘ ที่ยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๓  

ภาวนาสูตร  

 ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานเพื่อถึงฝั่ง  

[๘๐๒]
 สาวตัถนีทิาน.  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  สตปัิฏฐาน ๔ เหล่านี ้ อนับคุคลเจรญิแล้ว  กระท�า
ให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพ่ือถงึฝ่ัง  จากทีม่ใิช่ฝ่ัง   สตปัิฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ดกูรภิกษ ุ
ทัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ย่อมพิจารณาเหน็กายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสมัปชญัญะ  
มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...  
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้แล   
อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่ง  จากที่มิใช่ฝั่ง.  

จบ  สูตรที่ ๔  

สติสูตร

 ผู้เจริญสติปัฏฐานชื่อว่าผู้มีสติ

[๘๐๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เถิด  นี้เป็น
อนุศาสนีของเราส�าหรับเธอทั้งหลาย   ก็อย่างไรเล่า  ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติ ?   ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ย่อมพิจารณาเห็นเวทนา 
ในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษ ุ
ทั้งหลาย  อย่างนี้แล  ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติ.
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[๘๐๔]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺปชาโน  โหติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  วิทิตา  เวทนา  
อปุปฺชฺชนตฺ ิ วทิติา  อปุฏฺหนตฺ ิ วทิติา  อพภฺตถฺ  คจฉฺนตฺ ิฯ  วทิิตา  วติกฺกา  อปุปฺชชฺนติฺ   
วทิติา  อปุฏฺหนตฺ ิ วทิติา  อพฺภตถฺ  คจฉฺนติฺ ฯ  วิทติา  ปฺา 1  อุปฺปชชฺนตฺ ิ วทิติา  
อุปฏฺหนฺติ  วิทิตา  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺปชาโน  โหติ ฯ  
สโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิหเรยฺย  สมฺปชาโน  อย  โว  อมฺหาก  อนุสาสนีติ ฯ  

[๘๐๕]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏฺานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุสฺสี 2  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏฺานา ฯ  
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  สติปฏฺานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ทฺวินฺน  ผลาน  
อฺตร  ผล  ปาฏิกงฺข  ทิฏฺเว  ธมฺเม  อฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตาติ ฯ  

1.  ม. ยุ. สฺา ฯ
2.  กายานุปสฺสี  -ผู้รวบรวม
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[๘๐๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อย่างไร  ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะ ?  ดูกรภิกษ ุ
ทัง้หลาย  เวทนาอนัภิกษใุนธรรมวนัิยน้ีทราบชดัแล้วย่อมบงัเกดิข้ึน  ทีท่ราบชดัแล้วปรากฏ
อยู ่ ทีท่ราบชดัแล้วย่อมถงึความตัง้อยู่ไม่ได้  วติกอนัภกิษุทราบชดัแล้ว  ย่อมบังเกดิขึน้  
ท่ีทราบชดัแล้วปรากฏอยู่  ทีท่ราบชดัแล้วย่อมถงึความตัง้อยูไ่ม่ได้  ปัญญาอนัภกิษทุราบ
ชัดแล้วย่อมบังเกิดขึ้น  ที่ทราบชัดแล้วปรากฏอยู่  ที่ทราบชัดแล้วย่อมถึงความตั้งอยู ่
ไม่ได้อย่างนี้แล  ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงเป็น 
ผู้มีสติสัมปชัญญะ  อยู่เถิด  นี้เป็นอนุศาสนีของเราส�าหรับเธอทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๕  

อัญญสูตร  

 ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔  หวังผลได้ ๒ อย่าง  

[๘๐๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ย่อมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   สตปัิฏฐาน ๔   
เหล่านีแ้ล   ดูกรภิกษทุัง้หลาย  เพราะความท่ีได้เจรญิ  ได้กระท�าให้มาก  ซึง่สตปัิฏฐาน ๔  
เหล่านีแ้ล  พึงหวงัผลได้ ๒ ประการอย่างใดอย่างหนึง่  คือ  อรหตัผลในปัจจบุนั  หรอื
เมือ่ยงัมคีวามถอืมัน่เหลอือยู ่ เป็นพระอนาคามี.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๘๐๖]
 จตตฺาโรเม  ภกิขฺเว  สตปิฏฺานา ฯ  กตเม  จตตฺาโร ฯ  อธิ  ภิกฺขเว  ภกิขฺุ  กาเย  
กายานุปสสฺ ี  วิหรต ิ  อาตาปี  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยฺย  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ   
ตสฺส  กาเย  กายานุปสฺสิโน  วิหรโต  โย  กายสฺมึ  ฉนฺโท  โส  ปหิยฺยติ  ฉนฺทสฺส   
ปหานาย 1  อมต  สจฺฉิกต  โหติ ฯ  

[๘๐๗]
 เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสิโน  วิหรโต  โย  เวทนาสุ  ฉนฺโท   
โส  ปหิยฺยติ  ฉนฺทสฺส  ปหานาย  อมต  สจฺฉิกต  โหติ ฯ  

[๘๐๘]
 จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสิโน  วิหรโต  โย  จิตฺตสฺมึ  ฉนฺโท  โส  
ปหิยฺยติ  ฉนฺทสฺส  ปหานาย  อมต  สจฺฉิกต  โหติ ฯ 

[๘๐๙]
 ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสิโน  วิหรโต  โย  ธมฺเมสุ  ฉนฺโท  โส  
ปหิยฺยติ  ฉนฺทสฺส  ปหานาย  อมต  สจฺฉิกต  โหตีติ ฯ  

1.  ม. ปหานา ฯ  เอวมุปริ ฯ
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ฉันทสูตร  

 ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔  ชื่อว่าท�าให้แจ้งอมตะ  

[๘๐๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปัฏฐาน ๔ เหล่าน้ี   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?  ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เมื่อเธอพิจารณาเห็นกาย 
ในกายอยู่  ย่อมละความพอใจในกายนั้นได้   เพราะละความพอใจได้  จึงเป็นอัน 
ได้ชื่อว่าท�าให้แจ้งซึ่งอมตะ. 1

[๘๐๗]
 ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ 
ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่  ย่อมละ 
ความพอใจในเวทนานัน้ได้   เพราะละความพอใจได้  จึงเป็นอันชือ่ว่ากระท�าให้แจ้งซึง่อมตะ.

[๘๐๘]
 ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัด 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่  ย่อมละความพอใจ 
ในจิตนั้นได้   เพราะละความพอใจได้  จึงเป็นอันชื่อว่ากระท�าให้แจ้งซึ่งอมตะ.

[๘๐๙]
 ภกิษยุ่อมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู่  มคีวามเพยีร  มสัีมปชญัญะ  มสีต ิ ก�าจัด 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  ย่อมละความ
พอใจในธรรมนั้นได้   เพราะละความพอใจได้  จึงเป็นอันชื่อว่ากระท�าให้แจ้งซึ่งอมตะ.

จบ  สูตรที่ ๗  

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “กระท�าให้แจ้งซึ่งอมตะ”  -ผู้รวบรวม
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[๘๑๐]
 จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏฺานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  
กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
ตสฺส  กาเย  กายานุปสฺสิโน  วิหรโต  กาโย  ปริฺาโต  โหติ  กายสฺส  ปริฺาตตฺตา  
อมต  สจฺฉิกต  โหติ ฯ  

[๘๑๑]
 เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสิโน  วิหรโต  เวทนา  ปริฺาตา   
โหติ  เวทนาน  ปริฺาตตฺตา  อมต  สจฺฉิกต  โหติ ฯ  

[๘๑๒]
 จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสิโน  วิหรโต  จิตฺต  ปริฺาต  โหติ   
จิตฺตสฺส  ปริฺาตตฺตา  อมต  สจฺฉิกต  โหติ ฯ  

[๘๑๓]
 ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  ตสสฺ  ธมเฺมส ุ ธมมฺานุปสสฺโิน  วหิรโต  ธมมฺา  ปรฺิาตา  โหนตฺิ  
ธมฺมาน  ปริฺาตตฺตา  อมต  สจฺฉิกต  โหตีติ ฯ  
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ปริญญาสูตร

 ผู้เจริญสติปัฏฐานชื่อว่าท�าให้แจ้งอมตะ  

[๘๑๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปัฏฐาน ๔ เหล่าน้ี   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เมื่อเธอพิจารณาเห็นกาย 
ในกายอยู่  ย่อมก�าหนดรู้กายได้   เพราะก�าหนดรู้กายได้  จึงเป็นอันชื่อว่ากระท�าให้แจ้ง
ซึ่งอมตะ.

[๘๑๑]
 ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ 
ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่  ย่อม
ก�าหนดรู้เวทนาได้   เพราะก�าหนดรู้เวทนาได้  จึงเป็นอันชื่อว่ากระท�าให้แจ้งซึ่งอมตะ.

[๘๑๒]
 ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่  ย่อมก�าหนดรู้จิตได้  
เพราะก�าหนดรู้จิตได้  จึงเป็นอันชื่อว่ากระท�าให้แจ้งซึ่งอมตะ.

[๘๑๓]
 ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ   
ก�าจัดอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี   เมือ่เธอพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู่  ย่อมก�าหนด
รู้ธรรมได้   เพราะก�าหนดรู้ธรรมได้  จึงเป็นอันชื่อว่ากระท�าให้แจ้งซึ่งอมตะ.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๘๑๔]
 จตุนฺน  ภิกฺขเว  สติปฏฺานาน  ภาวน  เทสิสฺสามิ  ต  สุณาถ ฯ  กตมา  ภิกฺขเว  
จตุนฺน  สติปฏฺานาน  ภาวนา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาปี  สมปฺชาโน  สติมา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  ธมเฺมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
อย  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  สติปฏฺานาน  ภาวนาติ ฯ  

[๘๑๕]
 สติปฏฺานฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  สติปฏฺานภาวนฺจ  สติปฏฺานภาวนา-
คามินิฺจ  ปฏิปท  ต  สุณาถ ฯ  กตมฺจ  ภิกฺขเว  สติปฏฺาน ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
กาเย  กายานปุสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยฺย  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  
เวทนาสุ  จิตเฺต  ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาปี  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สติปฏฺาน ฯ  

[๘๑๖]
 กตมา  จ  ภิกฺขเว  สติปฏฺานภาวนา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมุทยธมฺมานุปสฺสี   
กายสมฺ ึ วหิรติ  วยธมมฺานปุสฺสี  กายสมึฺ  วหิรต ิ สมุทยวยธมฺมานุปสสฺ ี กายสมึฺ  วหิรติ   
อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  สมุทยธมฺมานุปสฺสี  
เวทนาสุ  วิหรติ  วยธมฺมานุปสฺสี  เวทนาสุ  วิหรติ  สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี  เวทนาสุ   
วิหรติ ฯ  ตถา  จิตฺเต ฯ  ธมฺเมสุ  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สติปฏฺานภาวนา ฯ  



485 

๓.
 ส

ตปิั
ฏฐ

าน
สงั

ยตุ

ภาวนาสูตร  

 การเจริญสติปัฏฐาน ๔  

[๘๑๔]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราจักแสดงการเจริญสติปัฏฐาน ๔  เธอทั้งหลายจงฟัง   
การเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ภิกษใุนธรรมวนัิยนี ้ ย่อมพจิารณา
เห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสีย   พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือการเจริญสติปัฏฐาน ๔.

จบ  สูตรที่ ๙  

วิภังคสูตร  

 ปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน  

[๘๑๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงสติปัฏฐาน  การเจริญสติปัฏฐาน  และปฏิปทา 
อันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน  แก่เธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงฟัง  ก็สติปัฏฐาน 
เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่   
มคีวามเพยีร  มสีมัปชัญญะ  มสีต ิ ก�าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยี   ย่อมพจิารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย    
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกว่าสติปัฏฐาน.

[๘๑๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็การเจริญสติปัฏฐานเป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้  พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิดขึ้นในกาย   พิจารณาเห็นธรรม  คือ   
ความเสื่อมในกาย   พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   พิจารณา 
เหน็ธรรม  คอื  ความเกิดขึน้ในเวทนา...   พิจารณาเหน็ธรรม  คอื  ความเกิดข้ึนในจติ...   
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[๘๑๗]
 กตมา  จ  ภิกขฺเว  สตปิฏฺานภาวนาคามนิ ี ปฏปิทา ฯ  อยเมว  อรโิย  อฏฺงคฺโิก   
มคโฺค ฯ  เสยฺยถที ฯ  สมมฺาทฏฺิ ิ สมมฺาสงกฺปโฺป  สมฺมาวาจา  สมมฺากมมฺนฺโต  สมมฺาอาชโีว   
สมมฺาวายาโม  สมมฺาสติ  สมมฺาสมาธ ิฯ  อย  วุจจฺต ิ ภกิขฺเว  สตปิฏฺานภาวนาคามนิี  
ปฏิปทาติ ฯ  

อนนุสฺสุตวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  อนนุสฺสุต  วิราโค  จ  วิรทฺโธ  ภาวนา  สโต 
  อฺ  ฉนฺท  ปริฺาย  ภาวนา  วิภงฺเคน  เต  ทสาติ 1 ฯ 

1.  ม. อนนุสฺสุต  วิราโค  วิรทฺโธ  ภาวนาสติ  อฺา  ฉนฺท  ปริฺาย  ภาวนา  วิภงฺเคน  จาติ ฯ
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พจิารณาเหน็ธรรม  คือ  ความเกิดขึน้ในธรรม   พจิารณาเหน็ธรรม  คอื  ความเสือ่ม 
ในธรรม   พิจารณาเหน็ธรรม  คอื  ความเกิดข้ึนและความเสือ่มไปในธรรมอยู่  มีความเพยีร  
มสัีมปชัญญะ  มสีต ิ ก�าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสีย   ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  นีเ้รยีกว่า 
การเจริญสติปัฏฐาน.

[๘๑๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐานเป็นไฉน ?   อริยมรรค
ประกอบด้วยองค์ ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ...  สัมมาสมาธิ  นี้แลเรียกว่า  ปฏิปทาอันให้ถึง
การเจริญสติปัฏฐาน.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อนนุสสุตวรรคที่ ๔  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. อนนุสสุตสูตร    ๒. วิราคสูตร  
  ๓. วิรัทธสูตร    ๔. ภาวนาสูตร  
  ๕. สติสูตร    ๖. อัญญสูตร  
  ๗. ฉันทสูตร    ๘. ปริญญาสูตร  
  ๙. ภาวนาสูตร    ๑๐. วิภังคสูตร  



488 

อมตวคฺโค  ปฺจโม

[๘๑๘]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตูสุ  ภิกฺขเว  สติปฏฺาเนสุ  สุปติฏฺติจิตฺตา  วิหรถ  มา  
โว  อมต  ปนสฺส ฯ  กตเมสุ  จตูสุ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
อิเมสุ  ภิกฺขเว  จตูสุ  สติปฏฺาเนสุ  สุปติฏฺติจิตฺตา  วิหรถ  มา  โว  อมต  ปนสฺสาติ ฯ  

[๘๑๙]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตุนฺน  ภิกฺขเว  สติปฏฺานาน  สมุทยฺจ  อตฺถงฺคมฺจ   
เทสิสฺสามิ  ต  สุณาถ ฯ  โก  จ  ภิกฺขเว  กายสฺส  สมุทโย ฯ  อาหารสมุทยา  กายสฺส   
สมุทโย  อาหารนิโรธา  กายสฺส  อตฺถงฺคโม  ผสฺสสมุทยา  เวทนาน  สมุทโย   
ผสฺสนิโรธา  เวทนาน  อตฺถงฺคโม  นามรูปสมุทยา  จิตฺตสฺส  สมุทโย  นามรูปนิโรธา   
จิตฺตสฺส  อตฺถงฺคโม  มนสิการสมุทยา  ธมฺมาน  สมุทโย  มนสิการนิโรธา  ธมฺมาน  
อตฺถงฺคโมติ ฯ  
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อมตวรรคที่ ๕  

อมตสูตร

 ว่าด้วยจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน  

[๘๑๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นด้วยดีในสติปัฏฐาน ๔   
อยู่เถิด  อย่ามีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่เลย  และอมตะจะพึงมีแก่เธอทั้งหลาย   สติปัฏฐาน ๔   
เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่   
มคีวามเพยีร  มสีมัปชัญญะ  มสีต ิ ก�าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยี   ย่อมพจิารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   
เธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน ๔ เหล่าน้ีเถิด  อย่ามีจิตไม่ตั้งม่ันอยู่เลย   
และอมตะจะพึงมีแก่เธอทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๑  

สมุทยสูตร  

 ว่าด้วยการเกิดดับแห่งสติปัฏฐาน ๔  

[๘๑๙]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เราจักแสดงความเกิดและความดบัแห่งสติปัฏฐาน ๔   
เธอท้ังหลายจงฟัง  ก็ความเกิดแห่งกายเป็นอย่างไร ?   ความเกิดแห่งกายย่อมมี   
เพราะความเกิดแห่งอาหาร   ความดับแห่งกายย่อมมี  เพราะความดับแห่งอาหาร   
ความเกิดแห่งเวทนาย่อมมี  เพราะความเกิดแห่งผัสสะ   ความดับแห่งเวทนาย่อมมี   
เพราะความดับแห่งผัสสะ   ความเกิดแห่งจิตย่อมมี  เพราะความเกิดแห่งนามรูป   
ความดับแห่งจิตย่อมมี  เพราะความดับแห่งนามรูป   ความเกิดแห่งธรรมย่อมมี   
เพราะความเกดิแห่งมนสกิาร   ความดบัแห่งธรรมย่อมมี  เพราะความดบัแห่งมนสกิาร.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๘๒๐]
 สาวตฺถนีทิาน ฯ  เอกมทิาห  ภิกขฺเว  สมย  อุรเุวลาย  วิหราม ิ นชชฺา  เนรฺชราย  
ตีเร  อชปาลนิโคฺรเธ  ปมาภิสมฺพุทฺโธ ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภิกฺขเว  รโหคตสฺส  ปฏิสลฺลีนสฺส  
เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  

[๘๒๑]
 เอกายนฺวาย  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  ทุกฺข- 
โทมนสฺสาน  อตถฺงคฺมาย  ายสฺส  อธคิมาย  นิพพฺานสสฺ  สจฉฺกิริยิาย  ยททิ  จตตฺาโร  
สติปฏฺานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  กาเย  วา  ภิกฺขุ  กายานุปสฺสี  วิหเรยฺย ฯ  เวทนาสุ  
วา  ภิกฺขุ  เวทนานุปสฺสี  วิหเรยฺย ฯ  จิตฺเต  วา  ภิกฺขุ  จิตฺตานุปสฺสี  วิหเรยฺย ฯ  ธมฺเมสุ   
วา  ภิกฺขุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌา- 
โทมนสฺส ฯ  เอกายนฺวาย  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย   
ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ยทิท   
จตฺตาโร  สติปฏฺานา 1 ฯ  

[๘๒๒]
 อถ  โข  ภกิขฺเว  พฺรหมฺา  สหมปฺต ิ มม  เจตสา  เจโตปรวิติกกฺมฺาย  เสยยฺถาปิ  
นาม  พลวา  ปุริโส  สมฺมิฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา  พาห  สมฺมิฺเชยฺย  
เอวเมว  พฺรหฺมโลเก  อนฺตรหิโต  มม  ปุรโต  ปาตุรโหสิ ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  พฺรหฺมา  
สหมฺปติ  เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  เยนาห  เตนฺชลึ  ปณาเมตฺวา  ม  เอตทโวจ  

[๘๒๓]
 เอวเมต  ภควา  เอวเมต  สคุต  เอกายนวฺาย  ภนเฺต  มคฺโค  สตตฺาน  วิสทุธฺยิา   
โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย   
นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏฺานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  กาเย  วา  
ภนฺเต  ภิกฺขุ  กายานุปสฺสี  วิหเรยฺย ฯ  เวทนาสุ  วา ฯ  จิตฺเต  วา ฯ  ธมฺเมสุ  วา  ภนฺเต   
ภิกฺขุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌา- 
โทมนสสฺ ฯ  เอกายนวฺาย  ภนเฺต  มคโฺค  สตตฺาน  วสิทุธฺยิา  โสกปรเิทวาน  สมตกิกฺมาย  
ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ยทิท   
จตฺตาโร  สติปฏฺานาติ ฯ  

1.  ม. ยุ. อิติสทฺโท  อตฺถิ ฯ
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มัคคสูตร  

 ว่าด้วยทางเป็นที่ไปอันเอก  

[๘๒๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งหนึ่ง  เมื่อแรกตรัสรู้  เราอยู่ที่ควงไม้อชปาล-
นิโครธ  ใกล้ฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา  ในต�าบลอุรุเวลา  เมื่อเราหลีกเร้นอยู่ในที่ลับ  ได้เกิด
ความปริวิตกขึ้นในใจอย่างนี้ว่า :-

[๘๒๑]
 ทางน้ีเป็นทีไ่ปอนัเอก  เพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัว์ทัง้หลาย  เพือ่ก้าวล่วงความโศก 
และความร�่าไร  เพ่ือความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส  เพื่อบรรลุญายธรรม  เพื่อ
ท�านิพพานให้แจ้ง  ทางนี้  คือ  สติปัฏฐาน ๔   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ภิกษุพึง
พจิารณาเหน็กายในกายอยู่   พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ่  พจิารณาเหน็จติในจติอยู่   
หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย   ทางเป็นที่ไปอันเอกน้ี  เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย   
เพื่อก้าวล่วงความโศกและความร�่าไร  เพื่อความดบัสูญแห่งทุกข์และโทมนัส  เพือ่บรรลุ
ญายธรรม  เพื่อท�านิพพานให้แจ้ง   ทางนี้  คือ  สติปัฏฐาน ๔.

[๘๒๒]
 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  คร้ันนัน้แล  ท้าวสหมับดพีรหมรูค้วามปรวิติกในใจของเราด้วยใจ   
จึงหายตวัจากพรหมโลกมาปรากฏเบือ้งหน้าเรา  เหมอืนบรุุษมกี�าลงัเหยยีดแขนทีคู่ ้ หรอื 
คู้แขนที่เหยียด  ฉะนั้น   ท้าวสหัมบดีพรหมกระท�าผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง  ประนมมือ 
มาทางเราแล้วได้กล่าวว่า :-

[๘๒๓]
 ข้าแต่พระผู้มีพระภาค  ข้อนี้เป็นอย่างนั้น  ข้าแต่พระสุคต  ข้อนี้เป็นอย่างนั้น   
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ทางนี้เป็นที่ไปอันเอก  เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย   
เพื่อก้าวล่วงความโศกและความร�่าไร  เพื่อความดบัสูญแห่งทุกข์และโทมนัส  เพือ่บรรลุ
ญายธรรม  เพือ่ท�านพิพานให้แจ้ง  หนทางน้ี  คอื  สตปัิฏฐาน ๔   สตปัิฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?    
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ภิกษุพึงพิจารณาเห็นกายในกาย...   ในเวทนา...  ในจิต...   หรือ
ในธรรม  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ  ทางนี้เป็นที่ไปอันเอก  เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย  เพื่อก้าว
ล่วงความโศกและความร�า่ไร  เพ่ือความดบัสูญแห่งทกุข์และโทมนสั  เพือ่บรรลุญายธรรม  
เพือ่ท�านพิพานให้แจ้ง   ทางนี ้ คอื  สตปัิฏฐาน ๔.
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[๘๒๔]
 อิทมโวจ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมา  สหมฺปติ อิท  วตฺวา  อถาปร  เอตทโวจ    
 เอกายน  ชาติขยนฺตทสฺสี   มคฺค  ปชานาติ  หิตานุกมฺปี
 เอเตน  มคฺเคน  อตรึสุ 1  ปุพฺเพ    ตริสฺสนฺติ  เย  จ  ตรนฺติ  โอฆนฺติ ฯ  

[๘๒๕]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  สโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิหเรยฺย  อย  โว  อมฺหาก  อนุสาสนี ฯ   
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภิกขฺ ุ สโต  โหต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺุ  กาเย  กายานปุสสีฺ  วหิรต ิฯ   
เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  
โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สโต  โหติ ฯ  สโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
วิหเรยฺย  อย  โว  อมฺหาก  อนุสาสนีติ ฯ  

[๘๒๖]
 กุสลราสีติ  ภิกฺขเว  วทมาโน  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย ฯ   
เกวโล  หาย 2  ภิกฺขเว  กุสลราสิ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏฺานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ   
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   

1.  ม. ตรึสุ ฯ  ยุ. อตสุ ฯ
2.  สี. จาย ฯ
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[๘๒๔]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ท้าวสหัมบดีพรหมได้กล่าวดังนี้แล้ว  
  ครั้นแล้ว  ได้กล่าวนิคมคาถาต่อไปอีกว่า :-
  พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นความสิ้นชาติ  และที่สุดแห่งชาติ  
  ทรงอนุเคราะห์  เพื่อประโยชน์เกื้อกูล  ทรงทราบทางเป็นที่ไปอันเอก  
  ในกาลก่อนชนทั้งหลาย  ข้ามโอฆะได้แล้วด้วยทางนี้  
  (ในอนาคต)  จักข้ามด้วยหนทางนี้  
  (ในบัดนี้)  ก็ข้ามอยู่ด้วยหนทางนี้.  

จบ  สูตรที่ ๓  

สติสูตร

 ทรงเตือนภิกษุให้เป็นผู้มีสติ  

[๘๒๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติอยู่เถิด  นี้เป็นอนุศาสนีของเรา
ส�าหรับเธอทั้งหลาย   ก็อย่างไรเล่า  ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสติ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่...   ในเวทนาอยู่...   ในจิตอยู่...  
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย  อย่างนี้แล  ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ
พึงเป็นผู้มีสติอยู่เถิด  นี้เป็นอนุศาสนีของเราส�าหรับเธอทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๔  

กุสลราสิสูตร  

 ว่าด้วยกองกุศล  

[๘๒๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล  จะกล่าวให้ถูก  ต้องกล่าวถึง 
สติปัฏฐาน ๔  เพราะว่ากองกศุลทัง้สิน้  ได้แก่  สติปัฏฐาน ๔   สตปัิฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ   
มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...  
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วหิรต ิ อาตาปี  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ ฯ  กุสลราสติี  ภิกฺขเว  
วทมาโน  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย ฯ  เกวโล  หาย  ภิกฺขเว  
กุสลราสิ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏฺานาติ ฯ  

[๘๒๗]
 อถ  โข  อฺตโร  ภิกขฺ ุ เยน  ภควา  เตนุปสงกฺม ิ ฯเปฯ  เอกมนตฺ  นสิที ิฯ   
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา   
สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  ยมห  ภควโต  ธมฺม  สุตฺวา  เอโก  วูปกฏฺโ  อปฺปมตฺโต   
อาตาปี  ปหิตตฺโต  วิหเรยฺยนฺติ ฯ  

[๘๒๘]
 ตสฺมา  ติห  ตฺว  ภิกฺขุ  อาทิเมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ ฯ  โก  จาทิ  กุสลาน   
ธมมฺาน ฯ  อธิ  ตฺว  ภิกขฺ ุ ปาฏิโมกขฺสวรสวโุต  วหิราห ิ อาจารโคจรสมฺปนฺโน  อณุมตเฺตสุ  
วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี  สมาทาย  สิกฺขสฺสุ  สิกฺขาปเทสุ ฯ  

[๘๒๙]
 ยโต  โข  ตฺว  ภิกฺขุ  ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต  วิหริสฺสสิ  อาจารโคจรสมฺปนฺโน   
อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี  สมาทาย  สิกฺขสฺสุ 1  สิกฺขาปเทสุ  ตโต  ตฺว  ภิกฺขเว  
สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  ภาเวยฺยาสิ ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  
อิธ  ตฺว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหราหิ ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   
วิหราหิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ยโต  โข  
ตฺว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  เอว  ภาเวสฺสสิ   
ตโต  ตยฺุห  ภกิขฺ ุ ยา  รตตฺ ิ วา  ทวิโส  วา  อาคมสิสฺติ  วฑุฒฺเิยว  ปาฏกิงขฺา  กสุเลสุ  
ธมฺเมสุ  โน  ปริหานีติ ฯ  

1.  ยุ. สิกฺขิสฺสสิ ฯ
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ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร   
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อจะ
กล่าวว่ากองกุศลจะกล่าวให้ถูก  ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔  เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้  
ได้แก่  สติปัฏฐาน ๔.

จบ  สูตรที่ ๕  

ปาฏิโมกขสูตร  

 ว่าด้วยปาฏิโมกขสังวร

[๘๒๗]
 ครั้งนั้น  พระภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ฯลฯ  ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์  ซึ่งข้าพระองค์ 

ได้ฟังแล้ว  จะพึงเป็นผู้ผู้เดียว  หลีกออกจากหมู่  ไม่ประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิด.

[๘๒๘]
 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  ดูกรภิกษุ  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอจงช�าระเบื้องต้น 
ในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์เสียก่อน  ก็อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรม ?   เธอจงส�ารวมใน 
ปาฏิโมกขสังวร  จงถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร  เห็นภัยในโทษมีประมาณน้อย   
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย.

[๘๒๙]
 ดูกรภิกษุ  เมื่อใดแล  เธอจักส�ารวมในปาฏิโมกขสังวร  จักถึงพร้อมด้วยมารยาท
และโคจร  เห็นภัยในโทษมีปรามาณ 1น้อย  สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย   
เมือ่นัน้  เธออาศัยศีลด�ารงอยูใ่นศลีแล้ว  พงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔   สตปัิฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?    
ดูกรภิกษุ  เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่...   ในเวทนาอยู่...   ในจิตอยู่...  พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสยี  เมือ่ใด  เธอจักอาศัยศลีด�ารงอยูใ่นศลีแล้ว  เจริญสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี ้ อย่างนี้   
เมื่อนั้น  เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมได้ทีเดียวตลอดคืนหรือวันที่จักมาถึง   
ไม่มีความเสื่อม.

1.  ประมาณ  -ผู้รวบรวม



496 

[๘๓๐]
 อถ  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  อุฏฺายาสนา   
ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  อถ  โข  โส  ภิกฺขุ  เอโก  วูปกฏฺโ  
อปฺปมตฺโต  อาตาปี  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  น  จิรสฺเสว  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  
อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริยปริโยสาน  ทิฏฺเว  ธมฺเม  สย  
อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  
นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  อพฺภฺาสิ ฯ  อฺตโร  จ  ปน  โส  ภิกฺขุ  อรหต  อโหสีติ ฯ  

[๘๓๑]
 อถ  โข  อฺตโร  ภกิขฺ ุ เยน  ภควา  ฯเปฯ  สาธ ุ เม  ภนเฺต  ภควา  สงฺขติเฺตน  
ธมมฺ  เทเสตุ  ยมห  ภควโต  ธมมฺ  สุตวฺา  เอโก  วปูกฏฺโ  อปปฺมตโฺต  อาตาปี  ปหติตโฺต  
วิหเรยฺยนฺติ ฯ  

[๘๓๒]
 ตสฺมา  ตหิ  ตวฺ  ภกฺิข ุ อาทเิมว  วโิสเธห ิ กุสเลส ุ ธมเฺมส ุฯ  โก  จาท ิ กสุลาน  
ธมมฺาน ฯ  อธิ  ตฺว  ภิกขฺ ุ กายทจุจฺริต  ปหาย  กายสจุริต  ภาเวสสฺส ิ วจทีจฺุจรติ  ปหาย  
วจีสุจริต  ภาเวสฺสสิ  มโนทุจฺจริต  ปหาย  มโนสุจริต  ภาเวสฺสสิ ฯ  

[๘๓๓]
 ยโต  โข  ตฺว  ภิกฺขุ  กายทุจฺจริต  ปหาย  กายสุจริต  ภาเวสฺสสิ  วจีทุจฺจริต   
ปหาย  วจีสุจริต  ภาเวสฺสสิ  มโนทุจฺจริต  ปหาย  มโนสุจริต  ภาเวสฺสสิ  ตโต  ตฺว  ภิกฺขุ  
สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  ภาเวยฺยาสิ ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  
อิธ  ตฺว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหราหิ ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  
วิหราหิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ยโต  โข  ตฺว  
ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏฺาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  เอว  ภาเวสฺสสิ  ตโต   
ตยุหฺ  ภกิขฺ ุ ยา  รตติฺ  วา  ทิวโส  วา  อาคมิสสฺต ิ วฑฺุฒเิยว  ปาฏกิงขฺา  กุสเลส ุ ธมฺเมสุ  
โน  ปริหานีติ  ฯเปฯ  อฺตโร  จ  ปน  โส  ภิกฺขุ  อรหต  อโหสีติ ฯ 
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[๘๓๐]
 คร้ังน้ันแล  ภิกษุนั้น  ชื่นชม  อนุโมทนา  พระภาษิตของพระผู้มีพระภาค  แล้วลุกจากอาสนะ  ถวายบังคม 

พระผู้มีพระภาค  กระท�าประทักษิณแล้วหลีกไป  ภิกษุนั้นเป็นผู้ผู้เดียว  หลีกออกจากหมู่  ไม่ประมาท  มีความเพียร   

มีใจเด็ดเด่ียว  ไม่นานนกั  กก็ระท�าให้แจ้งซึง่ทีส่ดุแห่งพรหมจรรย์อนัยอดเยีย่ม  ทีก่ลุบตุรทัง้หลายผูอ้อกบวชเป็นบรรพชติ

โดยชอบต้องการนัน้  ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่  รู้ชัดว่า  ชาติสิ้นแล้ว  พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว  กิจที่ควรท�า 

ท�าเสร็จแล้ว  กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี  ก็แลภิกษุนั้นเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจ�านวนพระอรหันต์ทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๖  

ทุจริตสูตร  

 ว่าทุจริต-สุจริต

[๘๓๑]
 ครั้งนั้น  ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ฯลฯ  แล้วกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   

ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์  ซึง่ข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  จะพงึเป็นผูผู้เ้ดยีว 

หลีกออกจากหมู่  ไม่ประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิด.  

[๘๓๒]
 พระผูม้พีระภาคตรสัว่า  ดกูรภกิษ ุ เพราะฉะนัน้แหละ  เธอจงช�าระเบือ้งต้นในกศุลธรรม 
ให้บรสิทุธิเ์สยีก่อน   กอ็ะไรเป็นเบือ้งต้นของกุศลธรรม ?   เธอจกัละกายทจุรติเจรญิกายสจุรติ   
จักละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริต   จักละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริต.

[๘๓๓]
 ดูกรภิกษุ  เมื่อใดแล  เธอจักละกายทุจริตเจริญกายสุจริต  จักละวจีทุจริต 
เจรญิวจีสจุริต  จกัละมโนทจุริตเจรญิมโนสจุริต   เมือ่นัน้  เธอพงึอาศยัศลี  ด�ารงอยูใ่นศลี   
แล้วเจรญิสตปัิฏฐาน ๔   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   เธอจงพจิารณาเหน็กายในกายอยู่...   
ในเวทนาอยู ่   ในจิตอยู ่...   จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ่  มีความเพียร   
มสัีมปชญัญะ  มีสต ิ ก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี  เมือ่ใดแล  เธอจกัอาศยัศลี   
ด�ารงอยู่ในศีลแล้ว  เจริญสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้  อย่างนี้  เมื่อนั้น  เธอพึงหวัง 
ความเจรญิในกศุลธรรมได้ทเีดียว  ตลอดคนืหรอืวนัทีจ่กัมาถงึ  ไม่มคีวามเสือ่มเลย  ฯลฯ   
ก็แล  ภิกษุรูปนั้น  เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง  ในจ�านวนพระอรหันต์ทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๗  
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[๘๓๔]
 เย  ภิกฺขเว  อนุกมฺเปยฺยาถ  เย  จ  โสตพฺพ  มฺเยฺยุ  มิตฺตา  วา  อมจฺจา   
วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  เต  โว  ภิกฺขเว  จตุนฺน  สติปฏฺานาน  ภาวนาย   
สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  ปติฏฺาเปตพฺพาติ ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภกิขฺุ  กาเย  กายานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาปี  สมปฺชาโน  สติมา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺา- 
โทมนสฺส ฯ  เวทนาส ุ จิตเฺต  ธมเฺมส ุ ธมฺมานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาปี  สมปฺชาโน  สตมิา   
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เย  ภิกฺขเว  อนุกมฺเปยฺยาถ  เย  จ  โสตพฺพ   
มฺเยฺยุ  มิตฺตา  วา  อมจฺจา  วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  เต  โว  ภิกฺขเว  อิเมส  
จตุนฺน  สติปฏฺานาน  ภาวนาย  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  ปติฏฺาเปตพฺพาติ ฯ  

[๘๓๕]
 ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา ฯ  กตมา  ติสฺโส ฯ  สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  
อทุกฺขมสุขา  เวทนา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เวทนา ฯ  

[๘๓๖]
 อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เวทนาน  ปริฺาย  จตฺตาโร  สติปฏฺานา   
ภาเวตพฺพา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาปี  สมปฺชาโน  สติมา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  ธมเฺมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เวทนาน  ปริฺาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏฺานา   
ภาเวตพฺพาติ ฯ  
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มิตตสูตร  

 การชักชวนให้เจริญสติปัฏฐาน

[๘๓๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใด  และชนเหล่าใด 
พึงส�าคัญถ้อยค�าที่ควรฟัง  ชนเหล่านั้นจะเป็นมิตร  อมาตย์  ญาติหรือสาโลหิตก็ตาม   
เธอทั้งหลาย  พึงชักชวน  ชักน�า  ให้ตั้งอยู่ในการเจริญสติปัฏฐาน ๔   สติปัฏฐาน ๔  
เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ย่อมพิจารณา 
เห็นเวทนาในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใด  และชนเหล่าใดพึงส�าคัญ 
ถ้อยค�าทีค่วรฟัง  ชนเหล่านัน้จะเป็นมติร  อมาตย์  ญาตหิรอืสาโลหติกต็าม  เธอทัง้หลาย   
พึงชักชวน  ชักน�า  ให้ตั้งอยู่ในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๘  

เวทนาสูตร  

 เวทนา ๓  

[๘๓๕]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เวทนา ๓ ประการน้ี   ๓ ประการเป็นไฉน ?  คอื  สขุเวทนา ๑   
ทุกขเวทนา ๑   อทุกขมสุขเวทนา ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เวทนา ๓ ประการนี้แล.

[๘๓๖]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔  เพื่อก�าหนดรู้เวทนา  
๓ ประการนี้   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกเสีย   ย่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่...   ย่อมพจิารณาเหน็จิตในจิตอยู.่..   
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้  
เพื่อก�าหนดรู้เวทนา ๓ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๘๓๗]
 ตโยเม  ภิกฺขเว  อาสวา ฯ  กตเม  ตโย ฯ  กามาสโว  ภวาสโว  อวิชฺชาสโว ฯ   
อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  อาสวา ฯ  

[๘๓๘]
 อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณนฺน  อาสวาน  ปหานาย  จตฺตาโร  สติปฏฺานา   
ภาเวตพฺพา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาปี  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาสุ  จิตเฺต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณนฺน  อาสวาน  ปหานาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏฺานา   
ภาเวตพฺพาติ ฯ  

อมตวคฺโค  ปฺจโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  อมต  สมุทโย  มคฺโค  สโต 1  กุสลราสิ  จ 
  ปาฏิโมกฺข  ทุจฺจริต  มิตฺตา 2   เวทนา  อาสเวน  จาติ ฯ   

1.  ม. สติ ฯ
2.  ม. มิตฺตเวทนา ฯ
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อาสวสูตร

 อาสวะ ๓  

[๘๓๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อาสวะ ๓ ประการนี้   ๓ ประการเป็นไฉน ?  คือกามาสวะ ๑    
ภวาสวะ ๑   อวิชชาสวะ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อาสวะ ๓ ประการนี้แล.

[๘๓๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายควรเจริญสติปัฏฐาน ๔  เพ่ือละอาสวะ  
๓ ประการนี้   สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสีย   ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทา 1อยู่...  ย่อมพิจารณาเห็นจิต 
ในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ   
ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายควรเจริญ 
สติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้  เพื่อละอาสวะ ๓ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อมตวรรคท่ี ๕  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

  ๑. อมตสูตร  ๒. สมุทยสูตร  
  ๓. มัคคสูตร    ๔. สติสูตร  
  ๕. กุสลราสิสูตร  ๖. ปาฏิโมกขสูตร  
  ๗. ทุจริตสูตร  ๘. มิตตสูตร  
  ๙. เวทนาสูตร  ๑๐. อาสวสูตร 

1.  เวทนา  -ผู้รวบรวม
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สติปฏฺานสยุตฺตสฺส  คงฺคาทิเปยฺยาโล  ฉฏฺโ

[๘๓๙]
 เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา ฯ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  ภาเวนฺโต  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน   
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๘๔๐]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  ภาเวนฺโต  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌา-
โทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน   
ภาเวนฺโต  จตฺตาโร  สติปฏฺาเน  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  
นิพฺพานปพฺภาโรติ  ฯเปฯ  

[๘๔๑]
 ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  รูปราโค  
อรปูราโค  มาโน  อทุธฺจฺจ  อวชิชฺา ฯ  อมิาน ิ โข  ภกิขฺเว  ปฺจทุธฺมภฺาคยิาน ิ สฺโชนาน ิฯ

[๘๔๒]
 อเิมส  โข  ภกิขฺเว  ปฺจนนฺ  อทฺุธมฺภาคยิาน  สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  
ปริกฺขยาย  ปหานาย  จตฺตาโร  สติปฏฺานา  ภาเวตพฺพา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ   อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน   
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน   
สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏฺานา  
ภาเวตพฺพาติ ฯ  
 (ยถา  มคฺคสยุตฺต  วิตฺถาริต  เอว  สติปฏฺานสยุตฺต  วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ  
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คังคาทิเปยยาล  แห่งสติปัฏฐานสังยุตที่ ๖
 ว่าด้วยผลของการเจริญสติปัฏฐาน ๔  

[๘๓๙]
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน  หลั่งไปสู่ 
ทิศปราจนี  บ่าไปสูท่ศิปราจนี  แม้ฉนัใด  ภกิษเุมือ่เจรญิสตปัิฏฐาน ๔  เมือ่กระท�าให้มาก 
ซึ่งสติปัฏฐาน ๔  ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน   
ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๘๔๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเมื่อเจริญสติปัฏฐาน ๔  เม่ือกระท�าให้มากซึ่ง 
สตปัิฏฐาน ๔ อย่างไร  จงึจะเป็นผูน้้อมไปสูนิ่พพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสูน่พิพาน ?  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ย่อมพิจารณาเห็นเวทนา 
ในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่   
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษ ุ
ทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญสติปัฏฐาน ๔  เมื่อกระท�าให้มากซึ่งสติปัฏฐาน ๔ อย่างนี้แล  
จึงจะเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  โน้มไปสู่นิพพาน  โอนไปสู่นิพพาน  ฯลฯ1  

[๘๔๑]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  สงัโยชน์อันเป็นส่วนเบ้ืองสงู ๕ เหล่านี ้  สงัโยชน์ ๕ เป็นไฉน ?  
คอื  รปูราคะ ๑   อรปูราคะ ๑   มานะ ๑   อุทธัจจะ ๑   อวิชชา ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ เหล่านี้แล.

[๘๔๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔  เพื่อความรู ้ยิ่ง   
เพื่อก�าหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ เหล่านี้แล   
สตปัิฏฐาน ๔ เป็นไฉน ?   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนัิยน้ี  ย่อมพจิารณาเหน็กาย 
ในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   
ย่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่...   ย่อมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู่...   ย่อมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสยี   ดูกรภกิษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ เหล่าน้ีแล  เพ่ือความรูย้ิง่   
เพือ่ก�าหนดรู ้  เพ่ือความสิ้นไป  เพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕  เหล่านี้แล.   
 (สติปัฏฐานสังยุต  พึงให้พิสดารเหมือนมัคคสังยุต)

1.พึงเทยีบเคยีงเน้ือความโดยละเอียดได้ท่ีข้อ [๑๘๓] - [๑๙๘] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หน้า ๑๐๙ - ๑๑๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเล่มนี ้ -ผูร้วบรวม
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  ฉ  ปาจีนโต  นินฺนา      ฉ  นินฺนา  จ  สมุทฺทโต 
  เอเต  เทฺว  ฉ  ทฺวาทส  โหนฺติ      วคฺโค  เตน  ปวุจฺจติ 1 ฯ 

สติปฏฺานสยุตฺต  นิฏฺติ ฯ

1.  ม. อิติสทฺโท  อตฺถิ ฯ



505 

๓.
 ส

ตปิั
ฏฐ

าน
สงั

ยตุ

  แม่น�้าทั้งหกไหลไปสู่ทิศปราจีน  
  แม่น�้าทั้งหกไหลไปสู่สมุทรทั้งสองอย่างๆ ละ ๖  
  รวมเป็น ๑๒  เพราะเหตุนั้น  จึงเรียกว่ามรรค.

จบ  สติปัฏฐานสังยุต
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อินฺทฺริยสยุตฺต
สุทฺธกวคฺโค  ปโม

[๘๔๓]
	 สาวตฺถีนิทาน	ฯ		ตตฺร		โข		ภควา		เอตทโวจ		ปฺจิมานิ		ภิกฺขเว		อินฺทฺริยานิ	ฯ		
กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺริฺย		วริิยินทฺรฺยิ		สตนิทฺฺรยิ		สมาธนิทฺรฺยิ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ		อมิาน	ิ	
โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานีติ	ฯ		

[๘๔๔]
	 ปฺจิมานิ	 	ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สทฺธินฺทฺริย	 	วิริยินฺทฺริย		 
สตินฺทฺริย		สมาธินฺทฺริย		ปฺินฺทฺริย	ฯ		ยโต		โข		ภิกฺขเว		อริยสาวโก		อิเมส		ปฺจนฺน		
อนิทฺรฺยิาน		(สมทุยฺจ		อตถฺงคฺมฺจ) 1		อสสฺาทฺจ		อาทนีวฺจ		นิสสฺรณฺจ		ยถาภูต		 
ปชานาติ	ฯ	 	อย	 	วุจฺจติ	 	ภิกฺขเว	 	อริยสาวโก	 	 โสตาปนฺโน	 	อวินิปาตธมฺโม	 	 นิยโต		 
สมฺโพธิปรายโนติ	ฯ		

1.  ม. อิท  ปาทฺวย  น  ทิสฺสติ ฯ
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๔. อินทริยสังยุต  
สุทธิกวรรคที่ ๑  

สุทธิกสูตร  

	 อินทรีย์	๕		

[๘๔๓]
	 สาวัตถีนิทาน.	ณ	ที่นั้นแล		พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า		

 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		อนิทรีย์	๕	ประการ			๕	ประการเป็นไฉน	?			คอื		สทัธนิทรย์ี	๑			 
วิริยินทรีย์	๑	 	 	สตินทรีย์	๑	 	สมาธินทรีย์	๑	 	 	ปัญญินทรีย์	๑	 	 	ดูกรภิกษุท้ังหลาย		
อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.		

จบ  สูตรที่ ๑  

โสตาสูตรที่ ๑  

	 รู้คุณโทษของอินทรีย์	๕		เป็นพระโสดาบัน

[๘๔๔]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		อนิทรย์ี	๕	ประการนี	้		๕	ประการเป็นไฉน	?		คอื		สทัธนิทรย์ี	๑		 
วิริยินทรีย์	๑			สตินทรีย์	๑			สมาธินทรีย์	๑			ปัญญินทรีย์	๑			เมื่อใดแล		อริยสาวก
รู้ชัดซึ่ง	 (ความเกิด		ความดับ)		คุณ		โทษ		และอุบายเครื่องสลัดออก		แห่งอินทรีย์	 
๕	ประการน้ี	 	 ตามเป็นจริง	 	 เมื่อน้ัน	 	 เราเรียกอริยสาวกนี้ว่า	 	 เป็นพระโสดาบัน		 
มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา		เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๘๔๕]
	 ปฺจิมานิ	 	ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สทฺธินฺทฺริย	 	วิริยินฺทฺริย		 
สตินฺทฺริย		สมาธินฺทฺริย		ปฺินฺทฺริย	ฯ		ยโต		โข		ภิกฺขเว		อริยสาวโก		อิเมส		ปฺจนฺน		
อินฺทฺริยาน		สมุทยฺจ		อตฺถงฺคมฺจ		อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		นิสฺสรณฺจ		ยถาภูต		 
ปชานาติ	ฯ	 	อย	 	วุจฺจติ	 	ภิกฺขเว	 	อริยสาวโก	 	 โสตาปนฺโน	 	อวินิปาตธมฺโม	 	 นิยโต		 
สมฺโพธิปรายโนติ	ฯ		

[๘๔๖]
	 ปฺจิมานิ	 	ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สทฺธินฺทฺริย	 	วิริยินฺทฺริย		 
สตินฺทฺริย	 	สมาธินฺทฺริย	 	ปฺินฺทฺริย	ฯ		ยโต		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ 1		อิเมส	 	ปฺจนฺน		 
อินฺทฺริยาน		สมุทยฺจ		อตฺถงฺคมฺจ		อสฺสาทฺจ 2		อาทีนวฺจ		นิสฺสรณฺจ		ยถาภูต		
วทิตฺิวา		อนปุาทา		วมิตุโฺต		โหต	ิฯ		อย		วจุจฺต	ิ	ภกิขฺเว		ภกิขฺุ		อรห		ขณีาสโว		วสุติวา		 
กตกรณโีย		โอหติภาโร		อนปุปฺตตฺสทตฺโถ		ปริกขีฺณภวสฺโชโน		สมฺมทฺาวมุิตโฺตต	ิฯ

1.  ม. ยุ. อริยสาวโก ฯ
2.  อิเม  ปาา  น  ทิสฺสนฺติ ฯ
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โสตาสูตรที่ ๒  

	 รู้ความเกิดดับของอินทรีย์	๕		เป็นพระโสดาบัน

[๘๔๕]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	ประการนี้			๕	ประการเป็นไฉน	?		ฯลฯ		เมื่อใดแล		 
อริยสาวกรู้ชัดซ่ึงความเกิด	 	 ความดับ	 	คุณ	 	 โทษ	 	 และอุบายเครื่องสลัดออก...		 
เป็นพระโสดาบัน		มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา		เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

จบ  สูตรที่ ๓  

อรหันตสูตรที่ ๑  

	 รู้ความเกิดดับของอินทรีย์	๕		เป็นพระอรหันต์

[๘๔๖]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		อนิทรย์ี	๕	ประการนี	้		๕	ประการเป็นไฉน	?			คอื		สทัธนิทรย์ี	๑		 
วิริยินทรีย์	๑			สตินทรีย์	๑			สมาธินทรีย์	๑			ปัญญินทรีย์	๑		เมื่อใดแล		ภิกษุรู้ชัด 
ซึง่ความเกดิ		ความดบั		คณุ		โทษ		และอบุายเครือ่งสลดัออก		แห่งอนิทรย์ี	๕	ประการนี้		 
ตามความเป็นจริงแล้ว	 	 เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น	 	 	 เมื่อนั้น	 	 เราเรียกภิกษุนั้นว่า		 
เป็นพระอรหนัตขณีาสพ		อยูจ่บพรหมจรรย์		ท�ากจิท่ีควรท�าเสร็จแล้ว		ปลงภาระลงแล้ว		
บรรลุประโยชน์ของตนแล้ว		สิน้สงัโยชน์ทีจ่ะน�าไปสูภ่พแล้ว		หลดุพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๘๔๗]
	 ปฺจิมานิ	 	ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สทฺธินฺทฺริย	 	วิริยินฺทฺริย		 
สตินฺทฺริย	 	สมาธินฺทฺริย	 	ปฺินฺทฺริย	ฯ	 	ยโต	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ	 	 อิเมส	 	ปฺจนฺน		 
อินฺทฺริยาน		สมุทยฺจ		อตฺถงฺคมฺจ		อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		นิสฺสรณฺจ		ยถาภูต		 
วทิตฺิวา		อนปุาทา		วมิตุโฺต		โหต	ิฯ		อย		วจุจฺต	ิ	ภกิขฺเว		ภกิขฺุ		อรห		ขณีาสโว		วสุติวา		 
กตกรณีโย		โอหติภาโร		อนปฺุปตฺตสทตโฺถ		ปรกิขฺณีภวสฺโชโน		สมมฺทฺาวมิตฺุโตต	ิฯ
  

[๘๔๘]
	 ปฺจิมานิ	 	ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สทฺธินฺทฺริย	 	วิริยินฺทฺริย		 
สตินฺทฺริย		สมาธินฺทฺริย		ปฺินฺทฺริย	ฯ		เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		
วา		อิเมส		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		สมุทยฺจ		อตฺถงฺคมฺจ		อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		
นิสฺสรณฺจ	 	ยถาภูต	 	นปฺปชานนฺติ	ฯ	 	นเม	 	 เต	 	ภิกฺขเว	 	สมณา		วา	 	พฺราหฺมณา		 
วา		สมเณสุ		วา		สมณสมฺมตา		พฺราหฺมเณสุ		วา		พฺราหฺมณสมฺมตา		น		จ		ปเนเต		 
อายสฺมนฺโต		สามฺตฺถ		วา		พฺราหฺมฺตฺถ 1		วา		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		
สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรนฺติ	ฯ		

[๘๔๙]
	 เย		จ		โข		เต 2		ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		อิเมส		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		
สมทุยฺจ		อตถฺงฺคมฺจ		อสฺสาทฺจ		อาทนีวฺจ		นสิสฺรณฺจ		ยถาภตู		ปชานนตฺ	ิฯ		เต		
โขเม		ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		สมเณสุ		เจว		สมณสมฺมตา		พฺราหฺมเณสุ		 
จ		พรฺาหมฺณสมมฺตา		เต		จ		ปนายสฺมนโฺต		สามฺตถฺฺจ		พรฺาหมฺฺตถฺฺจ		ทฏิเว 3  
ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรนฺตีติ	ฯ		

1.  ม. ยุ. พฺรหฺมฺตฺถ ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. ยุ. เกจิ ฯ
3.  ทิฏฺเว  -ผู้รวบรวม
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๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

อรหันตสูตรที่ ๒  

	 รู้ความเกิดดับของอินทรีย์	๕		เป็นพระอรหันต์		

[๘๔๗]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		อนิทรย์ี	๕	ประการนี	้		๕	ประการเป็นไฉน	?			คอื		สทัธนิทรย์ี	๑		 
วิริยินทรีย์	๑			สตินทรีย์	๑			สมาธินทรีย์	๑			ปัญญินทรีย์	๑			เมื่อใดแล		ภิกษุรู้ชัด 
ซึง่ความเกดิ		ความดบั		คณุ		โทษ		และอบุายเคร่ืองสลดัออก		แห่งอนิทรย์ี	๕	ประการนี้		 
ตามความเป็นจริงแล้ว	 	 เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือม่ัน	 	 เม่ือน้ัน	 	 เราเรียกภิกษุนั้นว่า		 
พระอรหันตขีณาสพ	 	อยู่จบพรหมจรรย์	 	ท�ากิจที่ควรท�าเสร็จแล้ว	 	ปลงภาระลงแล้ว		 
บรรลุประโยชน์ของตนแล้ว		สิน้สงัโยชน์ทีจ่ะน�าไปสูภ่พแล้ว		หลดุพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๕  

สมณพราหมณสูตรที่ ๑  

	 ผู้ไม่รู้ความเกิดดับของอินทรีย์	๕		ไม่นับว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์		

[๘๔๘]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		อนิทรย์ี	๕	ประการนี	้		๕	ประการเป็นไฉน	?			คอื		สทัธนิทรย์ี	๑		 
วิริยินทรีย์	๑		สตินทรีย์	๑		สมาธินทรีย์	๑		ปัญญินทรีย์	๑		ก็สมณะหรือพราหมณ์ 
พวกใดพวกหนึ่ง		ไม่รู้ชัดซึ่งความเกิด		ความดับ		คุณ		โทษ		และอุบายเครื่องสลัดออก		 
แห่งอนิทรย์ี	๕	ประการนี	้	ตามความเป็นจรงิ			สมณะหรอืพราหมณ์พวกนัน้		เราไม่นบัว่า 
เป็นสมณะในพวกสมณะ	 	หรือเป็นพราหมณ์ในพวกพราหมณ์	 	 	 เพราะท่านเหล่านั้น 
ยังไม่กระท�าให้แจ้ง	 	ซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะ	 	หรือของความเป็นพราหมณ	์	
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.		

[๘๔๙]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้ชดัซึง่ความเกิด		ความดบั		 
คุณ		โทษ		และอุบายเครื่องสลัดออก		แห่งอินทรีย์	๕	ประการนี้		ตามความเป็นจริง
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น	 	 เรานับว่าเป็นสมณะในพวกสมณะ		หรือเป็นพราหมณ์ 
ในพวกพราหมณ์		เพราะท่านเหล่านั้นกระท�าให้แจ้ง		ซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะ		
และของความเป็นพราหมณ์		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.		

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๘๕๐]
	 เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		สทฺธินฺทฺริย		นปฺปชานนฺติ		
สทฺธินฺทฺริยสมุทย	 	นปฺปชานนฺติ	 	สทฺธินฺทฺริยนิโรธ	 	นปฺปชานนฺติ	 	สทฺธินฺทฺริยนิโรธคา
มินีปฏิปท		นปฺปชานนฺติ		วิริยินฺทฺริย		นปฺปชานนฺติ		ฯเปฯ		สตินฺทฺริย		นปฺปชานนฺติ	ฯ		
สมาธนิทฺรฺยิ		นปฺปชานนตฺ	ิฯ		ปฺินทฺฺรยิ		นปปฺชานนฺต	ิ	ปฺินฺทรฺยิสมุทย		นปปฺชานนฺติ		
ปฺินฺทฺริยนิโรธ		นปฺปชานนฺติ		ปฺินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท		นปฺปชานนฺติ	ฯ		นเม		
เต		ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		สมเณสุ		วา		สมณสมฺมตา		พฺราหฺมเณสุ		วา		
พฺราหฺมณสมฺมตา		น		จ		ปเนเต		อายสฺมนฺโต		สามฺตฺถ		วา		พฺราหฺมฺตฺถ		วา		
ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรนฺติ	ฯ

[๘๕๑]
	 เย	 	หิ 1	 	 เกจิ	 	ภิกฺขเว	 	สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		สทฺธินฺทฺริย	 	ปชานนฺติ		 
สทธฺนิทฺริฺยสมทุย		ปชานนตฺ	ิ	สทธฺนิทฺริฺยนโิรธ		ปชานนตฺ	ิ	สทธฺนิทฺรฺยินโิรธคามนิปีฏปิท		 
ปชานนฺติ	 	 วิริยินฺทฺริย	 	 ปชานนฺติ	 	 วิริยินฺทฺริยสมุทย	 	ปชานนฺติ	 	 วิริยินฺทฺริยนิโรธ		 
ปชานนฺติ		วิรยิินทฺริฺยนโิรธคามนิปีฏิปท		ปชานนติฺ		สตนิทฺฺรยิ		ปชานนติฺ	ฯ		สมาธนิทฺรฺยิ		 
ปชานนฺติ	ฯ		ปฺินฺทฺริย		ปชานนฺติ		ปฺินฺทฺริยสมุทย		ปชานนฺติ		ปฺินฺทฺริยนิโรธ		
ปชานนฺติ		ปฺินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท		ปชานนฺติ	ฯ		เต		โขเม		ภิกฺขเว		สมณา		วา		
พฺราหฺมณา		วา		สมเณสุ		เจว		สมณสมฺมตา		พฺราหฺมเณสุ		จ		พฺราหฺมณสมฺมตา		เต		
จ		ปนายสฺมนฺโต		สามฺตฺถ		จ		พฺราหฺมฺตฺถ		จ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		
สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรนฺตีติ	ฯ		

1.  ม. จ  โข ฯ
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๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

สมณพราหมณสูตรที่ ๒  

	 ผู้รู้ชัดถึงความเกิดของอินทรีย์	๕		นับว่าเป็นสมณพราหมณ์		

[๘๕๐]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง		ไม่รู้ชัดซึ่งสัทธินทรีย์		 
ความเกิดแห่งสัทธินทรีย์	 	 ความดับแห่งสัทธินทรีย์	 	 และปฏิปทาอันให้ถึงความดับ 
แห่งสทัธนิทรย์ี			ไม่รูช้ดัซึง่วริยินิทรีย์		ฯลฯ	1		สตนิทรีย์		ฯลฯ		สมาธนิทรีย์		ฯลฯ		ไม่รูช้ดั 
ซึ่งปัญญินทรีย์	 	ความเกิดแห่งปัญญินทรีย์	 	ความดับแห่งปัญญินทรีย์	 	 และปฏิปทา 
อนัให้ถงึความดบัแห่งปัญญินทรย์ี			สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน		เราไม่นับว่าเป็นสมณะ
ในพวกสมณะ		หรอืเป็นพราหมณ์ในพวกพราหมณ์		เพราะท่านเหล่านัน้ยงัไม่กระท�าให้แจ้ง 
ซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะ		หรือของความเป็นพราหมณ์		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.

[๘๕๑]
	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		ส่วนสมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง		รูช้ดัซึง่สทัธนิทรย์ี		 
ความเกิดแห่งสัทธินทรีย์	 	 ความดับแห่งสัทธินทรีย์	 	 และปฏิปทาอันให้ถึงความดับ 
แห่งสทัธินทรีย์		รู้ชัดซ่ึงวิริยนิทรีย์...			สตนิทรย์ี...			สมาธนิทรย์ี	...			รูช้ดัซึง่ปัญญนิทรย์ี		 
ความเกิดแห่งปัญญินทรีย์	 	ความดับแห่งปัญญินทรีย์	 	 และปฏิปทาให้ถึงความดับ 
แห่งปัญญินทรีย์	 	 	สมณะหรือพราหมณ์พวกน้ัน	 	 เรานับว่าเป็นสมณะในพวกสมณะ		 
หรือเป็นพราหมณ์ในพวกพราหมณ์	 	 เพราะท่านเหล่าน้ันกระท�าให้แจ้ง	 	ซึ่งประโยชน์ 
ของความเป็นสมณะและของความเป็นพราหมณ์	 	ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง	 	 ในปัจจุบัน		
เข้าถึงอยู่.

จบ  สูตรที่ ๗  

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  มีการใช้เครื่องหมาย ฯลฯ และ ... ในการย่อข้อความ  -ผู้รวบรวม
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[๘๕๒]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ
 

[๘๕๓]
	 กตถฺ		จ		ภกิขฺเว		สทธฺนิทฺฺรยิ		ทฏฺพฺพ	ฯ		จตสู	ุ	โสตาปตตฺยิงเฺคส	ุ	เอตถฺ		สทธฺนิทฺฺรยิ		
ทฏฺพฺพ	ฯ		

[๘๕๔]
	 กตถฺ		จ		ภกขฺเว 1		วิริยนิทฺฺริย		ทฏฺพพฺ	ฯ		จตสู	ุ	สมฺมปปฺธาเนส	ุ	เอตถฺ		วริยิินฺทรฺยิ		
ทฏฺพฺพ	ฯ		

[๘๕๕]
	 กตฺถ		จ		ภิกฺขเว		สตินฺทฺริย		ทฏฺพฺพ	ฯ		จตูสุ		สติปฏฺาเนสุ		เอตฺถ		สตินฺทฺริย		
ทฏฺพฺพ	ฯ		

[๘๕๖]
	 กตฺถ		จ		ภิกฺขเว		สมาธินฺทฺริย		ทฏฺพฺพ	ฯ		จตูสุ		ฌาเนสุ		เอตฺถ		สมาธินฺทฺริย		
ทฏฺพฺพ	ฯ		

[๘๕๗]
	 กตถฺ		จ		ภกิขฺเว		ปฺินทฺริฺย		ทฏฺพพฺ	ฯ		จตสู	ุ	อรยิสจเฺจส	ุ	เอตถฺ		ปฺินทฺรฺยิ		
ทฏฺพฺพ	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานีติ	ฯ

1.  ภิกฺขเว  -ผู้รวบรวม
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๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

ทัฏฐัพพสูตร  

	 ว่าด้วยการเห็นอินทรีย์	๕	ในธรรมต่างๆ

[๘๕๒]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์.		

[๘๕๓]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กจ็ะพงึเหน็สทัธนิทรีย์		ในธรรมไหนเล่า	?			ในโสตาปัตตยัิงคะ	๔		 
พึงเห็นสัทธินทรีย์ในธรรมนี้.

[๘๕๔]
	 ก็จะพึงเห็นวิริยินทรีย์		ในธรรมไหนเล่า	?			ในสัมมัปปธาน	๔		พึงเห็นวิริยินทรีย์
ในธรรมนี้.

[๘๕๕]
	 ก็จะพึงเห็นสตินทรีย์	 	 ในธรรมไหนเล่า	?	 	 	 ในสติปัฏฐาน	๔		พึงเห็นสตินทรีย ์
ในธรรมนี้.

[๘๕๖]
	 ก็จะพึงเห็นสมาธินทรีย์	 	 ในธรรมไหนเล่า	?	 	 	 ในฌาน	๔		พึงเห็นสมาธินทรีย์ 
ในธรรมนี้.

[๘๕๗]
	 ก็จะพึงเห็นปัญญินทรีย์		ในธรรมไหนเล่า	?			ในอริยสัจ	๔		พึงเห็นปัญญินทรีย์ 
ในธรรมนี้			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.		

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๘๕๘]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ

[๘๕๙]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		สทฺธินฺทฺริย	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		อริยสาวโก		สทฺโธ		โหติ		สทฺทหติ		
ตถาคตสฺส		โพธึ		อิติปิ		โส		ภควา		อรห		สมฺมาสมฺพุทฺโธ		วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน		สุคโต		
โลกวิทู		อนตุตฺโร		ปุริสทมมฺสารถ	ิ	สตถฺา		เทวมนสุสฺาน		พทุโฺธ		ภควาต	ิฯ		อทิ		วจุจฺติ		
ภิกฺขเว		สทฺธินฺทฺริย	ฯ		

[๘๖๐]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		วิริยินฺทฺริย	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		อริยสาวโก		อารทฺธวิริโย		วิหรติ		
อกุสลาน		ธมฺมาน		ปหานาย		กุสลาน		ธมฺมาน		อุปสมฺปทาย		ถามวา		ทฬฺหปรกฺกโม		
อนิกฺขิตฺตธุโร		กุสเลสุ		ธมฺเมสุ	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		วิริยินฺทฺริย	ฯ		

[๘๖๑]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		สตินฺทฺริย	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		อริยสาวโก		สติมา		โหติ		ปรเมน		 
สติเนปกเฺกน		สมนนฺาคโต		จริกตปิ		จริภาสติปิ		สรติา		อนสุสฺรติา	ฯ		อทิ		วจุจฺต	ิ	ภกิขฺเว		
สตินฺทฺริย	ฯ		

[๘๖๒]
	 กตมฺจ		ภิกขฺเว		สมาธินทฺฺริย	ฯ		อิธ		ภกฺิขเว		อรยิสาวโก		โวสสฺคคฺารมฺมณ		กรติวฺา		
ลภติ		สมาธึ		ลภติ		จิตฺตสฺส		เอกคฺคต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		สมาธินฺทฺริย	ฯ

[๘๖๓]
	 กตมฺจ	 	ภิกฺขเว	 	ปฺินฺทฺริย	ฯ	 	 อิธ	 	ภิกฺขเว	 	อริยสาวโก	 	ปฺวา	 	 โหติ		 
อทุยตถฺคามนิยิา		ปฺาย		สมนนฺาคโต		อรยิาย		นิพเฺพธกิาย		สมฺมาทกฺุขกขฺยคามินิยา	ฯ		
อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		ปฺินฺทฺริย	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานีติ	ฯ
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๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

วิภังคสูตรที่ ๑  

	 ความหมายของอินทรีย์	๕

[๘๕๘]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการนี้	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์.	

[๘๕๙]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็สัทธินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อริยสาวกใน
ธรรมวินยันี	้	เป็นผูม้ศีรทัธา		เชือ่พระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า		แม้เพราะเหตนุี้ๆ 		 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น		เป็นพระอรหันต์		ตรัสรู้เอง		โดยชอบ		ทรงถึงพร้อมด้วย
วิชชาและจรณะ		เสด็จไปดีแล้ว		ทรงรู้แจ้งโลก		เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก		ไม่มีผู้อื่น 
ยิง่กว่า		เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย		ทรงเบกิบานแล้ว		เป็นผูจ้�าแนกธรรม		 
นี้เรียกว่า		สัทธินทรีย์.

[๘๖๐]
	 ก็วิริยินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อริยสาวกในธรรมวินัยนี้	 	ปรารภ 
ความเพียร	 	 เพื่อละอกุศลธรรม	 	 เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม	 	 มีก�าลัง		 
มีความบากบั่น		มั่นคง		ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย		นี้เรียกว่า		วิริยินทรีย์.

[๘๖๑]
	 ก็สตินทรีย์เป็นไฉน	?			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อริยสาวกในธรรมวินัยนี้		เป็นผู้มีสติ		
ประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตัวอย่างย่ิง	 	 ระลึกได้	 	ตามระลึกได้	 	ซึ่งกิจที่กระท�า 
และค�าที่พูดแม้นานได้		นี้เรียกว่า		สตินทรีย์.

[๘๖๒]
	 ก็สมาธินทรีย์เป็นไฉน	?			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อริยสาวกในธรรมวินัยนี้		กระท�า 
ซึ่งนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้ว		ได้สมาธิ		ได้เอกัคคตาจิต		นี้เรียกว่า		สมาธินทรีย์.

[๘๖๓]
	 ก็ปัญญินทรีย์เป็นไฉน	?	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี	 	 เป็น 
ผู้มีปัญญา	 	 ประกอบด้วยปัญญาเครื่องก�าหนดความเกิดความดับ	 	 อันประเสริฐ		 
ช�าแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ		นี้เรียกว่า		ปัญญินทรีย์			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		
อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.		

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๘๖๔]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ

[๘๖๕]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		สทฺธินฺทฺริย	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		อริยสาวโก		สทฺโธ		โหติ		สทฺทหติ		
ตถาคตสฺส		โพธึ		อิติปิ		โส		ภควา		อรห		สมฺมาสมฺพุทฺโธ		วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน		สุคโต		
โลกวิทู		อนตุตฺโร		ปุริสทมมฺสารถ	ิ	สตถฺา		เทวมนสุสฺาน		พทุโฺธ		ภควาต	ิฯ		อทิ		วจุจฺติ		
ภิกฺขเว		สทฺธินฺทฺริย	ฯ		

[๘๖๖]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		วิริยินฺทฺริย	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		อริยสาวโก		อารทฺธวิริโย		วิหรติ		
อกุสลาน		ธมฺมาน		ปหานาย		กุสลาน		ธมฺมาน		อุปสมฺปทาย		ถามวา		ทฬฺหปรกฺกโม		
อนิกฺขิตฺตธุโร	 	กุสเลสุ	 	ธมฺเมสุ	ฯ	 	 โส	 	อนุปฺปนฺนาน	 	ปาปกาน	 	อกุสลาน	 	ธมฺมาน		 
อนุปฺปาทาย	 	ฉนฺท	 	ชเนติ	 	วายมติ	 	วิริย	 	อารภติ	 	จิตฺต	 	ปคฺคณฺหาติ	 	ปทหติ	ฯ		 
อปุปฺนนฺาน		ปาปกาน		อกสุลาน		ธมมฺาน		ปหานาย		ฉนทฺ		ชเนต	ิ	วายมต	ิ	วริยิ		อารภติ		
จิตฺต		ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ	ฯ		อนุปฺปนฺนาน		กุสลาน		ธมฺมาน		อุปฺปาทาย		ฉนฺท		ชเนติ		
วายมติ		วิริย		อารภติ		จิตฺต		ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ	ฯ		อุปฺปนฺนาน		กุสลาน		ธมฺมาน		
สมาปตฺติยา		อสมฺโมสาย		ภิยฺโยภาวาย		เวปุลฺลาย		ภาวนาย		ปาริปูริยา		ฉนฺท		ชเนติ		
วายมติ		วิริย		อารภติ		จิตฺต		ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		วิริยินฺทฺริย	ฯ		

[๘๖๗]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		สตินฺทฺริย	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		อริยสาวโก		สติมา		โหติ		ปรเมน		 
สติเนปกฺเกน	 	สมนฺนาคโต	 	จิรกตปิ	 	 จิรภาสิตปิ	 	สริตา	 	อนุสฺสริตา	ฯ	 	 โส	 	กาเย		 
กายานุปสฺสี		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ		
เวทนาสุ		จิตฺเต		ธมเฺมส	ุ	ธมมฺานปุสสฺ	ี	วหิรติ		อาตาปี		สมปฺชาโน		สตมิา		วเินยฺย		โลเก		
อภิชฺฌา		โทมนสฺส	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		สตินฺทฺริย	ฯ		
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๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

วิภังคสูตรที่ ๒  

	 ว่าด้วยหน้าที่ของอินทรีย์	๕

[๘๖๔]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์.

[๘๖๕]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ก็สัทธินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อริยสาวก 
ในธรรมวนัิยนี	้	เป็นผูม้ศีรทัธา		เชือ่พระปัญญาตรสัรูข้องพระตถาคตว่า		แม้เพราะเหตนุี้ๆ 			 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น	 	 เป็นพระอรหันต์...	 	 	 เป็นผู้จ�าแนกธรรม	 	นี้เรียกว่า		 
สัทธินทรีย์.

[๘๖๖]
	 ก็วิริยินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อริยสาวกในธรรมวินัยนี้	 	ปรารภ 
ความเพียร		เพื่อละอกุศลธรรม		เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม		มีก�าลัง		มีความ 
บากบั่น	 	มั่นคง	 	 ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย	 	อริยสาวกนั้น	 	ยังฉันทะให้เกิด		
พยายาม	 	ปรารภความเพียร	 	ประคองจิตไว้	 	ตั้งจิตไว้มั่น	 	 เพื่อความไม่บังเกิดขึ้น 
แห่งอกศุลธรรมอนัลามกทีย่งัไม่บงัเกดิขึน้		เพือ่ละอกุศลธรรมอันลามกทีบ่งัเกดิขึน้แล้ว		 
เพือ่ความบงัเกดิขึน้แห่งกศุลธรรมทียั่งไม่บังเกิดข้ึน		เพ่ือความถึงพร้อม		เพ่ือความไม่หลงลมื		 
เพือ่เจรญิยิง่ขึน้	 	 เพ่ือความไพบูลย์		 เพือ่ความเจรญิ		 เพือ่ความบรบิรูณ์แห่งกศุลธรรมที่
บังเกิดขึ้นแล้ว		นี้เรียกว่า		วิริยินทรีย์.

[๘๖๗]
	 ก็สตินทรีย์เป็นไฉน	?			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อริยสาวกในธรรมวินัยนี้		เป็นผู้มีสติ		 
ประกอบด้วยสติเครื่องรักษาตัวอย่างย่ิง	 	 ระลึกได้	 	ตามระลึกได้	 	ซึ่งกิจที่กระท�าและ 
ค�าพูดแม้นานได้	 	 อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ่	 	 มีความเพียร		 
มีสัมปชัญญะ		มีสติ	 	ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย	 	 	ย่อมพิจารณาเห็นเวทนา 
ในเวทนาอยู่...			ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...			ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่		
มีความเพียร	 	มีสัมปชัญญะ	 	มีสติ	 	ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย	 	นี้เรียกว่า		 
สตินทรีย์.
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[๘๖๘]
	 กตมฺจ		ภกิขฺเว		สมาธนิทฺรฺยิ	ฯ		อิธ		ภกฺิขเว		อริยสาวโก		โวสสฺคคฺารมฺมณ		กริตวฺา		 
ลภต	ิ	สมาธึ		ลภติ		จติตฺสสฺ		เอกคฺคต	ฯ		โส		ววิจิเฺจว		กาเมห	ิ	ววิจฺิจ		อกสุเลห	ิ	ธมเฺมห	ิ	
สวติกกฺ		สวจิาร		วเิวกช		ปีตสิขุ		ปม		ฌาน		อปุสมปฺชชฺ		วหิรติ		วติกฺกวจิาราน		วปูสมา		
อชฺฌตฺต		สมฺปสาทน		เจตโส		เอโกทิภาว		อวิตกฺก		อวิจาร		สมาธิช		ปีติสุข		ทุติย		
ฌาน		อปุสมปฺชชฺ		วหิรติ		ปีตยิา		จ		วริาคา		อเุปกขฺโก		จ		วหิรติ		สโต		จ		สมปฺชาโน		
สุขฺจ		กาเยน		ปฏิสเวเทติ		ยนฺต		อริยา		อาจิกฺขนฺติ		อุเปกฺขโก		สติมา		สุขวิหารีติ		
ตติย		ฌาน		อุปสมฺปชฺช		วิหรติ		สุขสฺส		จ		ปหานา		ทุกฺขสฺส		จ		ปหานา		ปุพฺเพว		 
โสมนสฺสโทมนสฺสาน	 	อตฺถงฺคมา	 	อทุกฺขมสุข	 	 อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ	 	จตุตฺถ	 	ฌาน		 
อุปสมฺปชฺช		วิหรติ	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		สมาธินฺทฺริย	ฯ		

[๘๖๙]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		ปฺินฺทฺริย	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		อริยสาวโก		ปฺวา		โหติ		อุทย- 
ตฺถคามินิยา		ปฺาย		สมนฺนาคโต		อริยาย		นิพฺเพธิกาย		สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา	ฯ		 
โส		อิท		ทุกฺขนฺติ		ยถาภูต		ปชานาติ		อย		ทุกฺขสมุทโยติ		ยถาภูต		ปชานาติ		อย		 
ทุกขฺนโิรโธติ		ยถาภูต		ปชานาต	ิ	อย		ทกุขฺนโิรธคามนิ	ี	ปฏปิทาต	ิ	ยถาภตู		ปชานาต	ิฯ		
อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		ปฺินฺทฺริย	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานีติ	ฯ		

สุทฺธิกวคฺโค  ปโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  สุทฺธิกฺเจว		เทฺว		โสตา			 	 อรหนฺตา		อปเร		เทฺว	
	 	 สมณพฺราหฺมณา		ทฏฺพฺพ	 	 วิภงฺเค		อปเร		ทุเวติ	ฯ	
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[๘๖๘]
	 ก็สมาธินทรีย์เป็นไฉน	?			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อริยสาวกในธรรมวินัยนี้		กระท�า
นิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิ	 	 ได้เอกัคคตาจิต	 	อริยสาวกนั้น	 	สงัดจากกาม		 
สงดัจากอกศุลธรรม		บรรลปุฐมฌาน		มวีติก		วจิาร		มปีีตแิละสขุ		เกดิแต่วเิวกอยู	่	บรรลุ
ทุติยฌาน		มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน		เป็นธรรมเอก		ผุดขึ้น		ไม่มีวิตก		ไม่มีวิจาร		
เพราะวิตกวิจารสงบไป		มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่		เธอมีอุเบกขา		มีสติสัมปชัญญะ		
เสวยสุขด้วยนามกาย		เพราะปีติสิน้ไป		บรรลตุตยิฌาน		ทีพ่ระอรยิเจ้าทัง้หลายสรรเสรญิ
ว่า		ผู้ได้ฌานนีเ้ป็นผูม้อีเุบกขา		มสีตอิยู่เป็นสขุ		เธอบรรลจุตตุถฌาน		ไม่มทีกุข์		ไม่มสีขุ		
เพราะละสุขและทุกข์		และดบัโทมนัสโสมนัสก่อนๆ	ได้		มีอุเบกขาเป็นเหตใุห้สตบิรสิทุธิอ์ยู	่	
นี้เรียกว่า		สมาธินทรีย์.

[๘๖๙]
	 ก็ปัญญินทรีย์เป็นไฉน	?			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อริยสาวกในธรรมวินัยนี้	 	 เป็นผู้ 
มีปัญญา		ประกอบด้วยปัญญาเครื่องก�าหนดความเกิดความดับ		อันประเสริฐ		ช�าแรก
กิเลส		ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ		อริยสาวกนั้นย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า		นี้ทุกข์		
นี้ทุกขสมุทัย	 	 	นี้ทุกขนิโรธ	 	 	นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา	 	นี้เรียกว่า	 	ปัญญินทรีย	์		 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สุทธิกวรรคที่ ๑  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

	 	 ๑.	สุทธิกสูตร			 	 ๒.	โสตาสูตรที่	๑		
	 	 ๓.	โสตาสูตรที่	๒			 	 ๔.	อรหันตสูตรที่	๑		
	 	 ๕.	อรหันตสูตรที่	๒			 	 ๖.	สมณพราหมณสูตรที่	๑		
	 	 ๗.	สมณพราหมณสูตรที่	๒			 	 ๘.	ทัฏฐัพพสูตร		
	 	 ๙.	วิภังคสูตรที่	๑			 	 ๑๐.	วิภังคสูตรที่	๒		
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มุทุตรวคฺโค  ทุติโย

[๘๗๐]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ

[๘๗๑]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		สทฺธินฺทฺริย	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		อริยสาวโก		สทฺโธ		โหติ		สทฺทหติ		
ตถาคตสฺส		โพธึ		อิติปิ		โส		ภควา		อรห		สมฺมาสมฺพุทฺโธ		วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน		สุคโต		
โลกวิทู		อนตุตฺโร		ปุริสทมมฺสารถ	ิ	สตถฺา		เทวมนสุสฺาน		พทุโฺธ		ภควาต	ิฯ		อทิ		วจุจฺติ		
ภิกฺขเว		สทฺธินฺทฺริย	ฯ		

[๘๗๒]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		วิริยินฺทฺริย	ฯ		ย		โข		ภิกฺขเว		จตฺตาโร		สมฺมปฺปธาเน		อารพฺภ		
วิริย		ปฏิลภติ	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		วิริยินฺทฺริย	ฯ		

[๘๗๓]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		สตินฺทฺริย	ฯ		ย		โข		ภิกฺขเว		จตฺตาโร		สติปฏฺาเน		อารพฺภ		
สตึ		ปฏิลภติ	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		สตินฺทฺริย	ฯ		

[๘๗๔]
	 กตมฺจ		ภกิขฺเว	 	สมาธนิทฺรฺยิ	ฯ	 	 อิธ	 	ภกิขฺเว	 	อริยสาวโก		โวสสฺคคฺารมฺมณ		 
กรติวฺา		ลภติ		สมาธึ		ลภติ		จิตฺตสฺส		เอกคฺคต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		สมาธินฺทฺริย	ฯ		

[๘๗๕]
	 กตมฺจ	 	ภิกฺขเว	 	ปฺินฺทฺริย	ฯ	 	 อิธ	 	ภิกฺขเว	 	อริยสาวโก	 	ปฺวา	 	 โหติ		 
อทุยตถฺคามนิยิา		ปฺาย		สมนนฺาคโต		อรยิาย		นิพเฺพธกิาย		สมฺมาทกฺุขกขฺยคามินิยา	ฯ		
อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		ปฺินฺทฺริย	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานีติ	ฯ		
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มุทุตวรรคที่ ๒  

ปฏิลาภสูตร  

	 ว่าด้วยอินทรีย์	๕		

[๘๗๐]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์.

[๘๗๑]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ก็สัทธินทรีย์เป็นไฉน	?	 	อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี	 	 เป็น 
ผู้มศีรทัธา		 เช่ือพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า		แม้เพราะเหตนุี้ๆ 	พระผูม้พีระภาค 
พระองค์นั้น	 	 เป็นพระอรหันต์...	 	 เป็นผู้ตื่นแล้ว	 	 เป็นผู้จ�าแนกธรรม	 	 น้ีเรียกว่า		 
สัทธินทรีย์.

[๘๗๒]
	 ก็วิริยินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	อริยสาวกปรารภสัมมัปปธาน	๔	 	ย่อมได้ความเพียร		 
นี้เรียกว่า		วิริยินทรีย์.

[๘๗๓]
	 ก็สตินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	อริยสาวกปรารภสติปัฏฐาน	๔		ย่อมได้สติ	 	 น้ีเรียกว่า 
สตินทรีย์.

[๘๗๔]
	 กส็มาธนิทรีย์เป็นไฉน	?			อรยิสาวกในธรรมวนิยัน้ี		ยึดหน่วงนพิพานให้เป็นอารมณ์แล้ว		 
ได้สมาธิ		ได้เอกัคคตาจิต		นี้เรียกว่า		สมาธินทรีย์.

[๘๗๕]
	 กปั็ญญินทรย์ีเป็นไฉน	?			อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี		เป็นผูมี้ปัญญา		ประกอบด้วย 
ปัญญาเครื่องก�าหนดความเกิดและความดับ	 	อันประเสริฐ	 	 ช�าแรกกิเลส	 	 ให้ถึง 
ความสิน้ทกุข์โดยชอบ		นีเ้รียกว่า		ปัญญินทรย์ี			ดกูรภกิษุทัง้หลาย		อินทรย์ี	๕	ประการ
นี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  



524 

[๘๗๖]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ		
อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ	ฯ		

[๘๗๗]
	 อิเมส		โข		ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		สมตฺตา		ปริปูรตฺตา		อรห		โหติ		ตโต		
มทุุตเรห	ิ	อนาคาม	ี	โหต	ิ	ตโต		มทุตุเรห	ิ	สกทาคาม	ี	โหต	ิ	ตโต		มทุตุเรห	ิ	โสตาปนโฺน		
โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		ธมฺมานุสารี		โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		สทฺธานุสารี		โหตีติ	ฯ		

[๘๗๘]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ		
อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ	ฯ		

[๘๗๙]
	 อิเมส		โข		ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		สมตฺตา		ปริปูรตฺตา		อรห		โหติ		ตโต		
มทุุตเรห	ิ	อนาคาม	ี	โหต	ิ	ตโต		มทุตุเรห	ิ	สกทาคาม	ี	โหต	ิ	ตโต		มทุตุเรห	ิ	โสตาปนโฺน		
โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		ธมฺมานุสารี		โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		สทฺธานุสารี		โหติ	ฯ		อิติ		โข		
ภิกฺขเว		อินฺทฺริยเวมตฺตตา		ผลเวมตฺตตา		โหติ		ผลเวมตฺตตา		ปุคฺคลเวมตฺตตาติ	ฯ
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สังขิตตสูตรท่ี ๑  

	 ความเป็นพระอริยบุคคลระดับต่างๆ	

[๘๗๖]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการนี้	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์			อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.

[๘๗๗]
	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย		บุคคลเป็นพระอรหนัต์		เพราะอนิทรย์ี	๕	ประการนีเ้ตม็บรบิรูณ์			 
เป็นพระอนาคาม	ี	เพราะอนิทรย์ี	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรย์ีของพระอรหนัต์		เป็นพระสกทาคามี
เพราะอนิทรย์ี	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรย์ีของพระอนาคาม	ี		เป็นพระโสดาบนั		เพราะอินทรย์ี	๕	 
ยงัอ่อนกว่าอนิทรีย์ของพระสกทาคามี			เป็นพระโสดาบนัผูธ้มัมานุสาร	ี	เพราะอินทรย์ี	๕	 
ยงัอ่อนกว่าอนิทรีย์ของพระโสดาบนั			เป็นพระโสดาบนัผูส้ทัธานสุาร	ี	 เพราะอนิทรย์ี	๕	 
ยงัอ่อนกว่าอนิทรีย์ของพระโสดาบนัผู้ธมัมานสุาร.ี

จบ  สูตรที่ ๒  

สังขิตตสูตรท่ี ๒  

	 ความต่างแห่งผลเพราะความต่างแห่งอินทรีย์		

[๘๗๘]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์		อินทรีย ์1		อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.		

[๘๗๙]
	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย		บุคคลเป็นพระอรหนัต์		เพราะอนิทรย์ี	๕	ประการนีเ้ตม็บรบิรูณ์		 
เป็นพระอนาคาม	ี	เพราะอนิทรีย์	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรย์ีของพระอรหนัต์		เป็นพระสกทาคามี		 
เพราะอนิทรีย์	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรย์ีของพระอนาคาม	ี	เป็นพระโสดาบัน		เพราะอนิทรย์ี	๕	 
ยงัอ่อนกว่าอนิทรีย์ของพระสกทาคามี		เป็นพระโสดาบันผูธ้มัมานุสารี		เพราะอินทรย์ี	๕	 
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระโสดาบัน		เป็นพระโสดาบันผู้สัทธานุสารี		เพราะอินทรีย์	๕	
ยงัอ่อนกว่าอนิทรีย์ของพระโสดาบนัผูธ้มัมานุสาร	ี	ดงัพรรณนามาฉะน้ี		ความต่างแห่งผล 
ย่อมมไีด้		เพราะความต่างแห่งอนิทรย์ี		ความต่างแห่งบคุคลย่อมมไีด้		เพราะความต่างแห่งผล.

จบ  สูตรที่ ๓  

1.  ข้อสังเกต : ค�าว่า “อินทรีย์” เกินมา ๑ ค�า  -ผู้รวบรวม



526 

[๘๘๐]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภิกขฺเว		อนิทฺฺริยาน	ิฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		สทธฺนฺิทรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินฺทรฺยิ	ฯ		 
อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ	ฯ		

[๘๘๑]
	 อิเมส		โข		ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		สมตฺตา		ปริปูรตฺตา		อรห		โหติ		ตโต		
มทุุตเรห	ิ	อนาคาม	ี	โหต	ิ	ตโต		มทุตุเรห	ิ	สกทาคาม	ี	โหต	ิ	ตโต		มทุตุเรห	ิ	โสตาปนโฺน		
โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		ธมฺมานุสารี		โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		สทฺธานุสารี		โหติ	ฯ		อิติ		โข		
ภิกฺขเว		ปริปูร		ปริปูรการี		อาราเธติ		ปเทส		ปเทสการี		อาราเธติ	ฯ		อวฺฌานิเตฺววาห		
ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ 1		วทามีติ	ฯ		

[๘๘๒]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ		
อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ	ฯ		

[๘๘๓]
	 อิเมส		โข		ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		สมตฺตา		ปริปูรตฺตา		อรห		โหติ		ตโต		
มุทุตเรหิ		อนฺตราปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		อุปหจฺจปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		 
มุทุตเรหิ		อสงฺขารปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		สสงฺขารปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		
มุทุตเรหิ	 	อุทฺธโสโต		 โหติ	 	อกนิฏฺคามี	 	ตโต		มุทุตเรหิ	 	สกทาคามี	 	 โหติ	 	ตโต		 
มุทุตเรหิ	 	 โสตาปนฺโน	 	 โหติ	 	ตโต	 	มุทุตเรหิ	 	ธมฺมานุสารี	 	 โหติ	 	ตโต	 	มุทุตเรหิ		 
สทฺธานุสารี		โหตีติ	ฯ		

1.  ม. ปฺจินฺทฺริยานีติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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สังขิตตสูตรท่ี ๓  

	 อินทรีย์	๕		ไม่เป็นหมัน

[๘๘๐]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์		อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.		

[๘๘๑]
	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		บุคคลผูเ้ป็นพระอรหนัต์		เพราะอินทรย์ี	๕	ประการน้ีเตม็บรบิรูณ์		 
เป็นพระอนาคาม	ี	เพราะอนิทรีย์	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรย์ีของพระอรหนัต์...			เป็นพระโสดาบนั 
ผู้สัทธานุสารี	 	 เพราะอินทรีย์	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระโสดาบันผู้ธัมมานุสาร	ี	 
ดังพรรณนามาฉะนี้แล	 	 	บุคคลผู้บ�าเพ็ญอรหัตมรรคให้บริบูรณ์	 	 ย่อมได้ชมอรหัตผล		
บุคคลผู้บ�าเพ็ญมรรค	๓	ที่เหลือให้บริบูรณ์		ย่อมได้ชมผลทั้ง	๓			เรากล่าวอินทรีย์	๕	
ว่าไม่เป็นหมันเลย.

จบ  สูตรที่ ๔  

วิตถารสูตรที่ ๑  

	 ความเป็นพระอริยบุคคลระดับต่างๆ

[๘๘๒]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์		อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.		

[๘๘๓]
	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย		บุคคลเป็นพระอรหนัต์		เพราะอนิทรย์ี	๕	ประการนีเ้ตม็บรบิรูณ์		 
เป็นพระอนาคามผู้ีอนัตราปรินพิพายี		เพราะอินทรย์ี	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระอรหนัต์		 
เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรนิพิพายี		เพราะอินทรย์ี	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรย์ีของพระอนาคามี 
ผูอ้นัตราปรนิิพพาย	ี		เป็นพระอนาคามีผูมี้อสงัขารปรินิพพายี		เพราะอินทรีย์	๕	ยังอ่อน
กว่าอนิทรย์ีของพระอนาคามผีูอ้ปุหจัจปรนิพิพาย	ี		เป็นพระอนาคามผีูส้สงัขารปรนิพิพายี		 
เพราะอนิทรย์ี	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรีย์ของอนาคามีผูอ้สงัขารปรินิพพายี	 	 	เป็นอนาคาม ี
ผูอ้ทุธงัโสโตอกนฏิฐคาม	ี	เพราะอนิทรย์ี	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรย์ีของพระอนาคามผีูส้สงัขาร- 
ปรนิพิพาย	ี		เป็นพระสกทาคาม	ี	เพราะอนิทรย์ี	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรีย์ของพระอนาคามี
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[๘๘๔]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ		
อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ	ฯ		

[๘๘๕]
	 อิเมส		โข		ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		สมตฺตา		ปริปูรตฺตา		อรห		โหติ		ตโต		
มุทุตเรหิ		อนฺตราปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		อุปหจฺจปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		 
มุทุตเรหิ		อสงฺขารปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		สสงฺขารปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		
มุทุตเรหิ	 	อุทฺธโสโต		 โหติ	 	อกนิฏฺคามี	 	ตโต		มุทุตเรหิ	 	สกทาคามี	 	 โหติ	 	ตโต		 
มุทุตเรหิ	 	 โสตาปนฺโน	 	 โหติ	 	ตโต	 	มุทุตเรหิ	 	ธมฺมานุสารี	 	 โหติ	 	ตโต	 	มุทุตเรหิ		 
สทธฺานสุาร	ี	โหต	ิฯ		อติ	ิ	โข		ภกิขฺเว		อนิทฺริฺยเวมตตฺตา		ผลเวมตฺตตา		โหต	ิ	ผลเวมตฺตตา		
ปุคฺคลเวมตฺตตาติ 1	ฯ		

[๘๘๖]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ		
อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ	ฯ		

1.  ม. ปุคฺคลเวมตฺตตา  โหตีติ ฯ  ยุ. ... โหติ ฯ
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ผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี	 	 	 เป็นพระโสดาบัน	 	 เพราะอินทรีย์	๕	 ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ 
ของพระสกทาคาม	ี		เป็นพระโสดาบนัผูธ้มัมานุสาร	ี	เพราะอินทรย์ี	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรย์ี
ของพระโสดาบัน			เป็นพระโสดาบนัผูส้ทัธานสุาร	ี	เพราะอนิทรย์ี	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรย์ี
ของพระโสดาบันผู้ธัมมานุสารี.

จบ  สูตรที่ ๕  

วิตถารสูตรที่ ๒  

	 ความต่างแห่งผลเพราะความต่างแห่งอินทรีย์

[๘๘๔]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์		อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.		

[๘๘๕]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		บคุคลเป็นพระอรหันต์		เพราะอนิทรย์ี	๕	ประการนีเ้ตม็บริบูรณ์		 
เป็นพระอนาคามผีูอ้นัตราปรินพิพาย	ี	เพราะอนิทรย์ี	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรย์ีของพระอรหนัต์...			 
เป็นพระโสดาบันผู้สัทธานุสารี		 เพราะอินทรีย์	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระโสดาบัน 
ผูธั้มมานสุาร	ี	ดงัพรรณนามาฉะนี	้		ความต่างแห่งผลย่อมมีได้		เพราะความต่างแห่งอินทรย์ี		
ความต่างแห่งบุคคลย่อมมีได้		เพราะความต่างแห่งผล.

จบ  สูตรที่ ๖  

วิตถารสูตรที่ ๓  

	 อินทรีย์	๕		ไม่เป็นหมัน

[๘๘๖]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์		อินทรีย์	๕	ประการ.		
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[๘๘๗]
	 อิเมส		โข		ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		สมตฺตา		ปริปูรตฺตา		อรห		โหติ		ตโต		
มุทุตเรหิ		อนฺตราปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		อุปหจฺจปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		 
มุทุตเรหิ		อสงฺขารปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		สสงฺขารปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		
มุทุตเรหิ	 	อุทฺธโสโต		 โหติ	 	อกนิฏฺคามี	 	ตโต		มุทุตเรหิ	 	สกทาคามี	 	 โหติ	 	ตโต		 
มุทุตเรหิ	 	 โสตาปนฺโน	 	 โหติ	 	ตโต	 	มุทุตเรหิ	 	ธมฺมานุสารี	 	 โหติ	 	ตโต	 	มุทุตเรหิ		 
สทฺธานุสารี		โหติ	ฯ		อิติ		โข		ภิกฺขเว		ปริปูร		ปริปูรการี		อาราเธติ		ปเทส		ปเทสการี		
อาราเธติ	ฯ		อวฺฌานิเตฺววาห		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ		วทามีติ	ฯ		

[๘๘๘]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ		
อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ	ฯ		

[๘๘๙]
	 อิเมส	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	ปฺจนฺน	 	อินฺทฺริยาน	 	สมตฺตา	 	ปริปูรตฺตา	 	อรห	 	 โหติ		
ตโต		มทุตุเรหิ		อรหตฺตผลสจฉฺกิริิยาย		ปฏปินฺโน		โหต	ิ	ตโต		มุทตุเรห	ิ	อนาคามี		โหต	ิ	 
ตโต		มุทุตเรหิ		อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย		ปฏิปนฺโน		โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		สกทคามี		
โหติ	 	ตโต	 	มุทุตเรหิ	 	สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย	 	ปฏิปนฺโน	 	 โหติ	 	ตโต	 	 มุทุตเรห	ิ	 
โสตาปนโฺน		โหติ		ตโต		มทุุตเรห	ิ	โสตาปตตฺผิลสจฉฺกิริยิาย		ปฏปินโฺน		โหต	ิฯ		ยสสฺ		โข		 
ภิกฺขเว		อิมานิ		ปฺจินฺทฺริยานิ		สพฺเพน		สพฺพ		สพฺพถา		สพฺพ		นตฺถิ		ตมห		พาหิโร		
ปุถุชฺชนปกฺเขฏฺโิตติ		วทามีติ	ฯ		
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[๘๘๗]
	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		บุคคลเป็นพระอรหนัต์		เพราะอินทรย์ี	๕	ประการน้ีเตม็บรบิรูณ์		 
เป็นพระอนาคามผีูอ้นัตราปรนิพิพาย	ี	เพราะอนิทรย์ีทัง้	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรย์ีของพระอรหนัต์...		 
เป็นพระโสดาบนัผูส้ทัธานุสาร	ี		เพราะอินทรีย์	๕	ยังอ่อนกว่าพระโสดาบันผูธ้มัมานสุาร	ี	 
ดังพรรณนามาฉะนี้แล	 	บุคคลผู้บ�าเพ็ญอรหัตมรรคให้บริบูรณ์	 	ย่อมได้ชมอรหัตผล		
บุคคลผู้บ�าเพ็ญมรรค	๓	ที่เหลือให้บริบูรณ์		ย่อมได้ชมผลทั้ง	๓			เรากล่าวอินทรีย์	๕		
ว่าไม่เป็นหมันเลย.

จบ  สูตรที่ ๗  

ปฏิปันนสูตร  

	 ผู้ปฏิบัติอินทรีย์	๕		

[๘๘๘]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์			อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.

[๘๘๙]
	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		บุคคลผูเ้ป็นพระอรหนัต์		เพราะอินทรย์ี	๕	ประการน้ีเตม็บรบิรูณ์		 
เป็นผูป้ฏิบติัเพือ่ท�าอรหตัผลให้แจ้ง		 เพราะอินทรีย์	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรย์ีของพระอรหนัต์			 
เป็นอนาคามี		เพราะอินทรีย์	๕	ยังอ่อนกว่าอินทร ์1	ของผู้ปฏิบัติเพื่อท�าอรหัตผลให้แจ้ง			
เพราะอินทรีย์	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระอนาคามี		เป็นพระสกาทาคามี	2			เพราะ
อินทรีย์	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อท�าอนาคามิผลให้แจ้ง	 	 	 เป็นผู้ปฏิบัติ 
เพื่อท�าสกทาคามิผลให้แจ้ง	 	 เพราะอินทรีย์	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระสกทาคาม	ี		
เป็นพระโสดาบนั		เพราะอนิทรย์ี	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรย์ีของผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�าสกทาคามิผล
ให้แจ้ง			เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อท�าโสดาปัตติผลให้แจ้ง		เพราะอินทรีย์	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรีย ์
ของพระโสดาบัน	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 อินทรีย์	๕	ประการน้ี	 	 ไม่มีแก่ผู้ใดเสียเลย 
โดยประการทั้งปวง		เราเรียกผู้นั้นว่า		เป็นคนภายนอก		ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน.

จบ  สูตรที่ ๘  

1.  อินทรีย์  -ผู้รวบรวม
2.  พระสกทาคาม ี -ผู้รวบรวม
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[๘๙๐]
	 อถ		โข		อฺตโร		ภิกฺขุ		เยน		ภควา		เตนุปสงฺกมิ		อุปสงฺกมิตฺวา		ภควนฺต		 
อภวิาเทตวฺา		เอกมนตฺ		นสีิทิ	ฯ		เอกมนฺต		นิสนฺิโน		โข		โส		ภกฺิขุ		ภควนฺต		เอตทโวจ		 
อินฺทฺริยสมฺปนฺโน	 	อินฺทฺริยสมฺปนฺโนติ	 	ภนฺเต	 	วุจฺจติ	 	 กิตฺตาวตา	 	 นุ	 	 โข	 	ภนฺเต		 
อินฺทฺริยสมฺปนฺโน		โหตีติ	ฯ		

[๘๙๑]
	 อธิ		ภกฺิขุ		ภกิขฺุ		สทธฺนิทฺริฺย		ภาเวต	ิ	อปุสมคาม	ึ	สมโฺพธคาม	ึ	วริยิินทฺรฺยิ		ภาเวติ		 
อุปสมคามึ		สมฺโพธคามึ		สตินฺทฺริย	 	ภาเวติ	 	อุปสมคามึ		สมฺโพธคามึ		สมาธินฺทฺริย		 
ภาเวติ	 	อุปสมคามึ	 	สมฺโพธคามึ	 	ปฺินฺทฺริย	 	ภาเวติ	 	อุปสมคามึ	 	สมฺโพธคามึ	ฯ		 
เอตฺตาวตา		โข		ภิกฺขุ		ภิกฺขุ		อินฺทฺริยสมฺปนฺโน		โหตีติ	ฯ		

[๘๙๒]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ		
อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ	ฯ		

[๘๙๓]
	 อเิมส		โข		ภกิขฺเว		ปฺจนนฺ		อนิทฺริฺยาน		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺา		ภกิขฺ	ุ	อาสวาน		
ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		ปฺาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		
อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ	ฯ		

มุทุตรวคฺโค  ทุติโย ฯ
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๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

อุปสมสูตร  

	 ว่าด้วยผู้พร้อมด้วยอินทรีย์	๕		

[๘๙๐]
	 ครั้งนั้นแล	 	ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ	 	ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว	 	นั่ง	ณ	 ท่ีควร 

ส่วนข้างหนึ่ง		ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า		ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ที่เรียกว่า		ผู้ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์อื่นๆ	ดังนี้		

ด้วยเหตุเพียงเท่าใดหนอ		ภิกษุจึงชื่อว่า		เป็นผู้พร้อมด้วยอินทรีย์	?	

[๘๙๑]
	 พระผูม้พีระภาคตรสัว่า		ดกูรภกิษ	ุ	ภกิษใุนธรรมวนิยันี	้	ย่อมเจรญิ		สทัธนิทรย์ี		วริยินิทรย์ี		 
สตนิทรย์ี	 	สมาธนิทรีย์	 	 ปัญญนิทรีย์	 	 อันให้ความสงบ		ให้ถึงความตรสัรู	้ 	 	ดกูรภกิษ	ุ	 
ด้วยเหตเุพยีงเท่านีแ้ล		ภิกษุจึงชื่อว่า		เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์.

จบ  สูตรที่ ๙  

อาสวักขยสูตร  

	 ผลของการปฏิบัติอินทรีย์	๕		

[๘๙๒]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์		อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.		

[๘๙๓]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เพราะได้เจริญ	 	 ได้กระท�าให้มากซ่ึงอินทรีย์	๕	ประการน้ี		 
ภิกษุจึงกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ	 	ปัญญาวิมุติ	 	 อันหาอาสวะมิได้	 	 เพราะอาสวะ 
ทั้งหลายสิ้นไป		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  มุทุตวรรคที่ ๒  
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ตสฺสุทฺทาน

	 	 ปฏิลาโภ		จ 1		ตโย		สงฺขิตฺตา 2			 		วิตฺถารา 3		อปเร		ตโย	
	 	 ปฏิปนฺโน		จุปสโม 4		 	 		อาสวาน		ขโย		จิเมติ	ฯ	

1.  ม. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
2.  โป. สพฺพสงฺขิตฺตา ฯ
3.  โป. วิตฺถาเรน ... ฯ
4.  ม. ... จ  สมฺปนฺโน  ทสม  อาสวกฺขยนฺติ ฯ
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๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

	 	 ๑.	ปฏิลาภสูตร			 	 ๒.	สังขิตตสูตรที่	๑		
	 	 ๓.	สังขิตตสูตรที่	๒			 	 ๔.	สังขิตตสูตรที่	๓		
	 	 ๕.	วิตถารสูตรที่	๑			 	 ๖.	วิตถารสูตรที่	๒		
	 	 ๗.	วิตถารสูตรที่	๓			 	 ๘.	ปฏิปันนสูตร		
	 	 ๙.	อุปสมสูตร			 	 ๑๐.	อาสวักขยสูตร		
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ฉฬินฺทฺริยวคฺโค  ตติโย

[๘๙๔]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ		

[๘๙๕]
	 ยาวกีวฺจาห		ภิกฺขเว		อิเมส		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		สมุทยฺจ		อตฺถงฺคมฺจ		
อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		นิสฺสรณฺจ		ยถาภูต		น		อพฺภฺาสึ	ฯ		เนว		ตาวาห		ภิกฺขเว		
สเทวเก	 	 โลเก	 	สมารเก	 	สพฺรหฺมเก	 	สสฺสมณพฺราหฺมณิยา	 	ปชาย	 	สเทวมนุสฺสาย		 
อนุตฺตร		สมฺมาสมฺโพธึ		อภิสมฺพุทฺโธ 1		ปจฺจฺาสึ	ฯ

[๘๙๖]
	 ยโต		จ		ขวฺาห		ภกิขฺเว		อเิมส		ปฺจนฺน		อนิทฺริฺยาน		สมทุยฺจ		อตถฺงฺคมฺจ		
อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		นสิสฺรณฺจ		ยถาภตู		อพภฺฺาส	ึฯ		อถาห		ภกิขฺเว		สเทวเก		 
โลเก	 	สมารเก	 	สพฺรหฺมเก	 	สสฺสมณพฺราหฺมณิยา	 	ปชาย	 	สเทวมนุสฺสาย	 	อนุตฺตร		 
สมฺมาสมฺโพธึ	 	อภิสมฺพุทฺโธ	 	ปจฺจฺาสึ	ฯ	 	าณฺจ	 	ปน	 	 เม	 	ทสฺสน	 	 อุทปาทิ		 
อกุปฺปา		เม		วิมุตฺติ 2		อยมนฺติมา		ชาติ		นตฺถิ		ทานิ		ปุนพฺภโวติ	ฯ

  

[๘๙๗]
	 ตีณีมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ตีณิ	ฯ	 	อิตฺถินฺทฺริย	 	ปุริสินฺทฺริย		 
ชีวิตินฺทฺริย	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ตีณิ		อินฺทฺริยานีติ	ฯ		

1.  ม. ยุ. อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ยุ. เจโตวิมุตฺติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

ฉฬินทริยวรรคท่ี ๓  

ปุนัพภวสูตร  

	 อินทรีย์	๕		

[๘๙๔]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์.

[๘๙๕]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เรายังไม่รู้ทั่วถึงความเกิด		ความดับ		คุณ		โทษ		และอุบาย 
เครือ่งสลดัออกแห่งอนิทรีย์	๕	ประการนี	้	ตามความเป็นจรงิ		เพยีงใด		เราก็ยงัไม่ปฏญิาณตน
ว่า		ได้ตรัสรู้พระอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก		พร้อมท้ังเทวโลก		มารโลก		พรหมโลก		
ในหมู่สัตว์		พร้อมทั้งสมณพราหมณ์		เทวดาและมนุษย์		เพียงนั้น.

[๘๙๖]
	 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย		เมือ่ใด		เรารูท้ัว่ถงึความเกดิ		ความดบั		คณุ		โทษ		และอบุาย
เครือ่งสลดัออกแห่งอนิทรีย์	๕	ประการน้ีตามความเป็นจรงิ		เม่ือน้ัน		เราจงึปฏญิาณตนว่า		 
ได้ตรสัรูพ้ระอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก		พร้อมทัง้เทวโลก		มารโลก		พรหมโลก		 
ในหมูส่ตัว์		พร้อมท้ังสมณพราหมณ์		เทวดาและมนุษย์		กแ็ล		ญาณทสัสนะได้บังเกิดขึ้น 
แก่เราว่า		วิมุติของเราไม่ก�าเริบ		ชาตินี้เป็นชาติมีในที่สุด		บัดนี้		ความเกิดอีกไม่มี.

จบ  สูตรที่ ๑  

ชีวิตินทริยสูตร  

	 อินทรีย์	๓		

[๘๙๗]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 อินทรีย์	 ๓	 ประการนี้	 	 	 ๓	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
อิตถินทรีย์	๑			ปุริสินทรีย์	๑			ชีวิตินทรีย์	๑			อินทรีย์	๓	ประการนี้แล.		

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๘๙๘]
	 ตีณีมานิ		ภิกฺขเว		อินฺทฺริยานิ	ฯ		กตมานิ		ตีณิ	ฯ		อนฺาตฺสฺสามีตินฺทฺริย		
อฺินฺทฺริย		อฺาตาวินฺทฺริย	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ตีณิ		อินฺทฺริยานีติ	ฯ

  

[๘๙๙]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ		
อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ	ฯ		

[๙๐๐]
	 อิเมส		โข		ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		สมตฺตา		ปริปูรตฺตา		อรห		โหติ		ตโต		
มุทุตเรหิ		อนฺตราปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		อุปหจฺจปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		 
มุทุตเรหิ		อสงฺขารปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		สสงฺขารปรินิพฺพายี		โหติ		ตโต		
มุทุตเรหิ	 	อุทฺธโสโต		 โหติ	 	อกนิฏฺคามี	 	ตโต		มุทุตเรหิ	 	สกทาคามี	 	 โหติ	 	ตโต		 
มทุตุเรห	ิ	เอกพชีี		โหต	ิ	ตโต		มทุตุเรห	ิ	โกลงโฺกโล		โหต	ิ	ตโต		มทุตุเรห	ิ	สตตฺกฺขตตฺุ�ปรโม		
โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		ธมฺมานุสารี		โหติ		ตโต		มุทุตเรหิ		สทฺธานุสารี		โหตีติ	ฯ		
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อัญญาตาวินทริยสูตร  

	 อินทรีย์	๓	อีกอย่างหนึ่ง		

[๘๙๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๓	ประการนี้			๓	ประการเป็นไฉน	?		คือ		อนัญญา- 
ตัญญัสสามีตินทรีย์	๑			อัญญินทรีย์	๑			อัญญาตาวินทรีย์	๑			อินทรีย์	๓	ประการนี้แล.		

จบ  สูตรที่ ๓  

เอกาภิญญาสูตร  

	 ความเป็นพระอริยบุคคลระดับต่างๆ

[๘๙๙]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์			อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.

[๙๐๐]
	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย		บุคคลเป็นพระอรหนัต์		เพราะอนิทรย์ี	๕	ประการนีเ้ตม็บรบิรูณ์		 
เป็นพระอนาคามผู้ีอนัตราปรินพิพายี		เพราะอินทรย์ี	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรย์ีของพระอรหนัต์		 
เป็นพระอนาคามผีูอ้ปุหจัจปรนิพิพายี		เพราะอินทรย์ี	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรย์ีของพระอนาคามี 
ผูอ้นัตราปรินพิพาย	ี		เป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพาย	ี	เพราะอนิทรย์ี	๕	ยงัอ่อนกว่า 
อินทรีย์ของพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี	 	 	 เป็นพระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายี		 
เพราะอนิทรย์ี	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรย์ีของพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพาย	ี		เป็นพระอนาคาม ี
ผูอ้ทุธงัโสโตอกนฏิฐคาม	ี	เพราะอนิทรย์ี	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรย์ีของพระอนาคามผีูส้สงัขาร- 
ปรนิพิพาย	ี		เป็นพระสกทาคาม	ี	เพราะอนิทรย์ี	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระอนาคามี 
ผูอ้ทุธงัโสโตอกนฏิฐคาม	ี		เป็นพระโสดาบันผูเ้อกพิช ี1 		เพราะอนิทรย์ี	๕	ยงัอ่อนกว่าอนิทรย์ี 
ของพระสกทาคาม	ี		เป็นพระโสดาบันผูโ้กลงัโกละ		เพราะอนิทรย์ี	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรีย์
ของพระโสดาบันผู้เอกพิชี	 	 	 เป็นพระโสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะ	 	 เพราะอินทรีย์	๕	 
ยงัอ่อนกว่าอนิทรย์ีของพระโสดาบนัผูโ้กลงัโกละ			เป็นพระโสดาบนัผูธ้มัมานสุาร	ี	เพราะ
อินทรีย์	๕	ยังอ่อนกว่าพระโสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะ			เป็นพระโสดาบันผู้สัทธานุสารี		
เพราะอินทรีย์	๕	ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของพระโสดาบันผู้ธัมมานุสารี.

จบ  สูตรที่ ๔  

1.  ข้อสังเกต : ในบาลี  คือ “เอกพีชี”  -ผู้รวบรวม
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[๙๐๑]
	 ฉยมิานิ		ภิกขฺเว		อนิทฺฺริยาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ฉ	ฯ		จกขฺนุทฺรฺยิ		โสตนิทฺฺรยิ		ฆานนิทฺฺรยิ		
ชิวหินฺทฺริย		กายินฺทฺริย		มนินฺทฺริย	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ฉ		อินฺทฺริยานีติ	ฯ		
  

[๙๐๒]
	 ฉยมิานิ		ภิกขฺเว		อนิทฺฺริยาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ฉ	ฯ		จกขฺนุทฺรฺยิ		โสตนิทฺฺรยิ		ฆานนิทฺฺรยิ		
ชิวฺหินฺทฺริย		กายินฺทฺริย		มนินฺทฺริย	ฯ		

[๙๐๓]
	 ยโต		โข		ภิกขฺเว		อริยสาวโก		อเิมส		ฉนฺน		อินฺทรฺยิาน		สมุทยฺจ		อตถฺงคฺมฺจ		 
อสฺสาทฺจ	 	อาทีนวฺจ	 	นิสฺสรณฺจ	 	ยถาภูต	 	ปชานาติ	ฯ	 	อย	 	 วุจฺจติ	 	ภิกฺขเว		 
อริยสาวโก		โสตาปนฺโน		อวินิปาตธมฺโม		นิยโต		สมฺโพธิปรายโนติ	ฯ

[๙๐๔]
	 ฉยมิานิ		ภิกขฺเว		อนิทฺฺริยาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ฉ	ฯ		จกขฺนุทฺรฺยิ		โสตนิทฺฺรยิ		ฆานนิทฺฺรยิ		
ชิวฺหินฺทฺริย		กายินฺทฺริย		มนินฺทฺริย	ฯ		
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สุทธกสูตร  

	 อินทรีย์	๖		

[๙๐๑]
	 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย		อนิทรีย์	๖	ประการน้ี			๖	ประการเป็นไฉน	?		คอื		จักขุนทรย์ี	๑		 
โสตินทรีย์	๑			ฆานินทรีย์	๑			ชิวหินทรีย์	๑			กายินทรีย์	๑			มนินทรีย์	๑		นี้แล		 
อินทรีย์	๖	ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๕  

โสตาปันนสูตร  

	 การรู้อินทรีย์	๖	ของพระโสดาบัน		

[๙๐๒]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 อินทรีย์	 ๖	 ประการน้ี	 	 	 ๖	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
จักขุนทรีย์...มนินทรีย์.		

[๙๐๓]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เมื่อใด		อริยสาวกรู้ชัดซึ่งความเกิด		ความดับ		คุณ		โทษ 
และอุบายอันเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอินทรีย์	 ๖	 ประการน้ี	 	 ตามความเป็นจริง		 
เมื่อนั้น	 	 เราเรียกอริยสาวกนี้ว่า	 	 เป็นพระโสดาบัน	 	 มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา		 
เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.

จบ  สูตรที่ ๖  

อรหันตสูตรที่ ๑  

	 การรู้อินทรีย์	๖		ของพระอรหันต์		

[๙๐๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 อินทรีย์	 ๖	 ประการน้ี	 	 	 ๖	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
จักขุนทรีย์...มนินทรีย์.
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[๙๐๕]
	 ยโต		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อิเมส		ฉนฺน		อินฺทฺริยาน		สมุทยฺจ		อตฺถงฺคมฺจ		 
อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		นิสฺสรณฺจ		ยถาภูต		วิทิตฺวา		อนุปาทา		วิมุตฺโต		โหติ	ฯ		อย		
วจุจฺต	ิ	ภกิขฺเว		ภิกขฺ	ุ	อรห		ขณีาสโว		วสุติวา		กตกรณีโย		โอหติภาโร		อนุปปฺตตฺสทตโฺถ		
ปริกฺขีณภวสฺโชโน		สมฺมทฺาวิมุตฺโตติ	ฯ		

[๙๐๖]
	 ฉยมิานิ		ภิกขฺเว		อนิทฺฺริยาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ฉ	ฯ		จกขฺนุทฺรฺยิ		โสตนิทฺฺรยิ		ฆานนิทฺฺรยิ		
ชิวฺหินฺทฺริย		กายินฺทฺริย		มนินฺทฺริย	ฯ		

[๙๐๗]
	 ยาวกีวฺจาห	 	 ภิกฺขเว	 	อิเมส	 	ฉนฺน	 	 อินฺทฺริยาน	 	สมุทยฺจ	 	อตฺถงฺคมฺจ		 
อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		นสิสฺรณฺจ		ยถาภตู		น		อพภฺฺาส	ึฯ		เนว		ตาวาห		ภกิขฺเว		
สเทวเก		โลเก		สมารเก		สพฺรหมฺเก		สสสฺมณพรฺาหมฺณิยา		ปชาย		สเทวมนุสสฺาย		อนุตตฺร		
สมฺมาสมฺโพธึ		อภิสมฺพุทฺโธ		ปจฺจฺาสึ	ฯ		

[๙๐๘]
	 ยโต		จ		ขฺวาห		ภิกฺขเว		อิเมส		ฉนฺน		อินฺทฺริยาน		สมุทยฺจ		อตฺถงฺคมฺจ		 
อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		นสิสฺรณฺจ		ยถาภตู		อพภฺฺาส	ึฯ		อถาห		ภกิขฺเว		สเทวเก		 
โลเก	 	สมารเก	 	สพฺรหฺมเก	 	สสฺสมณพฺราหฺมณิยา	 	ปชาย	 	สเทวมนุสฺสาย	 	อนุตฺตร		 
สมมฺาสมโฺพธึ		อภิสมฺพุทโฺธ		ปจจฺฺาส	ึฯ		าณฺจ		ปน		เม		ทสสฺน		อทุปาท	ิ	อกปุปฺา		
เม		วิมุตฺติ		อยมนฺติมา		ชาติ		นตฺถิทานิ		ปุนพฺภโวติ	ฯ		
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[๙๐๕]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เมื่อใด		ภิกษุรู้ชัดซึ่งความเกิด		ความดับ		คุณ	โทษ		และ
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรีย์	๖	ประการนี้		ตามความเป็นจริงแล้ว		เป็นผู้หลุดพ้น
เพราะไม่ถอืมัน่			เมือ่นัน้		ภกิษนุีเ้ราเรยีกว่า		เป็นพระอรหนัตขณีาสพ		อยูจ่บพรหมจรรย์		
ท�ากิจที่ควรท�าเสร็จแล้ว	 	ปลงภาระลงแล้ว	 	บรรลุประโยชน์ของตนแล้ว	 	สิ้นสังโยชน์ 
ที่จะน�าไปสู่ภพ		หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๗  

อรหันตสูตรที่ ๒  

	 การรู้อินทรีย์	๖		ของพระพุทธเจ้า

[๙๐๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 อินทรีย์	 ๖	 ประการนี้	 	 	 ๖	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
จักขุนทรีย์...มนินทรีย์.		

[๙๐๗]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เรายังไม่รู้ทั่วถึงความเกิด		ความดับ		คุณ	โทษ		และอุบาย 
เครือ่งสลดัออกแห่งอนิทรีย์	๖	ประการนี	้	ตามความเป็นจรงิ		เพยีงใด		เรากย็งัไม่ปฏญิาณตน
ว่า		ได้ตรัสรู้พระอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก		พร้อมท้ังเทวโลก		มารโลก		พรหมโลก		
ในหมู่สัตว์		พร้อมทั้งสมณพราหมณ์		เทวดาและมนุษย์		เพียงนั้น.

[๙๐๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เมื่อใด		เรารู้ทั่วถึงความเกิด		ความดับ		คุณ		โทษ		และ 
อุบายเคร่ืองสลัดออกแห่งอินทรีย์	 ๖	 ประการนี้	 	 ตามความเป็นจริง	 	 เมื่อนั้น		 
เราจึงปฏิญาณตนว่า		ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก		พร้อมทั้งเทวโลก		 
มารโลก		พรหมโลก		ในหมู่สัตว์		พร้อมทั้งสมณพราหมณ์		เทวดาและมนุษย์		ก็แหละ 
ญาณทัสสนะได้บังเกิดขึ้นแก่เราว่า	 	 วิมุติของเราไม่ก�าเริบ	 	ชาตินี้เป็นชาติมีในที่สุด		 
บัดนี้ความเกิดอีกไม่มี.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๙๐๙]
	 ฉยมิานิ		ภิกขฺเว		อนิทฺฺริยาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ฉ	ฯ		จกขฺนุทฺรฺยิ		โสตนิทฺฺรยิ		ฆานนิทฺฺรยิ		
ชิวฺหินฺทฺริย		กายินฺทฺริย		มนินฺทฺริย	ฯ		

[๙๑๐]
	 เย		หิ 1		เกจิ		ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		อิเมส		ฉนฺน		อินฺทฺริยาน		
สมุทยฺจ		อตฺถงฺคมฺจ		อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		นิสฺสรณฺจ		ยถาภูต		นปฺปชานนฺติ	ฯ		 
นเม		เต		ภกิขฺเว		สมณา		วา		พฺราหมฺณา		วา		สมเณส	ุ	วา		สมณสมมฺตา		พรฺาหฺมเณสุ		
วา		พฺราหฺมณสมฺมตา		น		จ		ปเนเต		อายสฺมนฺโต		สามฺตฺถ		วา		พฺราหฺมฺตฺถ		
วา		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรนฺติ	ฯ		

[๙๑๑]
	 เย		หิ 2		เกจิ		ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		อิเมส		ฉนฺน		อินฺทฺริยาน		
สมุทยฺจ		อตฺถงฺคมฺจ		อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		นิสฺสรณฺจ		ยถาภูต		ปชานนฺติ	ฯ		
เต		โขเม		ภกิขฺเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		สมเณสุ		เจว		สมณสมมฺตา		พรฺาหฺมเณสุ		
จ		พฺราหฺมณสมฺมตา		เต		จ		ปนายสฺมนฺโต		สามฺตฺถฺจ		พฺราหฺมฺตฺถฺจ		ทิฏฺเว		
ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรนฺตีติ	ฯ		

[๙๑๒]
	 เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		จกฺขุนฺทฺริย		นปฺปชานนฺติ		 
จกฺขุนฺทฺริยสมุทย	 	นปฺปชานนฺติ	 	จกฺขุนฺทฺริยนิโรธ	 	นปฺปชานนฺติ	 	จกฺขุนฺทฺริยนิโรธ- 
คามินีปฏิปท		นปฺปชานนฺติ		โสตินฺทฺริย		ฆานินฺทฺริย		ชิวฺหินฺทฺริย		กายินฺทฺริย		มนินฺทฺริย		
นปฺปชานนฺติ		มนินฺทฺริยสมุทย		นปฺปชานนฺติ		มนินฺทฺริยนิโรธ		นปฺปชานนฺติ		มนินฺทฺริย- 
นโิรธคามนิปีฏปิท		นปฺปชานนตฺ	ิฯ		นเม		เต		ภกิขฺเว		ฯเปฯ		สย		อภฺิา		สจฉฺกิตฺวา		
อุปสมฺปชฺช		วิหรนฺติ	ฯ		

1.  โป. หิสทฺโท  นตฺถิ ฯ
2.  โป. ม. เย  จ  โข ฯ
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สมณพราหมณสูตรที่ ๑  

	 ว่าด้วยอินทรีย์	๖

[๙๐๙]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 อินทรีย์	 ๖	 ประการน้ี	 	 	 ๖	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
จักขุนทรีย์...มนินทรีย์.

[๙๑๐]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กส็มณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง		ไม่รู้ชดัซ่ึงความเกดิ		
ความดบั		คณุ		โทษ		และอบุายเครือ่งสลดัออกแห่งอนิทรย์ี	๖	ประการน้ี		ตามความเป็นจรงิ		 
สมณะหรอืพราหมณ์เหล่านัน้		เราไม่นบัว่าเป็นสมณะในหมูส่มณะ		หรอืว่าเป็นพราหมณ์
ในหมู่พราหมณ์	 	 เพราะท่านเหล่านั้นไม่กระท�าให้แจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะ
หรือของความเป็นพราหมณ์		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.

[๙๑๑]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		ส่วนสมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่		รูช้ดัซึง่ความเกดิ		 
ความดบั		คณุ		โทษ		และอบุายเครือ่งสลดัออกแห่งอินทรีย์	๖	ประการน้ี		ตามความเป็นจรงิ		 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น	 	 เรานับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ		และว่าเป็นพราหมณ ์
ในหมู่พราหมณ์	 	 เพราะท่านเหล่าน้ันกระท�าให้แจ้งซ่ึงประโยชน์ของความเป็นสมณะ		 
และของความเป็นพราหมณ์		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.

จบ  สูตรที่ ๙  

สมณพราหมณสูตรที่ ๒  

	 ว่าด้วยการรู้อินทรีย์	๖

[๙๑๒]
	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		กส็มณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่		ไม่รูชั้ดซึง่จกัขนุทรย์ี		 
ความเกิดแห่งจักขุนทรีย์	 	ความดับแห่งจักขุนทรีย์	 	 และปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับ 
แห่งจักขุนทรีย์		ไม่รู้ชัดซึ่งโสตินทรีย์...			ฆานินทรีย์...			ชิวหินทรีย์...			กายินทรีย์...			
มนินทรีย์	 	ความเกิดแห่งมนินทรีย์	 	ความดับแห่งมนินทรีย์	 	และปฏิปทาที่จะให้ถึง 
ความดบัแห่งมนนิทรีย์		สมณะหรอืพราหมณ์เหล่านัน้		เราไม่นบัว่าเป็นสมณะในหมูส่มณะ		 
หรอืว่าเป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์		เพราะท่านเหล่าน้ัน		ไม่กระท�าให้แจ้งซึง่ประโยชน์ของ
ความเป็นสมณะหรือของความเป็นพราหมณ์		ด้วยปัญญาอนัยิง่เอง		ในปัจจบุนั		เข้าถงึอยู.่
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[๙๑๓]
	 เย		จ		โข		เกจิ		ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		จกฺขุนฺทฺริย		ปชานนฺติ		 
จกขฺนุทฺรฺยิสมทุย		ปชานนฺต	ิ	จกขฺนุทฺรฺยินโิรธ		ปชานนติฺ		จกขฺนุทฺรฺยินโิรธคามนิปีฏปิท		 
ปชานนฺติ	 	 โสตินฺทฺริย	 	ฆานินฺทฺริย	 	ชิวฺหินฺทฺริย	 	กายินฺทฺริย	 	มนินฺทฺริย	 	ปชานนฺติ		 
มนินฺทฺริยสมุทย	 	ปชานนฺติ	 	มนินฺทฺริยนิโรธ	 	ปชานนฺติ	 	มนินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท		 
ปชานนตฺ	ิฯ		เต		โขเม		ภิกขฺเว		สมณา		วา		พรฺาหมฺณา		วา		สมเณส	ุ	เจว 1		สมณสมฺมตา		 
พฺราหฺมเณสุ	 	 จ  2	 	 พฺราหฺมณสมฺมตา	 	 เต	 	 จ	 	 ปนายสฺมนฺโต	 	 สามฺตฺถฺจ		 
พฺราหฺมฺตฺถฺจ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรนฺตีติ	ฯ		

ฉฬินฺทฺริยวคฺโค  ตติโย ฯ

ตสฺสุทฺทาน

	 	 นพฺภโว 3		ชีวิตฺาย			 	 	 เอกาภิฺฺจ		สุทฺธก	
	 	 โสโต		เทฺว		อรหา 4		เทฺว				 	 สมณพฺราหฺมเณน		จาติ	ฯ	

1.  โป. วา ฯ
2.  โป. วา ฯ
3.  โป. น  หตชีวิตฺาย  เอกาภิฺฺเจว  สุทฺธก ฯ  ม. ปุนพฺภโว ... เอกพิชีจ ... โสโต  อรหสมฺพุทฺโธ  เทฺว  จ  สมณพฺราหฺมณาติ ฯ
4.  ยุ. ... อรหตา ... ฯ
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[๙๑๓]
	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		ส่วนสมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง		รูช้ดัซึง่จกัขุนทรย์ี		 
ความเกิดแห่งจักขุนทรีย์	 	ความดับแห่งจักขุนทรีย์	 	 และปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับ 
แห่งจักขุนทรีย์	 	 รู้ชัดซึ่งโสตินทรีย์...	 	 	ฆานินทรีย์...	 	 	ชิวหินทรีย์...	 	 	กายินทรีย์...			 
มนินทรีย์	 	ความเกิดแห่งมนินทรีย์	 	ความดับแห่งมนินทรีย์	 	และปฏิปทาที่จะให้ถึง 
ความดับแห่งมนินทรีย์		สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น		เรานับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ		
และว่าเป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์		เพราะท่านเหล่านัน้		กระท�าให้แจ้งซ่ึงประโยชน์ของ
ความเป็นสมณะและของความเป็นพราหมณ์		ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถงึอยู.่

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  ฉฬินทริยวรรคที่ ๓  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

	 	 ๑.	ปุนัพภวสูตร			 	 ๒.	ชีวิตินทริยสูตร		
	 	 ๓.	อัญญาตาวินทริยสูตร			 	 ๔.	เอกาภิญญาสูตร		
	 	 ๕.	สุทธกสูตร			 	 ๖.	โสตาปันนสูตร		
	 	 ๗.	อรหันตสูตรที่	๑			 	 ๘.	อรหันตสูตรที่	๒		
	 	 ๙.	สมณพราหมณสูตรที่	๑			 	 ๑๐.	สมณพราหมณสูตรที่	๒		
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สุขินฺทฺริยวคฺโค  จตุตฺโถ

[๙๑๔]
	 ปฺจิมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สุขินฺทฺริย	 	ทุกฺขินฺทฺริย		 
โสมนสฺสินฺทฺริย		โทมนสฺสินฺทฺริย		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานีติ	ฯ		

[๙๑๕]
	 ปฺจิมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สุขินฺทฺริย	 	ทุกฺขินฺทฺริย		 
โสมนสฺสินฺทฺริย		โทมนสฺสินฺทฺริย		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๑๖]
	 ยโต	 	 โข	 	 ภิกฺขเว	 	 อริยสาวโก	 	 อิเมส	 	ปฺจนฺน	 	 อินฺทฺริยาน	 	 สมุทยฺจ		 
อตฺถงฺคมฺจ		อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		นิสฺสรณฺจ		ยถาภูต		ปชานาติ	ฯ		อย		วุจฺจติ		
ภิกฺขเว		อริยสาวโก		โสตาปนฺโน		อวินิปาตธมฺโม		นิยโต		สมฺโพธิปรายโนติ	ฯ		

[๙๑๗]
	 ปฺจิมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สุขินฺทฺริย	 	ทุกฺขินฺทฺริย		 
โสมนสฺสินฺทฺริย		โทมนสฺสินฺทฺริย		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		
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สุขินทริยวรรคที่ ๔

สุทธกสูตร

	 ว่าด้วยอินทรีย์	๕		

[๙๑๔]  
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการนี้	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สุขนิทรย์ี	๑			ทกุขนิทรีย์	๑			โสมนสัสินทรย์ี	๑			โทมนสัสนิทรย์ี	๑			อเุปกขินทรย์ี	๑		 
อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

โสตาปันนสูตร

	 รู้การเกิดดับแห่งอินทรีย์	๕		เป็นโสดาบัน

[๙๑๕]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สุขินทรีย์...อุเปกขินทรีย์.

[๙๑๖]
	 ดกูรภกิษทัุง้หลาย		เมือ่ใด		อรยิสาวกรูช้ดัซึง่ความเกดิ		ความดับ		คณุ		โทษ		และ 
อบุายเครือ่งสลดัออกแห่งอนิทรีย์	๕	ประการนี	้	ตามความเป็นจรงิ		อรยิสาวกนีเ้ราเรยีกว่า		 
เป็นพระโสดาบัน		มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา		เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.

จบ  สูตรที่ ๒  

อรหันตสูตร  

	 รู้ความเกิดดับแห่งอินทรีย์	๕		เป็นพระอรหันต์		

[๙๑๗]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สุขินทรีย์...อุเปกขินทรีย์.
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[๙๑๘]
	 ยโต		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อิเมส		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		สมุทยฺจ		อตฺถงฺคมฺจ		
อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		นิสฺสรณฺจ		ยถาภูต		วิทิตฺวา		อนุปาทา		วิมุตฺโต		โหติ	ฯ		อย		
วจุจฺต	ิ	ภกิขฺเว		ภิกขฺ	ุ	อรห		ขณีาสโว		วสุติวา		กตกรณีโย		โอหติภาโร		อนุปปฺตตฺสทตโฺถ		
ปริกฺขีณภวสฺโชโน		สมฺมทฺาวิมุตฺโตติ	ฯ		

[๙๑๙]
	 ปฺจิมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สุขินฺทฺริย	 	ทุกฺขินฺทฺริย		 
โสมนสฺสินฺทฺริย		โทมนสฺสินฺทฺริย		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๒๐]
	 เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		อิเมส		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		
สมุทยฺจ		อตฺถงฺคมฺจ		อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		นิสฺสรณฺจ		ยถาภูต		นปฺปชานนฺติ	ฯ		 
นเม		เต		ภกิขฺเว		สมณา		วา		พฺราหมฺณา		วา		สมเณส	ุ	วา		สมณสมมฺตา		พรฺาหฺมเณสุ		
วา		พฺราหฺมณสมฺมตา		น		จ		ปเนเต		อายสฺมนฺโต		สามฺตฺถ		วา		พฺราหฺมฺตฺถ		
วา		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรนฺติ	ฯ		

[๙๒๑]
	 เย 1		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		อิเมส		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		
สมุทยฺจ		อตฺถงฺคมฺจ		อสฺสาทฺจ		อาทีนวฺจ		นิสฺสรณฺจ		ยถาภูต		ปชานนฺติ	ฯ		
เต		โขเม		ภกิขฺเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		สมเณสุ		เจว		สมณสมมฺตา		พรฺาหฺมเณสุ		
จ		พฺราหฺมณสมฺมตา		เต		จ		ปนายสฺมนฺโต		สามฺตฺถฺจ		พฺราหฺมฺตฺถฺจ		ทิฏฺเว		
ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรนฺตีติ	ฯ		

1.  ม. เย  จ  โข ฯ
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[๙๑๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เมื่อใด		ภิกษุรู้ชัดซึ่งความเกิด		ความดับ		คุณ		โทษ		และ
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรีย์	๕	ประการนี้		ตามความเป็นจริง		เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว
เพราะไม่ถอืมัน่		เมือ่นัน้		ภิกษนุีเ้ราเรยีกว่า		เป็นพระอรหนัตขณีาสพ		อยู่จบพรหมจรรย์		
ท�ากิจที่ควรท�าเสร็จแล้ว	 	ปลงภาระลงแล้ว	 	บรรลุประโยชน์ของตนแล้ว	 	สิ้นสังโยชน์ 
ท่ีจะน�าไปสูภ่พ		หลดุพ้นแล้วเพราะรูโ้ดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๓  

สมณพราหมณสูตรที่ ๑  

	 รู้ความเกิดดับแห่งอินทรีย์	๕		นับว่าเป็นสมณพราหมณ์

[๙๑๙]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สุขินทรีย์...อุเปกขินทรีย์.

[๙๒๐]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กส็มณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง		ไม่รู้ชดัซ่ึงความเกดิ		
ความดับ		คณุ		โทษ		และอบุายเครือ่งสลดัออกแห่งอนิทรย์ี	๕	ประการนี	้	ตามความเป็นจรงิ		 
สมณะหรอืพราหมณ์เหล่านัน้		เราไม่นบัว่าเป็นสมณะในหมูส่มณะ		หรอืว่าเป็นพราหมณ์
ในหมู่พราหมณ์	 	 เพราะท่านเหล่านั้นไม่กระท�าให้แจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะ		
หรือของความเป็นพราหมณ์		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.

[๙๒๑]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		ส่วนสมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่		รูช้ดัซึง่ความเกดิ		 
ความดับ		คณุ		โทษ		และอบุายเครือ่งสลดัออกแห่งอนิทรย์ี	๕	ประการนี	้	ตามความเป็นจรงิ		 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น	 	 เรานับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ		และว่าเป็นพราหมณ ์
ในหมู่พราหมณ์	 	 เพราะท่านเหล่านั้น	 	กระท�าให้แจ้งซ่ึงประโยชน์ของความเป็นสมณะ		
และของความเป็นพราหมณ์		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๙๒๒]
	 ปฺจิมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สุขินฺทฺริย	 	ทุกฺขินฺทฺริย		 
โสมนสฺสินฺทฺริย		โทมนสฺสินฺทฺริย		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๒๓]
	 เย		หิ	 	 เกจิ	 	ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		สุขินฺทฺริย	 	นปฺปชานนฺติ		 
สขุนิทฺรฺยิสมทุย		นปฺปชานนติฺ		สุขนิทฺฺรยินิโรธ		นปปฺชานนฺต	ิ	สขิุนฺทรฺยินิโรธคามินีปฏปิท		
นปปฺชานนตฺ	ิ	ทกุขฺนิทฺรฺยิ		นปฺปชานนตฺ	ิฯ		โสมนสสฺนิทฺรฺยิ		นปปฺชานนตฺ	ิฯ		โทมนสสฺนิทฺรฺยิ		 
นปฺปชานนฺติ	ฯ	 	อุเปกฺขินฺทฺริย	 	นปฺปชานนฺติ	 	 อุเปกฺขินฺทฺริยสมุทย	 	นปฺปชานนฺต	ิ	 
อเุปกขิฺนทฺรฺยินิโรธ		นปฺปชานนติฺ		อเุปกขิฺนทฺริฺยนโิรธคามนิปีฏปิท		นปปฺชานนตฺ	ิฯ		นเม		
เต		ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		สมเณสุ		วา		สมณสมฺมตา		พฺราหฺมเณสุ		วา		
พฺราหฺมณสมฺมตา		น		จ		ปเนเต		อายสฺมนฺโต		สามฺตฺถ		วา		พฺราหฺมฺตฺถ		วา		
ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรนฺติ	ฯ		

[๙๒๔]
	 เย		จ		โข		เกจิ		ภิกฺขเว		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		สุขินฺทฺริย		ปชานนฺติ		 
สุขินฺทฺริยสมุทย	 	ปชานนฺติ	 	สุขินฺทฺริยนิโรธ	 	ปชานนฺติ	 	สุขินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท		 
ปชานนฺติ	 	ทุกฺขินฺทฺริย	 	ปชานนฺติ	ฯ	 	 โสมนสฺสินฺทฺริย	 	ปชานนฺติ	ฯ	 	 โทมนสฺสินฺทฺริย		 
ปชานนฺติ	ฯ		อเุปกขิฺนทฺริฺย		ปชานนติฺ		อเุปกขิฺนทฺรฺยิสมทุย		ปชานนฺต	ิ	อเุปกฺขนิทฺรฺยินิโรธ		
ปชานนฺติ		อุเปกฺขินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท		ปชานนฺติ	ฯ		เต		จ		โขเม		ภิกฺขเว		สมณา		
วา		พฺราหฺมณา		วา		สมเณสุ		เจว		สมณสมฺมตา		พฺราหฺมเณสุ		จ		พฺราหฺมณสมฺมตา		เต		
จ		ปนายสฺมนฺโต		สามฺตฺถฺจ		พฺราหฺมฺตฺถฺจ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		
สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรนฺตีติ	ฯ		
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สมณพราหมณสูตรที่ ๒ 

	 รู้ความเกิดดับแห่งอินทรีย์	๕		เป็นสมณพราหมณ์

[๙๒๒]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สุขินทรีย์...อุเปกขินทรีย์.

[๙๒๓]
	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		กส็มณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง		ไม่รูช้ดัซึง่สขิุนทรย์ี		 
ความเกิดแห่งสุขินทรีย์	 	ความดับแห่งสุขินทรีย์	 	และปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับแห่ง
สุขนิทรย์ี		ไม่รูช้ดัซึง่ทกุขนิทรย์ี...			โสมนัสสนิทรีย์...			โทมนสัสนิทรีย์...			อุเปกขินทรย์ี		 
ความเกดิแห่งอเุปกขนิทรย์ี		ความดับแห่งอุเปกขินทรีย์		และปฏิปทาทีจ่ะให้ถงึความดบั 
แห่งอุเปกขินทรีย์	 	สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น	 	 เราไม่นับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ		
หรือว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์		 เพราะท่านเหล่านั้นไม่กระท�าให้แจ้งซึ่งประโยชน์
ของความเป็นสมณะ		หรือของความเป็นพราหมณ์		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		
เข้าถึงอยู่.

[๙๒๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง		รู้ชัดซึ่งสุขินทรีย์		 
ความเกดิแห่งสขุนิทรย์ี		ความดบัแห่งสขุนิทรย์ี		และปฏปิทาทีจ่ะให้ถึงความดบัแห่งสขุนิทรีย์		 
รู้ชัดซึ่งทุกขินทรีย์...			โทมนัสสินทรีย์...			อุเปกขินทรีย์		ความเกิดแห่งอุเปกขินทรีย์		
ความดบัแห่งอเุปกขนิทรีย์		และปฏปิทาทีจ่ะให้ถึงความดบัแห่งอุเปกขนิทรย์ีสมณะหรอื
พราหมณ์เหล่านัน้		เรานับว่าเป็นสมณะในหมูส่มณะ		และว่าเป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์		
เพราะท่านเหล่านัน้		กระท�าให้แจ้งซ่ึงประโยชน์ของความเป็นสมณะ		และของความเป็น
พราหมณ์		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.

จบ  สูตรที่ ๕  
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[๙๒๕]
	 ปฺจิมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สุขินฺทฺริย	 	ทุกฺขินฺทฺริย		 
โสมนสฺสินฺทฺริย		โทมนสฺสินฺทฺริย		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๒๖]
	 กตมฺจ	 	ภิกฺขเว	 	สุขินฺทฺริย	ฯ	 	ย	 	 โข	 	 ภิกฺขเว	 	กายิก	 	สุข	 	กายิก	 	สาต		 
กายสมฺผสฺสช		สุข		สาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		สุขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๒๗]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		ทุกฺขินฺทฺริย	ฯ		ย		โข		ภิกฺขเว		กายิก		ทุกฺข		กายิก		อสาต		
กายสมฺผสฺสช		ทุกฺข		อสาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		ทุกฺขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๒๘]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		โสมนสฺสินฺทฺริย	ฯ		ย		โข		ภิกฺขเว		เจตสิก		สุข		เจตสิก		สาต		
มโนสมฺผสฺสช		สุข		สาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		โสมนสฺสินฺทฺริย	ฯ		

[๙๒๙]
	 กตมฺจ		ภิกขฺเว		โทมนสฺสินทฺฺริย	ฯ		ย		โข		ภกฺิขเว		เจตสกิ		ทกฺุข		เจตสกิ		อสาต		
มโนสมฺผสฺสช		ทุกฺข		อสาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		โทมนสฺสินฺทฺริย	ฯ		

[๙๓๐]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		ย	 	โข		ภิกฺขเว		กายิก	 	วา		 เจตสิก	 	วา		 
เนวสาตนาสาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		
ปฺจินฺทฺริยานีติ	ฯ		
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วิภังคสูตรที่ ๑  

	 ว่าด้วยการจ�าแนกอินทรีย์	๕

[๙๒๕]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สุขินทรีย์...อุเปกขินทรีย์.

[๙๒๖]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กส็ขุนิทรย์ีเป็นไฉน	?			ความสุขทางกาย		ความส�าราญทางกาย		 
เวทนาอันเป็นสุขส�าราญ		เกิดแต่กายสัมผัส		นี้เรียกว่า		สุขินทรีย์.

[๙๒๗]
	 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย		กทุ็กขินทรย์ีเป็นไฉน	?			ความทกุข์ทางกาย		ความไม่ส�าราญ 
ทางกาย		เวทนาอันเป็นทุกข์ไม่ส�าราญ		เกิดแต่กายสัมผัส		นี้เรียกว่า		ทุกขินทรีย์.

[๙๒๘]
	 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย		กโ็สมนสัสนิทรย์ีเป็นไฉน	?		ความสขุทางใจ		ความส�าราญทางใจ		 
เวทนาอันเป็นสุขส�าราญ		เกิดแต่มโนสัมผัส		นี้เรียกว่า		โสมนัสสินทรีย์.

[๙๒๙]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กโ็ทมนสัสนิทรย์ีเป็นไฉน	?			ความทกุข์ทางใจ		ความไม่ส�าราญ 
ทางใจ		เวทนาอันเป็นทุกข์ไม่ส�าราญ		เกิดแต่มโนสัมผัส		นี้เรียกว่า		โทมนัสสินทรีย์.

[๙๓๐]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กอ็เุปกขนิทรย์ีเป็นไฉน	?		 	 เวทนาอันส�าราญกไ็ม่ใช่	 	อนัใช่
ความส�าราญกไ็ม่ใช่		ทางกายหรือทางใจ		นี้เรียกว่า		อุเปกขินทรีย์			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		 
อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.		

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๙๓๑]
	 ปฺจิมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สุขินฺทฺริย	 	ทุกฺขินฺทฺริย		 
โสมนสฺสินฺทฺริย		โทมนสฺสินฺทฺริย		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๓๒]
	 กตมฺจ	 	ภิกฺขเว	 	สุขินฺทฺริย	ฯ	 	ย	 	 โข	 	 ภิกฺขเว	 	กายิก	 	สุข	 	กายิก	 	สาต		 
กายสมฺผสฺสช		สุข		สาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		สุขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๓๓]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		ทุกฺขินฺทฺริย	ฯ		ย		โข		ภิกฺขเว		กายิก		ทุกฺข		กายิก		อสาต		
กายสมฺผสฺสช		ทุกฺข		อสาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		ทุกฺขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๓๔]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		โสมนสฺสินฺทฺริย	ฯ		ย		โข		ภิกฺขเว		เจตสิก		สุข		เจตสิก		สาต		
มโนสมฺผสฺสช		สุข		สาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		โสมนสฺสินฺทฺริย	ฯ		

[๙๓๕]
	 กตมฺจ		ภิกขฺเว		โทมนสฺสินทฺฺริย	ฯ		ย		โข		ภกฺิขเว		เจตสกิ		ทกฺุข		เจตสกิ		อสาต		
มโนสมฺผสฺสช		ทุกฺข		อสาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		โทมนสฺสินฺทฺริย	ฯ		

[๙๓๖]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		ย	 	โข		ภิกฺขเว		กายิก	 	วา		 เจตสิก	 	วา		 
เนวสาตนาสาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๓๗]
	 ตตรฺ		ภกิขฺเว		ยฺจ		สขุนิทฺฺรยิ		ยฺจ		โสมนสสฺนิทฺรฺยิ		สขุา		สา		เวทนา		ทฏฺพพฺา	ฯ
  

[๙๓๘]
	 ตตฺร		ภิกฺขเว		ยฺจ		ทุกฺขินฺทฺริย		ยฺจ		โทมนสฺสินฺทฺริย		ทุกฺขา		สา		เวทนา		
ทฏฺพฺพา	ฯ		



557 

๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

วิภังคสูตรที่ ๒  

	 ว่าด้วยอินทรีย์	๕	เป็นสุขทุกข์และอทุกขมสุข		

[๙๓๑]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการนี้	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 	 คือ		 
สุขินทรีย์...อุเปกขินทรีย์.

[๙๓๒]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ก็สุขินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	ความสุขทางกาย...	 	 น้ีเรียกว่า		 
สุขินทรีย์.

[๙๓๓]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็ทุกขินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	ความทุกข์ทางกาย...	 	 น้ีเรียกว่า		
ทุกขินทรีย์.

[๙๓๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็โสมนัสสินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	ความสุขทางใจ...	 	นี้เรียกว่า		 
โสมนัสสินทรีย์.

[๙๓๕]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ก็โทมนัสสินทรีย์เป็นไฉน	?			ความทุกข์ทางใจ...		นี้เรียกว่า
โทมนัสสินทรีย์.

[๙๓๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ก็อุเปกขินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	 เวทนาอันส�าราญก็ไม่ใช่		 
ไม่ใช่ความส�าราญก็ไม่ใช่		ทางกายหรือทางใจ		นี้เรียกว่า		อุเปกขินทรีย์.

[๙๓๗]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ในอินทรีย์	๕	ประการนั้น	 	 	สุขินทรีย์และโสมนัสสินทรีย	์	 
พึงเห็นว่า		เป็นสุขเวทนา.

[๙๓๘]
	 ในอินทรีย์	๕	ประการน้ัน	 	ทุกขินทรีย์และโทมนัสสินทรีย์	 	 พึงเห็นว่าเป็น
ทุกขเวทนา.
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[๙๓๙]
	 ตตรฺ		ภกิขฺเว		ยททิ		อเุปกขิฺนทฺรฺยิ		อทกุขฺมสขุา		สา		เวทนา		ทฏฺพพฺา	ฯ		อมิานิ		
โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานีติ	ฯ		

[๙๔๐]
	 ปฺจิมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สุขินฺทฺริย	 	ทุกฺขินฺทฺริย		 
โสมนสฺสินฺทฺริย		โทมนสฺสิ	ฺทฺริย 1		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๔๑]  
	 กตมฺจ	 	ภิกฺขเว	 	สุขินฺทฺริย	ฯ	 	ย	 	 โข	 	 ภิกฺขเว	 	กายิก	 	สุข	 	กายิก	 	สาต		 
กายสมฺผสฺสช		สุข		สาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		สุขินฺทฺริย	ฯ

[๙๔๒]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		ทุกฺขินฺทฺริย	ฯ		ย		โข		ภิกฺขเว		กายิก		ทุกฺข		กายิก		อสาต		
กายสมฺผสฺสช		ทุกฺข		อสาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		ทุกฺขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๔๓]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		โสมนสฺสินฺทฺริย	ฯ		ย		โข		ภิกฺขเว		เจตสิก		สุข		เจตสิก		สาต		
มโนสมฺผสฺสช		สุข		สาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		โสมนสฺสินฺทฺริย	ฯ		

[๙๔๔]
	 กตมฺจ		ภิกขฺเว		โทมนสฺสินทฺฺริย	ฯ		ย		โข		ภกฺิขเว		เจตสกิ		ทกฺุข		เจตสกิ		อสาต		
มโนสมฺผสฺสช		ทุกฺข		อสาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		โทมนสฺสินฺทฺริย	ฯ		

[๙๔๕]
	 กตมฺจ		ภิกฺขเว		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		ย	 	โข		ภิกฺขเว		กายิก	 	วา		 เจตสิก	 	วา		 
เนวสาตนาสาต		เวทยิต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		

1.  โทมนสฺสินฺทฺริย  -ผู้รวบรวม
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[๙๓๙]
	 ในอินทรีย์	๕	ประการนั้น	 	 อุเปกขินทรีย์	 	พึงเห็นว่า	 	 เป็นอทุกขมสุขเวทนา		 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	ประการนี้แล.		

จบ  สูตรที่ ๗  

วิภังคสูตรที่ ๓  

	 ว่าด้วยอินทรีย์	๕		ย่นเข้าเป็น	๓

[๙๔๐]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการนี้	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 	 คือ 
สุขินทรีย์...อุเปกขินทรีย์.

[๙๔๑]
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ก็สุขินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	ความสุขทางกาย...	 	 น้ีเรียกว่า		 
สุขินทรีย์.

[๙๔๒]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็ทุกขินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	ความทุกข์ทางกาย...	 	 น้ีเรียกว่า		
ทุกขินทรีย์.

[๙๔๓]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็โสมนัสสินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	ความสุขทางใจ...	 	นี้เรียกว่า		
โสมนัสสินทรีย์.

[๙๔๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ก็โทมนัสสินทรีย์เป็นไฉน	?			ความทุกข์ทางใจ...		นี้เรียกว่า		
โทมนัสสินทรีย์.

[๙๔๕]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ก็อุเปกขินทรีย์เป็นไฉน	?	 	 	 เวทนาอันส�าราญก็ไม่ใช่		 
ไม่ใช่ความส�าราญก็ไม่ใช่		ทางกายหรือทางใจ		นี้เรียกว่า		อุเปกขินทรีย์.
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[๙๔๖]
	 ตตรฺ		ภกิขฺเว		ยฺจ		สขุนิทฺฺรยิ		ยฺจ		โสมนสฺสนิทฺรฺยิ		สขุา		สา		เวทนา		ทฏฺพพฺา	ฯ

[๙๔๗]
	 ตตฺร		ภิกฺขเว		ยฺจ		ทุกฺขินฺทฺริย		ยฺจ		โทมนสฺสินฺทฺริย		ทุกฺขา		สา		เวทนา		
ทฏฺพฺพา	ฯ		

[๙๔๘]
	 ตตฺร	 	ภิกฺขเว	 	ยทิท	 	อุเปกฺขินฺทฺริย	 	อทุกฺขมสุขา	 	สา	 	 เวทนา	 	ทฏฺพฺพา	ฯ		 
อิติ		โข		ภิกฺขเว		อิมานิ		ปฺจินฺทฺริยานิ		ปฺจ		หุตฺวา		ตีณิ		โหนฺติ		ตีณิ		หุตฺวา		ปฺจ		
โหนฺติ		ปริยาเยนาติ	ฯ		

[๙๔๙]
	 ปฺจิมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สุขินฺทฺริย	 	ทุกฺขินฺทฺริย		 
โสมนสฺสินฺทฺริย		โทมนสฺสินฺทฺริย		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๕๐]
	 สุขเวทนิย		ภกิขฺเว		ผสสฺ		ปฏจิจฺ		อปุปฺชชฺต	ิ	สขุนฺิทรฺยิ	ฯ		โส		สขุโิตว		สมาโน		 
สุขิโตสฺมีติ	 	ปชานาติ	 	ตสฺเสว	 	สุขเวทนิยสฺส	 	ผสฺสสฺส	 	นิโรธา	 	ยนฺตชฺช	 	 เวทยิต		 
สุขเวทนิย		ผสฺส		ปฏิจฺจ		อุปฺปนฺน		สุขินฺทฺริย		ต		นิรุชฺฌติ		ต		วูปสมตีติ 1		ปชานาติ	ฯ		

[๙๕๑]
	 ทุกฺขเวทนิย	 	ภิกฺขเว		ผสฺส	 	ปฏิจฺจ		อุปฺปชฺชติ	 	ทุกฺขินฺทฺริย	ฯ		โส		ทุกฺขิโตว		 
สมาโน		ทุกฺขิโตสฺมีติ		ปชานาติ		ตสฺเสว		ทุกฺขเวทนิยสฺส		ผสฺสสฺส		นิโรธา		ยนฺตชฺช		
เวทยิต	 	 [2]	 	 ทุกฺขเวทนิย	 	ผสฺส	 	ปฏิจฺจ	 	 อุปฺปนฺน	 	ทุกฺขินฺทฺริย	 	ต	 	 นิรุชฺฌติ	 	ต		 
วูปสมตีติ		ปชานาติ	ฯ

1.  ม. ยุ. วูปสมฺมตีติ ฯ
2.  ยุ. ต ฯ
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[๙๔๖]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 ในอินทรีย์	๕	ประการนั้น	 	สุขินทรีย์และโสมนัสสินทรีย	์	 
พึงเห็นว่า		เป็นสุขเวทนา.

[๙๔๗]
	 ในอินทรีย์	 ๕	 ประการนั้น	 	 ทุกขินทรีย์และโทมนัสสินทรีย์	 	 พึงเห็นว่า 
เป็นทุกขเวทนา.

[๙๔๘]
	 ในอินทรีย์	๕	ประการนั้น	 	 อุเปกขินทรีย์	 	พึงเห็นว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนา		 
อนิทรย์ีม	ี๕	ประการนี	้	เป็น	๕		แล้วย่นเข้าเป็น	๓			เป็น	๓	แล้ว		ขยายออกเป็น	๕	กไ็ด้		 
โดยปริยาย		ด้วยประการดังนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๘  

อรหันตสูตร  

	 อินทรีย์	๕		อาศัยผัสสะเกิดเวทนา

[๙๔๙]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	 ๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 คือ		 
สุขินทรีย์...อุเปกขินทรีย์.

[๙๕๐]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 สุขินทรีย์ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นท่ีตั้งแห่งสุขเวทนา 
เกิดขึ้น			ภิกษุนั้นสบายกาย		ก็รู้ชัดว่าสบายกาย		ย่อมรู้ชัดว่า		เพราะผัสสะเป็นที่ตั้ง 
แห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไป			เวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้น		คือ		สุขินทรีย์ที่อาศัยผัสสะ		 
อันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเกิดขึ้นนั้น		ย่อมดับไป		สงบไป.

[๙๕๑]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ทุกขินทรีย์ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา 
เกดิขึน้		ภิกษนุัน้ไม่สบายกาย		กรู้็ชดัว่าเราไม่สบายกาย		ย่อมรูช้ดัว่า		เพราะผัสสะอนัเป็นทีต่ัง้ 
แห่งทกุขเวทนานัน้แหละดบัไป			เวทนาซึง่เกดิแต่ผสัสะนัน้		คอื		ทกุขนิทรย์ีท่ีอาศยัผัสสะ 
อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั้น		ย่อมดับไป		สงบไป.
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[๙๕๒]
	 โสมนสฺสเวทนิย		ภิกฺขเว		ผสฺส		ปฏิจฺจ		อุปฺปชฺชติ		โสมนสฺสินฺทฺริย	ฯ		โส		สุมโนว		
สมาโน		สุมโนสฺมีติ		ปชานาติ		ตสฺเสว		โสมนสฺสเวทนิยสฺส		ผสฺสสฺส		นิโรธา		ยนฺตชฺช		
เวทยิต	 	 โสมนสฺสเวทนิย	 	ผสฺส	 	ปฏิจฺจ		อุปฺปนฺน	 	 โสมนสฺสินฺทฺริย	 	ต	 	นิรุชฺฌติ	 	ต		 
วูปสมตีติ		ปชานาติ	ฯ

[๙๕๓]
	 โทมนสฺสเวทนิย	 	ภิกฺขเว	 	ผสฺส	 	ปฏิจฺจ	 	 อุปฺปชฺชติ	 	 โทมนสฺสินฺทฺริย	ฯ	 	 โส		 
ทุมฺมโนว	 	สมาโน	 	ทุมฺมโนสฺมีติ	 	ปชานาติ	 	ตสฺเสว	 	 โทมนสฺสเวทนิยสฺส	 	ผสฺสสฺส		 
นโิรธา		ยนตฺชชฺ		เวทยิต		โทมนสฺสเวทนยิ		ผสสฺ		ปฏจิจฺ		อปุปฺนนฺ		โทมนสสิฺนฺทรฺยิ		ต		 
นิรุชฺฌติ		ต		วูปสมตีติ		ปชานาติ	ฯ

[๙๕๔]
	 อุเปกฺขาเวทนิย	 	 ภิกฺขเว	 	ผสฺส	 	 ปฏิจฺจ	 	 อุปฺปชฺชติ	 	 อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ	 	 โส		 
อุเปกฺขโกว		สมาโน		อุเปกฺขโกสฺมีติ		ปชานาติ		ตสฺเสว		อุเปกฺขาเวทนิยสฺส		ผสฺสสฺส		 
นิโรธา		ยนฺตชฺช		เวทยิต		อุเปกฺขาเวทนิย		ผสฺส		ปฏิจฺจ		อุปฺปนฺน		อุเปกฺขินฺทฺริย		ต		 
นิรุชฺฌติ		ต		วูปสมตีติ		ปชานาติ	ฯ

[๙๕๕]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		ทฺวินฺน		กฏฺาน		สงฺฆฏนสโมธานา 1		อุสฺมา		ชายติ		เตโช		
อภนิพิพฺตฺตต	ิ	เตสเยว		กฏฺาน		นานาภาวนกิเฺขปา 2		ยา		ตชชฺา		อสุมฺา		สา		นริชุฌฺติ		
สา		วูปสมติ	ฯ		เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		สุขเวทนิย		ผสฺส		ปฏิจฺจ		อุปฺปชฺชติ		สุขินฺทฺริย		โส		
สุขิโตว		สมาโน		สุขิโตสฺมีติ		ปชานาติ		ตสฺเสว		สุขเวทนิยสฺส		ผสฺสสฺส		นิโรธา		ยนฺตชฺช		
เวทยิต		สุขเวทนิย		ผสฺส		ปฏิจฺจ		อุปฺปนฺน		สุขินฺทฺริย	 	ต		นิรุชฺฌติ		ต		วูปสมตีติ		 
ปชานาติ	ฯ		ทุกฺขเวทนิย		ภิกฺขเว		ผสฺส		ปฏิจฺจ		ฯเปฯ		โสมนสฺสเวทนิย		ภิกฺขเว		ผสฺส		
ปฏิจฺจ	ฯ		โทมนสฺสเวทนิย	 	ภิกฺขเว		ผสฺส	 	ปฏิจฺจ	ฯ		อุเปกฺขาเวทนิย	 	ภิกฺขเว		ผสฺส		 
ปฏิจฺจ		อุปฺปชฺชติ		อุเปกฺขินฺทฺริย		โส		อุเปกฺขโกว		สมาโน		อุเปกฺขโกสฺมีติ		ปชานาติ		
ตสฺเสว		อุเปกฺขาเวทนิยสฺส		ผสฺสสฺส		นิโรธา		ยนฺตชฺช		เวทยิต		อุเปกฺขาเวทนิย		ผสฺส		
ปฏิจฺจ		อุปฺปนฺน 3		อุเปกฺขินฺทฺริย		ต		นิรุชฺฌติ		ต		วูปสมตีติ		ปชานาตีติ	ฯ		

1.  ม. สงฺฆฏฺฏนสโมธานา ฯ  ยุ. สงฺฆฏฺฏนาสโมธานา ฯ
2.  ม. นานาภาวาวินิกฺเขปา ฯ  ยุ. นานาภาวานิกฺเขปา ฯ
3.  ม. อุปฺปชฺชติ ฯ
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[๙๕๒]
	 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย		โสมนสัสนิทรย์ีย่อมอาศยัผสัสะอันเป็นทีต่ัง้แห่งโสมนัสสเวทนา
เกิดขึ้น			ภิกษุนั้นสบายใจ		ก็รู้ชัดว่าเราสบายใจ		ย่อมรู้ชัดว่า		เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้ง 
แห่งโสมนัสสเวทนานั้นแหละดับไป			เวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้น		คือ		โสมนัสสินทรีย์		 
ที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสสเวทนาเกิดขึ้นนั้น		ย่อมดับไป		สงบไป.

[๙๕๓]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		โทมนสัสนิทรีย์ย่อมอาศยัผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แห่งโทมนัสสเวทนา 
เกิดขึน้			ภกิษไุม่สบายใจ		กร็ูช้ดัว่าเราไม่สบายใจ		ย่อมรู้ชดัว่า		เพราะผสัสะอันเป็นทีตั่ง้ 
แห่งโทมนัสสเวทนานั้นแหละดับไป			เวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้น		คือ		โทมนัสสินทรีย์		
ที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสสเวทนาเกิดขึ้นนั้น		ย่อมดับไป		สงบไป.

[๙๕๔]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		อเุปกขนิทรีย์ย่อมอาศยัผสัสะอันเป็นทีต่ัง้แห่งอุเบกขาเวทนา
เกิดขึ้น			ภิกษุนั้นรู้สึกเฉยๆ		ก็รู้ชัดว่าเรารู้สึกเฉยๆ		ย่อมรู้ชัดว่า		เพราะผัสสะอันเป็น 
ที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนานั้นแหละดับไป			เวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้น		คือ		อุเปกขินทรีย์ 
ที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นนั้น		ย่อมดับไป		สงบไป.

[๙๕๕]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		เปรยีบเหมอืนไม้	๒	อนัเสยีดสกีนัจงึเกดิความร้อน		เกดิไฟข้ึน		 
เพราะแยกไม้	๒	อันนั่นเองให้ออกจากกันเสีย	 	ความร้อนที่เกิดเพราะความเสียดสี		 
ย่อมดับไป		สงบไป		ฉนัใด			สุขนิทรย์ีย่อมอาศยัผสัสะอนัเป็นทีต้ั่งแห่งสขุเวทนาเกดิข้ึน		 
ภิกษุนั้นสบายกาย		ก็รู้ชัดว่าเราสบายกาย		ย่อมรู้ชัดว่า	 	 เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่ง 
สขุเวทนานัน้แหละดับไป			เวทนาซึง่เกดิแต่ผสัสะ		คอื		สขุนิทรย์ีทีอ่าศยัผสัสะอนัเป็นทีต่ัง้ 
แห่งสุขเวทนาเกิดขึ้นนั้น		ย่อมดับไป		สงบไป			ทุกขินทรีย์ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้ง
แห่งทกุขเวทนาเกดิขึน้		ฯลฯ			โสมนัสสนิทรีย์ย่อมอาศยัผสัสะอันเป็นทีต้ั่งแห่งโสมนสัส-
เวทนาเกิดขึ้น		ฯลฯ			โสมนัสสินทรีย์ 1	ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสสเวทนา
เกิดขึ้น		ฯลฯ			อุเปกขินทรีย์ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้น			
ภิกษุนั้นรู้สึกเฉยๆ		ก็รู้ชัดว่าเรารู้สึกเฉยๆ	ย่อมรู้ชัดว่า	 	 เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่ง
อุเบกขาเวทนานั้นแหละดับไป			เวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้น		คือ		อุเปกขินทรีย์ที่อาศัย
ผสัสะอนัเป็นทีต่ัง้แห่งอเุบกขาเวทนาเกดิขึน้นัน้		ย่อมดบัไป		สงบไป		ฉนันัน้เหมอืนกนั.

จบ  สูตรที่ ๙  

1.  โทมนัสสินทรีย์  -ผู้รวบรวม



564 

[๙๕๖]
	 ปฺจิมานิ		ภิกฺขเว		อินฺทฺริยานิ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		ทุกฺขินฺทฺริย		โทมนสฺสินฺทฺริย		
สุขินฺทฺริย		โสมนสฺสินฺทฺริย		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		

[๙๕๗]
	 อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุโน		อปฺปมตฺตสฺส		อาตาปิโน		ปหิตตฺตสฺส		วิหรโต		อุปฺปชฺชติ		 
ทกุขฺนิทฺรฺยิ	ฯ		โส		เอว		ปชานาติ		อปฺุปนฺน		โข		เม		อิท		ทกฺุขินฺทรฺยิ		ตฺจ		โข		สนิมิตตฺ		
สนทิาน		สสงขฺาร		สปปฺจจฺย		ตฺจ		อนิมิตตฺ		อนิทาน		อสงขฺาร		อปฺปจฺจย		ทกฺุขินฺทฺริย		 
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ	 	 เนต	 	าน	 	วิชฺชตีติ	ฯ		โส		ทุกฺขินฺทฺริยฺจ		ปชานาติ	 	ทุกฺขินฺทฺริย-
สมุทยฺจ	 	ปชานาติ	 	 ทุกฺขินฺทฺริยนิโรธฺจ	 	ปชานาติ	 	ยตฺถ	 	 จุปฺปนฺน	 	ทุกฺขินฺทฺริย		 
อปรเิสส		นริชุฌฺต	ิ	ตฺจ		ปชานาต	ิฯ		กตถฺ		จปุปฺนนฺ		ทกุขิฺนทฺรฺยิ		อปรเิสส		นริชุฌฺต	ิฯ		 
อธิ		ภกิขฺเว		ภิกขฺ	ุ	วิวิจเฺจว		กาเมห	ิ	ววิจฺิจ		อกุสเลห	ิ	ธมฺเมห	ิ	สวติกฺก		สวจิาร		วเิวกช		 
ปีติสุข	 	ปมชฺฌาน	 	อุปสมฺปชฺช	 	วิหรติ	ฯ	 	 เอตฺถ	 	 จุปฺปนฺน	 	ทุกฺขินฺทฺริย	 	อปริเสส		 
นิรุชฺฌติ	ฯ	 	อย	 	วุจฺจติ	 	 ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุ	 	อฺาสิ	 	ทุกฺขินฺทฺริยสฺส	 	นิโรธ	 	ตถตฺตาย		 
จิตฺต		อุปสหรติ 1	ฯ		

[๙๕๘]
	 อธิ		ปน		ภิกขฺเว		ภิกขฺโุน		อปฺปมตตฺสสฺ		อาตาปิโน		ปหติตตฺสสฺ		วหิรโต		อุปปฺชชฺติ		
โทมนสฺสินฺทฺริย	ฯ		โส		เอว		ปชานาติ		อุปฺปนฺน		โข		เม		อิท		โทมนสฺสินฺทฺริย		ตฺจ		โข		
สนิมิตฺต		สนิทาน		สสงฺขาร		สปฺปจฺจย		ตฺจ 2		อนิมิตฺต		อนิทาน		อสงฺขาร		อปฺปจฺจย		
โทมนสฺสินทฺรฺยิ		อปฺุปชฺชตตี	ิ	เนต		าน		วชิชฺตตีิ 3	ฯ		โส		โทมนสฺสนิทฺรฺยิฺจ		ปชานาต	ิ	
โทมนสฺสินฺทฺริยสมุทยฺจ		ปชานาติ		โทมนสฺสินฺทฺริยนิโรธฺจ		ปชานาติ		ยตฺถ		จุปฺปนฺน		
โทมนสฺสินฺทฺริย		อปริเสส		นิรุชฺฌติ		ตฺจ		ปชานาติ	ฯ		กตฺถ		จุปฺปนฺน		โทมนสฺสินฺทฺริย		
อปรเิสส		นริชุฌฺต	ิฯ		อธิ		ภกิขฺเว		ภิกขฺุ		วติกกฺวิจาราน		วปูสมา		อชฌฺตฺต		สมปฺสาทน		 
เจตโส		เอโกทภิาว		อวติกฺก		อวจิาร		สมาธชิ		ปีตสิขุ		ทตุยิชฌฺาน		อปุสมปฺชชฺ		วหิรติ	ฯ		 
เอตฺถ	 	จุปฺปนฺน	 	 โทมนสฺสินฺทฺริย	 	อปริเสส	 	นิรุชฺฌติ	ฯ	 	อย	 	วุจฺจติ	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ		
อฺาสิ		โทมนสฺสินฺทฺริยสฺส		นิโรธ		ตถตฺตาย		จิตฺต		อุปสหรติ	ฯ		

1.  สี. สพฺพวาเรสุ  อุปสหาสีติ  ปาโ  ทิสฺสติ ฯ
2.  ยุ. ต  วต ฯ
3.  ม. อิติสทฺโท  น  ทิสฺสติ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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อุปปฏิกสูตร  

	 อินทรีย์	๕		มีนิมิตเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่ง		

[๙๕๖]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 ประการน้ี	 	 	๕	 ประการเป็นไฉน	?	 	 	 คือ		 
ทุกขินทรีย์	๑			โทมนัสสินทรีย์	๑			สุขินทรีย์	๑			โสมนัสสินทรีย์	๑			อุเปกขินทรีย์	๑.

[๙๕๗]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เมื่อภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 	 ไม่ประมาท	 	 มีความเพียร	 	มีใจ 
เด็ดเดีย่ว	 	 ทุกขนิทรีย์เกิดข้ึน		 เธอย่อมรูช้ดัอย่างนีว่้า	 	ทกุขนิทรย์ีนีเ้กดิข้ึนแล้วแก่เรา		
และทุกขินทรีย์นั้นมีนิมิต	 	มีเหตุ	 	มีเคร่ืองปรุงแต่ง	 	มีปัจจัย	 	 แต่จะอนุมานเอาว่า		 
ทกุขนิทรย์ีนัน้ไม่ต้องมนีมิติ		ไม่มเีหต	ุ	ไม่มเีครือ่งปรงุแต่ง		ไม่มปัีจจยั		จกัเกดิขึน้ได้		ดงันี้		 
มิใช่ฐานะที่จะมีได้			เธอย่อมรู้ชัดทุกขินทรีย์		เหตุเกิดแห่งทุกขินทรีย์		ความดับแห่ง 
ทุกขนิทรย์ี		และข้อปฏบัิตเิป็นทีด่บัโดยไม่เหลอืแห่งทกุขนิทรย์ีทีเ่กดิขึน้แล้ว			ก็ทกุขนิทรย์ี 
ที่เกิดขึ้นแล้ว		ย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหน	?			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ภิกษุในธรรมวินัยนี้		 
สงดัจากกาม		สงดัจากอกศุลธรรม		เข้าปฐมฌาน		มวีติกวจิาร		มปีีตแิละสขุเกดิแต่วเิวกอยู่		 
ทุกขินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้ว	 	ย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่น้ี	 	 	 ภิกษุน้ีเรากล่าวว่า	 	 ได้รู้แล้ว 
ซึ่งความดับแห่งทุกขินทรีย์		และน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้น.

[๙๕๘]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เมื่อภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 	 ไม่ประมาท	 	 มีความเพียร	 	มีใจ 
เดด็เดีย่ว		โทมนสัสนิทรีย์เกดิขึน้		เธอย่อมรูช้ดัอย่างนีว่้า		โทมนสัสนิทรย์ีเกดิขึน้แล้วแก่เรา		 
และโทมนัสสินทรีย์นั้นมีนิมิต		มีเหตุ		มีเครื่องปรุงแต่ง		มีปัจจัย		แต่จะอนุมานเอาว่า		 
โทมนสัสินทรีย์นัน้ไม่ต้องมนีมิติ		ไม่มีเหต	ุ	ไม่มีเครือ่งปรุงแต่ง		ไม่มีปัจจยั		จกัเกิดขึน้ได้		 
ดังนี้	 	มิใช่ฐานะท่ีจะมีได้	 	 	 เธอย่อมรู้ชัดโทมนัสสินทรีย์	 	 เหตุเกิดแห่งโทมนัสสินทรีย์		
ความดับแห่งโทมนัสสินทรีย์	 	และข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งโทมนัสสินทรีย	์	
ที่เกิดขึ้นแล้ว		ก็โทมนัสสินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้ว		ย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหน	?			ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย		ภิกษุในธรรมวินัยนี้		เข้าทุติยฌาน		อันมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน		
เป็นธรรมเอกผุดขึ้น		ไม่มีวิตก		ไม่มีวิจาร		เพราะวิตกวิจารสงบไป		มีปีติและสุขเกิดแต่
สมาธิอยู่		โทมนัสสินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้ว		ย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้			ภิกษุนี้เรากล่าวว่า		 
ได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งโทมนัสสินทรีย์และน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้น.
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[๙๕๙]
	 อิธ	 	ปน	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุโน	 	อปฺปมตฺตสฺส	 	อาตาปิโน	 	ปหิตตฺตสฺส	 	วิหรโต		 
อุปฺปชฺชติ		สุขินฺทฺริย	ฯ		โส		เอว		ปชานาติ		อุปฺปนฺน		โข		เม		อิท		สุขินฺทฺริย		ตฺจ		 
โข		สนมิตฺิต		สนทิาน		สสงขฺาร		สปปฺจฺจย		ตฺจ		อนิมิตตฺ		อนิทาน		อสงขฺาร		อปฺปจฺจย		
สุขนิทฺฺรยิ		อปุปฺชฺชสิสฺตตี	ิ	เนต		าน		วชิชฺตตี	ิฯ		โส		สขุนิทฺฺรยิฺจ		ปชานาต	ิ	สขุนิทฺฺรยิ- 
สมุทยฺจ	 	ปชานาติ	 	 สุขินฺทฺริยนิโรธฺจ	 	ปชานาติ	 	 ยตฺถ	 	 จุปฺปนฺน	 	 สุขินฺทฺริย		 
อปริเสส		นิรุชฺฌติ		ตฺจ		ปชานาติ	ฯ		กตฺถ		จุปฺปนฺน		สุขินฺทฺริย		อปริเสส		นิรุชฺฌติ	ฯ		
อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ปีติยา		จ		วิราคา		อุเปกฺขโก		จ		วิหรติ		สโต		จ		สมฺปชาโน		สุขฺจ		 
กาเยน		ปฏิสเวเทต	ิ	ยนตฺ		อริยา		อาจกิขฺนตฺ	ิ	อเุปกขฺโก		สตมิา		สขุวหิารตี	ิ	ตตยิชฺฌาน		
อุปสมฺปชฺช		วิหรติ	ฯ		เอตฺถ		จุปฺปนฺน		สุขินฺทฺริย		อปริเสส		นิรุชฺฌติ	ฯ		อย		วุจฺจติ		
ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อฺาสิ		สุขินฺทฺริยสฺส		นิโรธ		ตถตฺตาย		จิตฺต		อุปสหรติ	ฯ		

[๙๖๐]
	 อิธ	 	ปน	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุโน	 	อปฺปมตฺตสฺส	 	อาตาปิโน	 	ปหิตตฺตสฺส	 	วิหรโต		 
อปุปฺชชฺต	ิ	โสมนสินทฺฺริย	ฯ 1		โส		เอว		ปชานาต	ิ	อุปปฺนฺน		โข		เม		อิท		โสมนสสฺนฺิทรฺยิ		
ตฺจ		โข		สนิมิตฺต		สนิทาน		สสงฺขาร		สปฺปจฺจย		ตฺจ		อนิมิตฺต		อนิทาน		อสงฺขาร		 
อปฺปจฺจย	 	 โสมนสฺสินฺทฺริย	 	อุปฺปชฺชิสฺสตีติ	 	 เนต	 	 าน	 	 วิชฺชตีติ	ฯ	 	 โส	 	 โสมนสฺ- 
สินฺทฺริยฺจ	 	ปชานาติ	 	 โสมนสฺสินฺทฺริยสมุทยฺจ	 	ปชานาติ	 	 โสมนสฺสินฺทฺริยนิโรธฺจ		 
ปชานาติ		ยตฺถ		จุปฺปนฺน		โสมนสฺสินฺทฺริย		อปริเสส		นิรุชฺฌติ		ตฺจ		ปชานาติ	ฯ		กตฺถ		
จุปฺปนนฺ		โสมนสสฺนิทฺรฺยิ		อปรเิสส		นริชุฌฺต	ิฯ		อธิ		ภกิขฺเว		ภกิขฺ	ุ	สขุสสฺ		จ		ปหานา		
ทุกฺขสฺส		จ		ปหานา		ปุพฺเพว		โสมนสฺสโทมนสฺสาน		อตฺถงฺคมา		อทุกฺขมสุข		อุเปกฺขา- 
สติปาริสุทฺธึ	 	จตุตฺถชฺฌาน	 	อุปสมฺปชฺช		วิหรติ	ฯ	 	 เอตฺถ	 	จุปฺปนฺน	 	 โสมนสฺสินฺทฺริย		 
อปริเสส		นิรุชฺฌติ	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อฺาสิ		โสมนสฺสินฺทฺริยสฺส		นิโรธ		
ตถตฺตาย		จิตฺต		อุปสหรติ	ฯ		

[๙๖๑]
	 อิธ	 	ปน	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุโน	 	อปฺปมตฺตสฺส	 	อาตาปิโน	 	ปหิตตฺตสฺส	 	วิหรโต		 
อุปฺปชฺชติ		อุเปกฺขินฺทฺริย	ฯ		โส		เอว		ปชานาติ		อุปฺปนฺน		โข		เม		อิท		อุเปกฺขินฺทฺริย		
ตฺจ		โข		สนมิตฺิต		สนทิาน		สสงขฺาร		สปปฺจฺจย		ตฺจ		โข 2		อนิมิตตฺ		อนิทาน		อสงขฺาร		

1.  โสมนสฺสินฺทฺริย ฯ  -ผู้รวบรวม
2.  ม. โขสทฺโท  นตฺถิ ฯ
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[๙๕๙]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้	 	 ไม่ประมาท	 	 มีความเพียร		 
มคีวามเดด็เดีย่ว 1 		สขุนิทรีย์เกดิขึน้		เธอย่อมรูชั้ดอย่างนีว่้า		สขุนิทรย์ีนีเ้กดิขึน้แล้วแก่เรา		 
และสุขินทรีย์นั้นมีนิมิต	 	มีเหตุ	 	มีเครื่องปรุงแต่ง	 	มีปัจจัย	 	 แต่จะอนุมานเอาว่า		 
สุขนิทรย์ีนัน้ไม่ต้องมนีมิติ		ไม่มเีหต	ุ	ไม่มเีคร่ืองปรุงแต่ง		ไม่มปัีจจัย		จักเกดิข้ึนได้ดงันี้
มใิช่ฐานะทีจ่ะมไีด้		เธอย่อมรู้ชดัสขิุนทรย์ี		เหตเุกดิแห่งสุขนิทรย์ี		ความดบัแห่งสุขนิทรย์ี		 
และข้อปฏิบัติท่ีดับโดยไม่เหลือแห่งสุขินทรีย์เกิดข้ึนแล้ว	 	 ก็สุขินทรีย์ที่เกิดข้ึนแล้ว		 
ย่อมดับไปไม่มเีหลอืในทีไ่หน		ดกูรภกิษุทัง้หลาย		ภิกษุในธรรมวนัิยน้ี		มีอุเบกขา		มสีติ		 
มสีมัปชญัญะ		เสวยสุขด้วยนามกาย		เพราะปีตสิิน้ไป		เข้าตตยิฌานทีพ่ระอรยิเจ้าทัง้หลาย 
สรรเสรญิว่า		ผูไ้ด้ฌานนีเ้ป็นผูม้เีบกขา	2		มีสตอิยู่เป็นสขุ		สขิุนทรย์ีเกิดข้ึนแล้ว		ย่อมดบัไป 
ไม่เหลอืในทีน่ี	้	ภกิษนุีเ้รากล่าวว่า		ได้รู้แล้วซ่ึงความดบัแห่งสขิุนทรีย์		และน้อมจิตเข้าไป
เพื่อความเป็นอย่างนั้น.

[๙๖๐]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เมื่อภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 	 ไม่ประมาท	 	 มีความเพียร	 	มีใจ 
เดด็เดีย่ว		โสมนสัสินทรีย์เกิดขึน้		เธอรูช้ดัอย่างนีว่้า		โสมนสัสนิทรีย์นีเ้กดิขึน้แล้วแก่เรา		 
และโสมนัสสินทรีย์นั้นมีนิมิต		มีเหตุ		มีเครื่องปรุงแต่ง		มีปัจจัย		แต่จะอนุมานเอาว่า		 
โสมนสัสนิทรีย์นัน้		ไม่ต้องมนีมิติ		ไม่มเีหต	ุ	ไม่มเีครือ่งปรงุแต่ง		ไม่มปัีจจยั		จกัเกดิขึน้ได้		 
ดังนี้	 	มิใช่ฐานะที่จะมีได้	 	 	 เธอย่อมรู้ชัดโสมนัสสินทรีย์	 	 เหตุเกิดแห่งโสมนัสสินทรีย์		
ความดับแห่งโสมนัสสินทรีย์	 	และข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งโสมนัสสินทรีย์
ที่เกิดขึ้นแล้ว			ก็โสมนัสสินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้ว		ย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหน	?			ดูกร
ภกิษท้ัุงหลาย		ภิกษใุนธรรมวินยันี	้	เข้าจตตุถฌานไม่มทีกุข์		ไม่มสีขุ		และละทกุข์ละสุข 
และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้	 	มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่	 	 โสมนัสินทรีย ์
ท่ีเกิดขึน้แล้ว		ย่อมดบัไปไม่มเีหลอืในทีน้ี่			ภิกษุน้ีเรากล่าวว่า		ได้รู้แล้วซึง่ความดบัแห่ง
โสมนัสสินทรีย์		และน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้น.

[๙๖๑]
ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เมื่อภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 	 ไม่ประมาท	 	 มีความเพียร	 	มีใจ 

เดด็เดีย่ว		อเุปกขนิทรย์ีเกดิขึน้		เธอย่อมรูช้ดัอย่างนีว่้า		อเุปกขนิทรย์ีนีเ้กดิขึน้แล้วแก่เรา		 
และอุเปกขินทรีย์นั้นมีนิมิต	 	มีเหตุ	 	 มีเครื่องปรุงแต่ง	 	 มีปัจจัย	 	แต่จะอนุมานเอาว่า		 

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งพระสูตรน้ี  ใช้ส�านวนแปลว่า “มีใจเด็ดเดี่ยว”  -ผู้รวบรวม
2.  อุเบกขา  -ผู้รวบรวม
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อปฺปจฺจย		อุเปกฺขินฺทฺริย		อุปฺปชฺชิสฺสตีติ		เนต		าน		วิชฺชตีติ	ฯ		โส		อุเปกฺขินฺทฺริยฺจ		
ปชานาติ		อุเปกฺขินฺทฺริยสมุทยฺจ		ปชานาติ		อุเปกฺขินฺทฺริยนิโรธฺจ		ปชานาติ		ยตฺถ		
จุปฺปนฺน		อุเปกฺขินฺทฺริย		อปริเสส		นิรุชฺฌติ		ตฺจ		ปชานาติ	ฯ		กตฺถ		จุปฺปนฺน		อุเปกฺ- 
ขินฺทฺริย		อปริเสส		นิรุชฺฌติ	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		สพฺพโส		เนวสฺานาสฺายตน		
สมติกฺกมมฺ		สฺาเวทยตินิโรธ		อปุสมฺปชชฺ		วหิรติ	ฯ		เอตถฺ		จปุปฺนนฺ		อเุปกขิฺนทฺรฺยิ		
อปริเสส		นิรุชฺฌติ	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อฺาสิ		อุเปกฺขินฺทฺริยสฺส		นิโรธ		ตถตฺ
ตาย		จิตฺต		อุปสหรตีติ	ฯ		

สุขินฺทฺริยวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ

ตสฺสุทฺทาน

	 	 สุทฺธกฺจ		โสโต 1		อรหา			 	 เทฺว		สมณพฺราหฺมเณน		จ	
	 	 วิภงฺเคน		ตโย		วุตฺตา			 	 	 อรหโต 2		อุปฺปฏิเกน		จาติ	ฯ		

1.   โป.  ...  เทฺว   ว    โสโต    เทฺว   อรหา  ... อุปริวาริเกน   จาติ ฯ   ม. สุทฺธิกฺจ    โสโต   อรหา    ทุเว   สมณพฺราหฺมณา ...  ...  ...  ... กฏฺโ   
อุปฺปฏิกาติกนฺติ ฯ
2.  ยุ. อรณิ ... ฯ
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อเุปกขนิทรย์ีนัน้		ไม่ต้องมนีมิติ		ไม่มเีหต	ุ	ไม่มเีครือ่งปรงุแต่ง		ไม่มปัีจจยั		จกัเกดิข้ึนได้		 
ดังนี้	 	 มิใช่ฐานะที่จะมีได้	 	 เธอย่อมรู้ชัดอุเปกขินทรีย์	 	 เหตุเกิดแห่งอุเปกขินทรีย	์	 
ความดับแห่งอุเปกขินทรีย์	 	 และข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งอุเปกขินทรีย ์
ท่ีเกดิขึน้แล้ว			กอ็เุปกขนิทรีย์ท่ีเกดิขึน้แล้ว		ย่อมดับไปไม่มเีหลอืในทีไ่หน	?			ดกูรภกิษุ
ทั้งหลาย		 ภิกษุในธรรมวินัยนี	้ 	ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวงแล้ว		 
เข้าสญัญาเวทยตินโิรธอยู	่	อเุปกขนิทรย์ีทีเ่กดิขึน้แล้ว		ย่อมดบัไปไม่เหลอืในทีน่ี	้		ภกิษนุี ้
เรากล่าวว่า		ได้รูแ้ล้วซึง่ความดบัแห่งอเุปกขนิทรย์ี		และน้อมจติเข้าไปเพือ่ความเป็นอย่างนัน้.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สุขินทริยวรรคท่ี ๔  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

	 	 ๑.	สุทธกสูตร			 	 ๒.	โสตาปันนสูตร		
	 	 ๓.	อรหันตสูตร	 	 ๔.	สมณพราหมณสูตรที่	๑		
	 	 ๕.	สมณพราหมณสูตรที่	๒			 	 ๖.	วิภังคสูตรที่	๑		
	 	 ๗.	วิภังคสูตรที่	๒			 	 ๘.	วิภังคสูตรที่	๓		
	 	 ๙.	อรหันตสูตร			 	 ๑๐.	อุปปฏิกสูตร		
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ชราวคฺโค  ปฺจโม

[๙๖๒]
	 เอวมเฺม		สุต		เอก		สมย		ภควา		สาวตถิฺย		วหิรต	ิ	ปพุพฺาราเม		มิคารมาตปุาสาเท	ฯ		 
เตน		โข		ปน		สมเยน		ภควา		สายณหฺสมย		ปฏสิลลฺานา		วฏฺุโิต		ปจฺฉาตปเก 1		นิสนฺิโน		
โหติ		ปิฏฺ	ึ	โอตาปยมาโน	ฯ		อถ		โข		อายสฺมา		อานนฺโท		เยน		ภควา		เตนุปสงฺกมิ		
อปุสงกฺมติวฺา		ภควนตฺ		อภิวาเทตฺวา		ภควโต		คตตฺานิ		ปาณินา		อโนมชชฺนฺโต		ภควนฺต		
เอตทโวจ		

[๙๖๓]
	 อจฺฉริย		ภนฺเต		อพฺภูต		ภนฺเต		น		เจวทานิ		ภนฺเต		ภควโต		ตาว		ปริสุทฺโธ		 
ฉวิวณฺโณ		ปริโยทาโต		สิถิลานิ		จ		คตฺตานิ		สนฺถานิ 2		วลิชาตานิ		ปุรโต		ปพฺภาโร		จ		
กาโย		ทิสฺสติ		จ		อินฺทฺริยาน		อฺถตฺต		จกฺขุนฺทฺริยสฺส		โสตินฺทฺริยสฺส		ฆานินฺทฺริยสฺส		
ชิวฺหินฺทฺริยสฺส		กายินฺทฺริยสฺสาติ	ฯ		

[๙๖๔]
	 เอวเฺหต	 	อานนฺท	 	 โหติ	 	ชราธมฺโม	 	 โยพฺพฺเ	 	พฺยาธิธมฺโม	 	อาโรเคฺย		 
มรณธมฺโม		ชีวิเต	ฯ		น		เจว		ตาว		ปริสุทฺโธ		โหติ		ฉวิวณฺโณ		ปริโยทาโต		สิถิลานิ		
จ		โหนฺติ		คตฺตานิ		สนฺถานิ		วลิชาตานิ		ปุรโต		ปพฺภาโร		จ		โหติ		กาโย		ทิสฺสติ		จ		 
อินฺทฺริยาน	 	อฺถตฺต	 	จกฺขุนฺทฺริยสฺส		โสตินฺทฺริยสฺส		ฆานินฺทฺริยสฺส		ชิวฺหินฺทฺริยสฺส		 
กายินฺทฺริยสฺสาติ	ฯ		อิทมโวจ		ภควา		อิท		วตฺวา		[3]		สุคโต		อถาปร		เอตทโวจ		สตฺถา		

[๙๖๕]
	 	 ธิ		ต		ชมฺมีชเร		อตฺถุ			 	 ทุพฺพณฺณกรณีชเร		
	 	 ตาว		มโนรม		พิมฺพ			 	 ชราย		อภิมทฺทิต	ฯ		
	 	 โยปิ		วสฺสสต		ชีเว				 	 สพฺเพ		มจฺจุปรายนา 4  
	 	 น		กิฺจิ		ปริวชฺเชติ			 	 สพฺพเมวาภิมทฺทตีติ	ฯ

1.  ม. ยุ. ปจฺฉาตเป ฯ
2.  ม. ยุ. สพฺพานิ  พลิยชาตานิ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
3.  ม. จ ฯ
4.  สี. โสปิ  มจฺจุปรายโน ฯ
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๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

ชราวรรคที่ ๕  

ชราสูตร

	 ว่าด้วยความแก่

[๙๖๒]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-

	 สมยัหนึง่	 	พระผูม้พีระภาคประทับอยู	่ณ	ปราสาทของนางวสิาขามคิารมารดา		 ในบพุพาราม		ใกล้พระนครสาวตัถี		 

ก็สมัยนั้น	 	พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็น	 	แล้วประทับนั่งผินพระปฤษฎางค์ผิงแดดในที่มีแสงแดด 

ส่องมาจากทศิประจิมอยู	่		ครัง้นัน้		ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั		ถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคแล้ว

บีบนวดพระกายของพระผู้มีพระภาคด้วยฝ่ามือพลางกราบทูลว่า		

[๙๖๓]
	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		น่าอัศจรรย์		ไม่เคยมีมาแล้ว		เวลานี้พระฉวีวรรณของพระผู้มีพระภาค		ไม่บริสุทธิ์ผุดผ่อง

เหมือนเมือ่ก่อน		พระสรรีะกห็ย่อนย่นเป็นเกลยีว		พระกายก็ค้อมไปข้างหน้า		และความแปรปรวนของอนิทรย์ี		คือ		พระจกัษุ		 

พระโสตะ		พระฆานะ		พระชิวหา		พระกาย		ก็ปรากฏอยู่. 
 

[๙๖๔]
	 พระผูม้พีระภาคตรสัว่า		ดกูรอานนท์		ข้อนีเ้ป็นอย่างนัน้		ชราธรรมย่อมมใีนความเป็นหนุ่มสาว		 
พยาธิธรรมย่อมมีในความไม่มโีรค		มรณธรรมย่อมมใีนชีวติ		ผวิพรรณไม่บรสุิทธิผ์ดุผ่อง
เหมอืนเมือ่ก่อน		สรีระกห็ย่อนย่นเป็นเกลยีว		กายกค้็อมไปข้างหน้า		และความแปรปรวน
แห่งอินทรีย์		คือ		จักษุ		โสตะ		ฆานะ		ชิวหา		กาย		ก็ปรากฏอยู่.		

[๙๖๕]
	 พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา		ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้ว		จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า

	 ถงึท่านจะติความแก่อนัเลวทราม		ถงึท่านจะตคิวามแก่อนัท�าให้ผวิพรรณทรามไป
	 รูปอันน่าพึงใจ		ก็คงถูกความแก่ย�่ายีอยู่นั่นเอง		แม้ผู้ใดพึงมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปี	
	 (ผูน้ั้นกไ็ม่พ้นความตายไปได้)		สัตว์ทัง้ปวงมคีวามตายเป็นเบือ้งหน้า		
	 ความตายย่อมไม่ละเว้นอะไรๆ		ย่อมย�่ายีทั้งหมดทีเดียว.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๙๖๖]
	 สาวตฺถีนิทาน	ฯ	 	อถ		 โข	 	อุณฺณาโภ	 	 พฺราหฺมโณ		 เยน		ภควา	 	 เตนุปสงฺกมิ		 
อปุสงกฺมติวฺา		ภควตา		สทธฺ	ึ	สมโฺมท	ิ	สมฺโมทนีย		กถ		สาราณีย		วตีสิาเรตวฺา		เอกมนฺต		
นิสีทิ	ฯ		เอกมนฺต		นิสินฺโน		โข		อุณฺณาโภ		พฺราหฺมโณ		ภควนฺต		เอตทโวจ		

[๙๖๗]
	 ปฺจมิาน	ิ	โภ		โคตม		อนิทฺริฺยาน	ิ	นานาวสิยาน	ิ	นานาโคจราน	ิ	น		อฺมฺสสฺ		 
โคจรวิสย	 	ปจฺจนุโภนฺติ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	จกฺขุนฺทฺริย	 	 โสตินฺทฺริย	 	ฆานินฺทฺริย		 
ชวฺิหนฺิทฺรยิ		กายินทฺริฺย	ฯ		อเิมส		น	ุ	โข		โภ		โคตม		ปฺจนฺน		อนิทฺริฺยาน		นานาวสิยาน		
นานาโคจราน		น		อฺมฺสฺส		โคจรวิสย		ปจฺจนุโภนฺตาน		กึ		ปฏิสรณ		โก		จ		เนส		
โคจรวิสย		ปจฺจนุโภตีติ	ฯ		

[๙๖๘]
	 ปฺจมิาน	ิ	พรฺาหมฺณ		อนิทฺรฺยิาน	ิ	นานาวสิยาน	ิ	นานาโคจราน	ิ	น		อฺมฺสสฺ		
โคจรวสิย		ปจจฺนุโภนตฺ	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		จกขฺนุทฺรฺยิ		โสตนิทฺรฺยิ		ฆานนิทฺรฺยิ		ชวิหฺนิทฺรฺยิ		
กายินฺทฺริย	ฯ		อิเมส		โข		พฺราหฺมณ		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		นานาวิสยาน		นานาโคจราน		
น		อฺมฺสสฺ		โคจรวสิย		ปจจฺนโุภนตฺาน		มโน		ปฏสิรณ		มโน		จ 1		เนส		โคจรวิสย		
ปจฺจนุโภตีติ	ฯ		

[๙๖๙]
	 มนสสฺ		ปน		โภ		โคตม		ก	ึ	ปฏสิรณนตฺ	ิฯ		มนสสฺ		โข		พรฺาหฺมณ		สต	ิ	ปฏสิรณนตฺ	ิฯ

[๙๗๐]
	 สติยา		ปน		โภ		โคตม		กึ		ปฏิสรณนฺติ	ฯ		สติยา		ปน 2		โข		พฺราหฺมณ		วิมุตฺติ		
ปฏิสรณนฺติ	ฯ		

1.  โป. ม. ว ฯ
2.  โป. ปนสทฺโท  นตฺถิ ฯ
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๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

อุณณาภพราหมณสูตร  

	 อินทรีย์	๕		มีอารมณ์ต่างกัน

[๙๖๖]
	 สาวัตถีนิทาน.		ครั้งนั้น		อุณณภพราหมณ์

 1
	เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ		ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค		 

ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว		จึงนั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง		ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า

[๙๖๗]
	 ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ		อินทรีย์	๕	ประการนี้	 	มีอารมณ์ต่างกัน	 	มีโคจรต่างกัน	 	 ไม่เสวยอารมณ์อันเป็นโคจร 

ของกนัและกนั			อนิทรย์ี	๕	ประการเป็นไฉน	?		คอื		จกัขนุทรย์ี	๑			โสตนิทรย์ี	๑			ฆานนิทรีย์	๑			ชวิหนิทรย์ี	๑		กายนิทรีย์	๑		 

อะไรเป็นทีย่ดึเหนีย่วของอนิทรีย์	๕	ประการนี	้	ซึง่มอีารมณ์ต่างกนั		มโีคจรต่างกนั		ไม่เสวยอารมณ์อนัเป็นโคจรของกนัและกนั		 

และอะไรย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของอินทรีย์	๕	ประการนี้	?	

[๙๖๘]
	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 	ดูกรพราหมณ์	 	 อินทรีย์	๕	ประการน้ี	 	 มีอารมณ์ต่างกัน		 
มโีคจรต่างกนั		ไม่เสวยอารมณ์อนัเป็นโคจรของกนัและกนั			อนิทรย์ี	๕	ประการเป็นไฉน	?		 
คือ	 	จักขุนทรีย์	๑	 	 	 โสตนิทรย์ี	๑			ฆานนิทรย์ี	๑			ชวิหนิทรย์ี	๑			กายนิทรย์ี	๑		 
ใจเป็นท่ียึดเหนี่ยวของอินทรีย์	๕	ประการนี้	 	 ซึ่งมีอารมณ์ต่างกัน	 	มีโคจรต่างกัน		 
ไม่เสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกัน	 	และใจย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของ 
อินทรีย์	๕	ประการนี้.

[๙๖๙]
 อุ.		ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ		ก็อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งใจเล่า	?	

	 พ.		ดูกรพราหมณ์		สติเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งใจ.

[๙๗๐]
 อุ.		ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ		ก็อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งสติเล่า	?	

	 พ.		ดูกรพราหมณ์		วิมุติเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งสติ.

1.  อุณณาภพราหมณ์  -ผู้รวบรวม
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[๙๗๑]
	 วิมุตฺติยา		ปน		โภ		โคตม		กึ		ปฏิสรณนฺติ	ฯ		วิมุตฺติยา		โข		พฺราหฺมณ		นิพฺพาน		
ปฏิสรณนฺติ	ฯ		นิพฺพานสฺส		ปน		โภ		โคตม		กึ		ปฏิสรณนฺติ	ฯ		อจฺจสรา		พฺราหฺมณ		
ปฺห		นาสกฺขิ		ปฺหสฺส		ปริยนฺต		คเหตุ	ฯ		นิพฺพาโนคธ		หิ		พฺราหฺมณ		พฺรหฺมจริย		
วุสฺสติ		นิพฺพานปรายน		นิพฺพานปริโยสานนฺติ	ฯ

[๙๗๒]
	 อถ		โข		อุณฺณาโภ		พฺราหฺมโณ		ภควโต		ภาสิต	 	อภินนฺทิตฺวา		อนุโมทิตฺวา		 
อุฏฺายาสนา		ภควนฺต		อภิวาเทตฺวา		ปทกฺขิณ		กตฺวา		ปกฺกามิ	ฯ		

[๙๗๓]
	 อถ		โข		ภควา		อจิรปกฺกนฺเต		อุณฺณาเภ		พฺราหฺมเณ		ภิกฺขู		อามนฺเตสิ		

[๙๗๔]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		กูฏาคาร 1		วา		กูฏาคารสาลา		วา		อุตฺตราย 2		วา		ปาจีนาย 3  
วา		วาตปานา		สุริเย		อุคฺคจฺฉนฺเต		วาตปาเนน		รสฺมิโย		ปวิสิตฺวา		กาย		ปติฏฺติาติ	ฯ		 
ปจฉฺมิาย		ภนเฺต		ภิตฺตยินตฺ	ิฯ		เอวเมว		โข		ภกิขฺเว		อุณฺณาภสสฺ		พรฺาหมฺณสสฺ		ตถาคเต		
สทฺธา		นิวิฏฺา		มูลชาตา		ปติฏฺติา		ทฬฺหา		อสหาริยา		สมเณน		วา		พฺราหฺมเณน		
วา		เทเวน		วา		มาเรน		วา		พฺรหฺมุนา		วา		เกนจิ		วา		โลกสฺมึ	ฯ		อิมมฺหิ		เจ		ภิกฺขเว		
สมเย		อุณฺณาโภ		พฺราหฺมโณ		กาล		กเรยฺย		นตฺถิ		ต 4		สฺโชน		เยน		สฺโชเนน		
สฺุตฺโต		อุณฺณาโภ		พฺราหฺมโณ		ปุน		อิม		โลก		อาคจฺเฉยฺยาติ	ฯ		

1.  ม. ยุ. กูฏาคาเร  วา  กูฏาคารสาลาย  วา ฯ
2.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
3.  ม. ยุ. ปาจีนวาตปานา ฯ
4.  โป. ม. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
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[๙๗๑]
 อุ.		ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ		ก็อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งวิมุติเล่า	?	

	 พ.		ดูกรพราหมณ์		นิพพานเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งวิมุติ.		
	 อุ.		ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ		ก็อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งนิพพาน.		

	 พ.		ดูกรพราหมณ์		ท่านล่วงเลยปัญหาไปเสยีแล้ว		ไม่อาจถอืเอาทีส่ดุแห่งปัญหาได้ 
ด้วยว่า		พรหมจรรย์ทีบ่คุคลอยู่จบแล้ว		มีนิพพานเป็นท่ีหย่ังลง		มีนิพพานเป็นเบ้ืองหน้า		 
มีนิพพานเป็นที่สุด.		

[๙๗๒]
	 ครั้งน้ัน	 	 อุณณาภพราหมณ์ชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค	 	 ลุกจากอาสนะ	 	 ถวายบังคม 

พระผู้มีพระภาค		กระท�าประทักษิณแล้วหลีกไป.

[๙๗๓]
	 ครั้นอุณณาภพราหมณ์หลีกไปแล้วไม่นาน		พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา		แล้วตรัสว่า

[๙๗๔]
	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		เรือนยอดหรอืศาลาคล้ายเรือนยอด		มีหน้าต่างในทศิเหนือ		หรอื
ทิศตะวันออก		เมือ่พระอาทติย์ขึน้ไป		แสงส่องเข้าไปทางหน้าต่าง		ตัง้อยู่ทีฝ่าด้านไหน	?
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า		ตั้งอยู่ที่ฝาด้านตะวันตก		พระเจ้าข้า.

	 พ.		อย่างนัน้เหมอืนกนั		ภกิษท้ัุงหลาย		ศรทัธาในพระตถาคตของอณุณาภพราหมณ์		 
มัน่คงแล้ว		มรีากเกดิแล้ว		ตัง้อยู่มัน่แล้ว		 อันสมณพราหมณ์		 เทวดา		มาร		พรหม		 
หรอืใครๆ	ในโลกจะพึงชกัน�าไปไม่ได	้ 	ถ้าอุณณาภพราหมณ์	 	พึงท�ากาละในสมัยน้ีไซร้		
ย่อมไม่มีสังโยชน์ซึ่งเป็นเครื่องประกอบให้อุณณาภพราหมณ์ต้องมายังโลกนี้อีก.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๙๗๕]
	 เอวมฺเม		สุต		เอก		สมย		ภควา		สาเกเต		วิหรติ		อฺชนวเน		มิคทาเย	ฯ		ตตฺร		
โข		ภควา		ภกิขฺู		อามนเฺตส	ิ	อตถฺ	ิ	น	ุ	โข		ภกิขฺเว		ปรยิาโย		ย		ปรยิาย		อาคมมฺ		ยาน	ิ	
ปฺจินฺทฺริยานิ		ตานิ		ปฺจ		พลานิ		โหนฺติ		ยานิ		ปฺจ		พลานิ		ตานิ		ปฺจินฺทฺริยานิ		 
โหนตฺตี	ิฯ		ภควมลูกา		โน		ภนเฺต		ธมมฺา		ภควเนตตฺกิา		ภควปฏสิรณา		สาธ	ุ	วต		ภนฺเต		 
ภควนฺตเยว		ปฏิภาตุ		เอตสฺส		ภาสิตสฺส		อตฺโถ		ภควโต		สุตฺวา		ภิกฺขู		ธาเรสฺสนฺตีติ		
ฯเปฯ		

[๙๗๖]
	 อตฺถิ		ภิกฺขเว		ปริยาโย		ย		ปริยาย		อาคมฺม		ยานิ		ปฺจินฺทฺริยานิ		ตานิ		ปฺจ		
พลานิ		โหนฺติ		ยานิ		ปฺจ		พลานิ		ตานิ		ปฺจินฺทฺริยานิ		โหนฺติ	ฯ		กตโม		จ		ภิกฺขเว		
ปริยาโย		ย		ปริยาย		อาคมฺม		ยานิ		ปฺจินฺทฺริยานิ		ตานิ		ปฺจ		พลานิ		โหนฺติ		ยานิ		
ปฺจ		พลานิ		ตานิ		ปฺจินฺทฺริยานิ		โหนฺติ	ฯ		

[๙๗๗]
	 ย		ภกิขฺเว		สทธฺนิทฺริฺย		ต		สทธฺาพล		ย		สทธฺาพล		ต		สทธฺนิทฺรฺยิ		ย		วริยิินทฺรฺยิ		
ต		วิรยิพล		ย		วริิยพล		ต		วริิยินทฺริฺย		ย		สตนิทฺฺรยิ		ต		สตพล		ย		สตพิล		ต		สตนิทฺรฺยิ		 
ย	 	สมาธินฺทฺริย	 	ต	 	สมาธิพล	 	ย	 	สมาธิพล	 	ต	 	สมาธินฺทฺริย	 	ย	 	ปฺินฺทฺริย	 	ต		
ปฺาพล		ย		ปฺาพล		ต		ปฺินฺทฺริย	ฯ		

[๙๗๘]
	 เสยยฺถาปิ		ภิกขฺเว		นที		ปาจนีนนินฺา		ปาจนีโปณา		ปาจนีปพภฺารา		ตสสฺา		มชเฺฌ		
ทีโป	ฯ		อตฺถิ		ภิกฺขเว		ปริยาโย		ย		ปริยาย		อาคมฺม		ตสฺสา		นทิยา		เอโก		โสโตเตฺวว		
สงฺข 1		คจฺฉติ	ฯ		อตฺถิ		ปน		ภิกฺขเว		ปริยาโย		ย		ปริยาย		อาคมฺม		ตสฺสา		นทิยา		เทฺว		
โสตานิเตฺวว		สงฺข		คจฺฉติ	ฯ		

1.  ม. ยุ. สพฺพตฺถ  สงฺขย ฯ
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สาเกตสูตร  

	 ว่าด้วยอินทรีย์	๕		พละ	๕		

[๙๗๕]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-		

	 สมยัหนึง่		พระผูม้พีระภาคประทบัอยู	่ณ	ป่าอญัชนมคิทายวนั		ใกล้เมอืงสาเกต	ณ	ทีน่ัน้แล		พระผูม้พีระภาคตรัสเรียก 

ภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่า		

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ปริยายที่อินทรีย์	๕	อาศัยแล้ว		ย่อมเป็นพละ	๕			ที่พละ	๕	
อาศัยแล้ว		ย่อมเป็นอินทรีย์	๕		มีอยู่หรือหนอ	?		
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า	 	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย	 	มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล		 

มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน	 	มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่ง	 	ขอประทานวโรกาส	 	ขอเนื้อความแห่งภาษิตนี้	 	จงแจ่มแจ้ง 

กะพระผู้มีพระภาคเถิด		ภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจักทรงจ�าไว้.

[๙๗๖]
	 พ.		ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ปริยายที่อินทรีย์	๕	อาศัยแล้ว		เป็นพละ	๕			ที่พละ	๕		 
อาศัยแล้ว		เป็นอินทรีย์	๕		มอียู	่		ปรยิายทีอ่นิทรีย์	๕	อาศัยแล้ว		เป็นพละ	๕			ทีพ่ละ	๕	 
อาศัยแล้ว		เป็นอินทรีย์	๕		เป็นไฉน	?	

[๙๗๗]
	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		สิง่ใดเป็นสทัธนิทรย์ี		สิง่นัน้เป็นสทัธาพละ			สิง่ใดเป็นสทัธาพละ		 
สิ่งนั้นเป็นสัทธินทรีย์	 	 	สิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์	 	สิ่งนั้นเป็นวิริยพละ		 	สิ่งใดเป็นวิริยพละ		 
สิ่งนั้นเป็นวิริยินทรีย์	 	 	 สิ่งใดเป็นสตินทรีย์	 	 สิ่งนั้นเป็นสติพละ	 	 	 สิ่งใดเป็นสติพละ		 
ส่ิงนัน้เป็นสตนิทรีย์			สิง่ใดเป็นสมาธนิทรย์ี		สิง่นัน้เป็นสมาธพิละ			สิง่ใดเป็นสมาธพิละ		
สิง่นัน้เป็นสมาธินทรย์ี			สิง่ใดเป็นปัญญินทรย์ี		สิง่นัน้เป็นปัญญาพละ			สิง่ใดเป็นปัญญาพละ		
สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์.

[๙๗๘]
	 ดกูรภกิษทัุง้หลาย		เปรยีบเหมอืนแม่น�า้		ซึง่ไหลไปทางทศิตะวนัออก		หลัง่ไปทาง
ทิศตะวันออก		บ่าไปทางทิศตะวันออก		ที่ตรงกลางแม่น�้านั้นมีเกาะ		ปริยายที่กระแส
แห่งแม่น�า้นัน้อาศยัแล้ว		ย่อมถงึซึง่ความนับว่ากระแสเดยีวมอียู่			อนึง่		ปริยายทีก่ระแส
แห่งแม่น�้านั้นอาศัยแล้ว		ย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสที่มีอยู่.
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[๙๗๙]
	 กตโม		จ		ภกิขฺเว		ปริยาโย		ย		ปรยิาย		อาคมมฺ		ตสสฺา		นทยิา		เอโก		โสโตเตวฺว		
สงฺข		คจฺฉติ	ฯ		ยฺจ		ภิกฺขเว		ตสฺส		ทีปสฺส		ปุรตฺถิมนฺเต 1		อุทก		ยฺจ		ปจฺฉิมนฺเต		
อทุก	ฯ		อย		โข		ภกิขฺเว		ปริยาโย		ย		ปรยิาย		อาคมมฺ		ตสสฺา		นทยิา		เอโก		โสโตเตวฺว		
สงฺข		คจฺฉติ	ฯ		

[๘๘๐] 2  
	 กตโม		จ		ภกิขฺเว		ปรยิาโย		ย		ปริยาย		อาคมฺม		ตสสฺา		นทยิา		เทวฺ		โสตานิเตฺวว		
สงฺข		คจฺฉนฺติ	ฯ		ยฺจ		ภิกฺขเว		ตสฺส		ทีปสฺส		อุตฺตรนฺเต		อุทก		ยฺจ		ทกฺขิณนฺเต		
อทุก	ฯ		อย		โข		ภกิขฺเว		ปรยิาโย		ย		ปริยาย		อาคมฺม		ตสสฺา		นทยิา		เทวฺ		โสตานิเตฺวว		
สงฺข		คจฺฉนฺตี	ฯ	

[๙๘๑]
	 เอวเมว		โข		ภิกขฺเว		ย		สทธฺนิทฺรฺยิ		ต		สทธฺาพล		ย		สทธฺาพล		ต		สทธฺนิทฺรฺยิ		ย		
วริยิินทฺฺรยิ		ต		วริิยพล		ย		วริิยพล		ต		วริยิินทฺรฺยิ		ย		สตนิทฺรฺยิ		ต		สตพิล		ย		สตพิล		ต		
สตนิทฺรฺยิ		ย		สมาธินทฺฺริย		ต		สมาธิพล		ย		สมาธพิล		ต		สมาธนฺิทรฺยิ		ย		ปฺินฺทรฺยิ		ต		
ปฺาพล		ย		ปฺาพล		ต		ปฺินฺทฺริย	ฯ		

[๙๘๒]
	 ปฺจนฺน		ภิกฺขเว		อินฺทฺริยาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		ภิกฺขุ		อาสวาน		ขยา		
อนาสวฺเจโตวมุิตตฺ	ึ	ปฺาวมิตุตึฺ		ทฏฺิเว		ธมเฺม		สย		อภฺิา		สจฉฺกิตวฺา		อปุสมปฺชชฺ		
วิหรตีติ	ฯ		

1.  ม. ปุริมนฺเต ฯ
2.  [๙๘๐]  -ผู้รวบรวม
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[๙๗๙]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กป็รยิายทีก่ระแสแห่งแม่น�า้น้ัน		อาศยัแล้ว		ย่อมถงึซ่ึงความนบั 
ว่ากระแสเดียวเป็นไฉน	?			คือ		น�้าในที่สุดด้านตะวันออก		และในที่สุดด้านตะวันตก
แห่งเกาะนั้น	 	ปริยายนี้แล	 	 ท่ีกระแสแห่งแม่น�้าน้ันอาศัยแล้ว	 	ย่อมถึงซึ่งความนับว่า
กระแสเดียว.

[๙๘๐]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กป็รยิายทีก่ระแสแห่งแม่น�า้น้ัน		อาศยัแล้ว		ย่อมถงึซ่ึงความนบั 
ว่าสองกระแสเป็นไฉน	?			คือ		น�้าในที่สุดด้านเหนือ		และในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะนั้น		 
ปรยิายน้ีแล		ท่ีกระแสแห่งแม่น�า้นัน้อาศยัแล้ว		ย่อมถึงซึง่ความนับว่า		สองกระแส		ฉนัใด.

[๙๘๑]
	 ฉันนั้นเหมือนกัน	 	 ภิกษุทั้งหลาย	 	สิ่งใดเป็นสัทธินทรีย์	 	สิ่งน้ันเป็นสัทธาพละ		 
สิ่งใดเป็นสัทธาพละ		สิ่งนั้นเป็นสัทธินทรีย์	 		สิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์	 	สิ่งนั้นเป็นวิริยพละ		 
สิ่งใดเป็นวิริยพละ	 	 ส่ิงนั้นเป็นวิริยินทรีย์	 	 	 สิ่งใดเป็นสตินทรีย์	 	 สิ่งน้ันเป็นสติพละ		 
สิ่งใดเป็นสติพละ	 	สิ่งนั้นเป็นสตินทรีย์	 	 	สิ่งใดเป็นสมาธินทรีย์	 	สิ่งน้ันเป็นสมาธิพละ		 
สิ่งใดเป็นสมาธิพละ	 	 สิ่งนั้นเป็นสมาธินทรีย์	 	 	 สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์	 	 สิ่งน้ันเป็น 
ปัญญาพละ			สิ่งใดเป็นปัญญาพละ		สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์.		

[๙๘๒]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		เพราะความทีอิ่นทรีย์	๕	อันตนเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		 
ภกิษจุงึกระท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมติุ		ปัญญาวมุิต	ิ	อันหาอาสวะมิได้			เพราะอาสวะท้ังหลาย 
สิ้นไป		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.

จบ  สูตรที่ ๓  
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[๙๘๓]
	 เอวมฺเม		สุต		เอก		สมย		ภควา		สาวตฺถิย		วิหรติ		ปุพฺพโกฏฺเก	ฯ		ตตฺร		โข		
ภควา		อายสฺมนฺต		สารีปุตฺต		อามนฺเตสิ		

[๙๘๔]
	 สทฺทหสิ	 	 ตฺว	 	 สารีปุตฺต	 	 สทฺธินฺทฺริย	 	 ภาวิต	 	พหุลีกต	 	 อมโตคธ	 	 โหติ		 
อมตปรายน		อมตปริโยสาน		ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย		ภาวิต		พหุลีกต		อมโตคธ		โหติ		
อมตปรายน		อมตปริโยสานนฺติ	ฯ		

[๙๘๕]
	 น		ขวฺาห		ภนเฺต		เอตถฺ		ภควโต		สทธฺาย		คจฉฺาม	ิ	สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ		
ภาวิต		พหุลีกต		อมโตคธ		โหติ		อมตปรายน		อมตปริโยสาน	ฯ		เยสฺหิ 1		ต		ภนฺเต		
อฺาต		[2]		อทิฏฺ		อวิทิต		อสจฺฉิกต		อปสฺสิต 3		ปฺาย		เต		ตตฺถ		ปเรส		สทฺธาย		 
คจเฺฉยยฺุ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺริฺย		ภาวติ		พหลุกีต		อมโตคธ		โหต	ิ	อมตปรายน		
อมตปรโิยสาน	ฯ		เยสฺจ		โข		เอต		ภนเฺต		าต		ทฏฺิ		วทิติ		สจฺฉกิต		ปสสฺติ		ปฺาย		
นิกฺกงฺขา		เต		ตตฺถ		นิพฺพิจิกิจฺฉา		สทฺธินฺทฺริย		ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย		ภาวิต		พหุลีกต		
อมโตคธ		โหติ		อมตปรายน		อมตปริโยสาน	ฯ		มยฺหฺจ		โข		เอต		ภนฺเต		าต		ทิฏฺ		
วิทิต		สจฺฉิกต		ปสฺสิต		ปฺาย		นิกฺกงฺขฺวาห 4		ตตฺถ		นิพฺพิจิกิจฺโฉ		สทฺธินฺทฺริย		ฯเปฯ		
ปฺินฺทฺริย		ภาวิต		พหุลีกต		อมโตคธ		โหติ		อมตปรายน		อมตปริโยสานนฺติ	ฯ		

1.  ม. เยส  เหต ฯ
2.  ม. ยุ. อสฺส ฯ
3.  โป. ยุ. อผุสฺสิต ฯ  ม. อผสฺสิต ฯ  เอวมุปริ ฯ  
4.  ยุ. นิกฺกงฺขาห ฯ
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ปุพพโกฏฐกสูตร  

	 พระสารีบุตรไม่เชื่อพระพุทธเจ้า		

[๙๘๓]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-

	 สมัยหนึ่ง	 	พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	ณ	ปุพพโกฏฐกะ	 	 ใกล้พระนครสาวัตถี	ณ	ที่นั้นแล	 	พระผู้มีพระภาค 

ตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาแล้ว		ตรัสว่า

[๙๘๔]
	 ดกูรสารบีตุร		 เธอเชือ่หรอืว่า	 	สทัธนิทรย์ีทีบ่คุคลเจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	 	มีอมตะเป็นเบ้ืองหน้า	 	 มีอมตะเป็นที่สุด	 	 วิริยินทรีย์	 	 ฯลฯ		 
ปัญญินทรีย์	 	ที่บุคคลเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว	 	ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	 	มีอมตะ 
เป็นเบื้องหน้า		มีอมตะเป็นที่สุด.

[๙๘๕]
 ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า	 	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้	 	 ข้าพระองค์ไม่ถึงความเช่ือต่อพระผู้มีพระภาคว่า		

สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมหยั่งลงสู่
อมตะ		มีอมตะเป็นเบื้องหน้า		มีอมตะเป็นที่สุด		ด้วยว่าอมตะนั้น		ชนเหล่าใดยังไม่รู้		
ไม่เห็น	 	 ไม่ทราบ	 	 ไม่กระท�าให้แจ้ง	 	 ไม่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา	 	ชนเหล่านั้นพึงถึง 
ความเชื่อต่อชนเหล่าอื่น		ในอมตะนั้นว่า		สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์		อันบุคคล
เจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมหลั่ง	1	ลงสู่อมตะ		มีอมตะเป็นเบื้องหน้า		มีอมตะ 
เป็นที่สุด		ก็แลอมตะนั้น		ชนเหล่าใดรู้แล้ว		เห็นแล้ว		ทราบแล้ว		กระท�าให้แจ้งแล้ว		 
พิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญา		ชนเหล่านัน้หมดความเคลอืบแคลงสงสัย		ในอมตะนัน้ว่า		 
สทัธนิทรย์ี		ฯลฯ		ปัญญนิทรีย์		อนับคุคลเจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมหยัง่ลงสูอ่มตะ		 
มีอมตะเป็นเบื้องหน้า		มีอมตะเป็นที่สุด		ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ก็อมตะนั้น		ข้าพระองค์รู้แล้ว		เห็นแล้ว		

ทราบแล้ว	 	กระท�าให้แจ้งแล้ว	 	พิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญา		ข้าพระองค์จึงหมดความเคลือบแคลงสงสัย	 	 ในอมตะนั้นว่า		

สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ		มีอมตะเป็นเบื้องหน้า		มีอมตะ

เป็นที่สุด.

1.  หย่ัง  -ผู้รวบรวม 
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[๙๘๖]
	 สาธุ		สาธ	ุ	สารีปุตตฺ		เยสฺห	ิ	ต		สารปุีตตฺ		อฺาต		อทฏฺิ		อวทิติ		อสจฉฺกิต		
อปสฺสิต		ปฺาย		เต		ตตถฺ		ปเรส		สทธฺาย		คจเฺฉยยฺุ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ภาวติ		พหลุกีต		
อมโตคธ		โหติ		อมตปรายน		อมตปริโยสาน		ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย		ภาวิต		พหุลีกต		 
อมโตคธ		โหติ		อมตปรายน		อมตปริโยสาน	ฯ		เยสฺจ		โข		เอต		สารีปุตฺต		าต		
ทฏฺิ		วทิติ		สจฉฺกิต		ปสสฺติ		ปฺาย		นิกกฺงขฺา		เต		ตตถฺ		นิพฺพิจิกิจฺฉา		สทธฺนฺิทริฺย		
ภาวิต		พหุลีกต		อมโตคธ		โหติ		อมตปรายน		อมตปริโยสาน		ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย		 
ภาวิต		พหุลีกต		อมโตคธ		โหติ		อมตปรายน		อมตปริโยสานนฺติ	ฯ		

[๙๘๗]
	 เอวมฺเม		สตุ		เอก		สมย		ภควา		สาวตฺถยิ		วหิรติ		ปพุพฺาราเม		มคิารมาตปุาสาเท	ฯ		 
ตตฺร		โข		ภควา		ภิกฺขู		อามนฺเตสิ		กติน		นุ		โข		ภิกฺขเว		อินฺทฺริยาน		ภาวิตตฺตา		 
พหุลีกตตฺตา		ขีณาสโว		ภิกฺขุ		อฺ		พฺยากโรติ		ขีณา		ชาติ		วุสิต		พฺรหฺมจริย		กต		
กรณีย		นาปร		อิตฺถตฺตายาติ		ปชานามีติ	ฯ		ภควมูลกา		โน		ภนฺเต		ธมฺมา		ฯเปฯ		

[๙๘๘]
	 เอกสสฺ		โข		ภิกขฺเว		อนิทฺฺริยสฺส		ภาวติตฺตา		พหลุกีตตตฺา		ขณีาสโว		ภกิขฺ	ุ	อฺ		
พยฺากโรต	ิ	ขณีา		ชาต	ิ	วสุติ		พรฺหมฺจรยิ		กต		กรณีย		นาปร		อิตถฺตตฺายาต	ิ	ปชานามีติ	ฯ		
กตมสฺส		เอกสฺส	ฯ		ปฺินฺทฺริยสฺส 1	ฯ		

[๙๘๙]
	 ปฺวโต		ภิกฺขเว		อริยสาวกสฺส		ตทนฺวยา		สทฺธา		สณฺาติ		ตทนฺวย		วิริย		
สณฺาติ		ตทนฺวยา		สติ		สณฺาติ		ตทนฺวโย		สมาธิ		สณฺาติ	ฯ		

1.  ยุ. อินฺทฺริยสฺส ฯ
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[๙๘๖]
	 พ.	 	ดีละๆ	สารีบุตร	 	ด้วยว่าอมตะนั้น	 	ชนเหล่าใดยังไม่รู้	 	 ไม่เห็น	 	 ไม่ทราบ		
ไม่กระท�าให้แจ้ง	 	 ไม่พิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญา	 	 ชนเหล่าน้ัน	 	พึงถึงความเชื่อ 
ต่อชนเหล่าอื่น		ในอมตะนั้นว่า		สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์		อันบุคคลเจริญแล้ว		
กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ		มีอมตะเป็นเบือ้งหน้า		มอีมตะเป็นทีส่ดุ		กแ็ล		
อมตะน้ัน		ชนเหล่าใดรู้แล้ว		เหน็แล้ว		ทราบแล้ว		กระท�าให้แจ้งแล้ว		พิจารณาเห็นแล้ว 
ด้วยปัญญา		ชนเหล่านัน้หมดความเคลอืบแคลงสงสัย		ในอมตะนัน้ว่า		สทัธนิทรย์ี		ฯลฯ		 
ปัญญนิทรีย์	 	อันบุคคลเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว	 	ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ	 	มีอมตะ 
เป็นเบื้องหน้า		มีอมตะเป็นที่สุด.

จบ  สูตรที่ ๔  

ปุพพารามสูตรที่ ๑  

	 ว่าด้วยปัญญินทรีย์เป็นใหญ่		

[๙๘๗]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-		

	 สมยัหนึง่		พระผู้มพีระภาคประทบัอยู	่ณ	ปราสาทของนางวสิาขามิคารมารดา		ในปพุพาราม		ใกล้พระนครสาวตัถ	ีณ	

ที่นั้นแล		พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา		แล้วตรัสถามว่า		

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เพราะความที่อินทรีย์เท่าไรหนอ		อันตนเจริญแล้ว		กระท�า
ให้มากแล้ว	 	ภิกษุผู้ขีณาสพย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้ว่า	 	 เรารู้ชัดว่า	 	ชาติสิ้นแล้ว		
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว		กิจที่ควรท�า		ท�าเสร็จแล้ว		กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.			
 ภกิษทุัง้หลายกราบทลูว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ		ธรรมทัง้หลายของพวกข้าพระองค์		มพีระผูม้พีระภาคเป็นรากฐาน		ฯลฯ

[๙๘๘]
	 พ.	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 เพราะความที	1	อินทรีย์ประการหน่ึง	 	 อันตนเจริญแล้ว		 
กระท�าให้มากแล้ว		ภิกษผุูข้ณีาสพย่อมพยากรณ์อรหตัผลได้ว่า		เรารูช้ดัว่า		ชาติสิน้แล้ว...		 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี			อินทรีย์อย่างหนึ่งเป็นไฉน	?			คือ		ปัญญินทรีย์.

[๙๘๙]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		สทัธา		วริยิะ		สต	ิ	สมาธ	ิ	อนัไปตามปัญญาของพระอรยิสาวก 
ผู้มีปัญญา		ย่อมตั้งมั่น.

1.  เพราะความที่  -ผู้รวบรวม 
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[๙๙๐]
	 อิมสฺส		โข		ภิกฺขเว		เอกสฺส		อินฺทฺริยสฺส		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		ขีณาสโว		
ภกิขฺ	ุ	อฺ		พยฺากโรต	ิ	ขณีา		ชาต	ิ	วสุติ		พรฺหมฺจรยิ		กต		กรณีย		นาปร		อิตถฺตตฺายาติ		
ปชานามีติ	ฯ		

[๙๙๑]
	 ตเยว		นิทาน	ฯ		กติน		นุ		โข		ภิกฺขเว		อินฺทฺริยาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		
ขีณาสโว		ภิกฺขุ		อฺ		พฺยากโรติ		ขีณา		ชาติ		วุสิต		พฺรหฺมจริย		กต		กรณีย		นาปร		
อิตฺถตฺตายาติ		ปชานามีติ	ฯ		ภควมูลกา		โน		ภนฺเต		ธมฺมา		ฯเปฯ		

[๙๙๒]
	 ทฺวินนฺ		โข		ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺา		ขีณาสโว		ภิกขฺุ		อฺ		
พยฺากโรต	ิ	ขณีา		ชาติ		วุสิต		พฺรหมฺจริย		กต		กรณีย		นาปร		อิตถฺตตฺายาต	ิ	ปชานามีต	ิฯ		

[๙๙๓]
	 กตเมส		ทฺวินฺน	ฯ		อริยาย		จ		ปฺาย		อริยาย		จ		วิมุตฺติยา	ฯ		ยา		หิสฺส		
ภิกฺขเว		อริยา		ปฺา		ตทสฺส		ปฺินฺทฺริย	ฯ		ยา		หิสฺส		ภิกฺขเว		อริยา		วิมุตฺติ		ตทสฺส		 
สมาธินฺทฺริย	ฯ		

[๙๙๔]
	 อเิมส		โข		ภกิขฺเว		ทวฺนฺิน		อนิทฺฺรยิรน	1		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺา		ขณีาสโว		ภกิขฺุ		
อฺ		พฺยากโรติ		ขีณา		ชาติ		วุสิต		พฺรหฺมจริย		กต		กรณีย		นาปร		อิตฺถตฺตายาติ		 
ปชานามีติ	ฯ		

1.  อินฺทฺริยาน  -ผู้รวบรวม 
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[๙๙๐]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 เพราะความที่อินทรีย์ประการหนึ่งนี้แล	 	 อันตนเจริญแล้ว		
กระท�าให้มากแล้ว		ภิกษผุูข้ณีาสพย่อมพยากรณ์อรหตัผลได้ว่า		เรารูช้ดัว่า		ชาติสิน้แล้ว...		 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.

จบ  สูตรที่ ๕  

ปุพพารามสูตรที่ ๒  

	 ว่าด้วยอินทรีย์	๒		

[๙๙๑]
	 นิทานนั้นเหมือนกัน.		พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า		

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เพราะความที่อินทรีย์เท่าไรหนอ		อันตนเจริญแล้ว		กระท�า
ให้มากแล้ว	 	ภิกษุผู้ขีณาสพย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้ว่า	 	 เรารู้ชัดว่า	 	ชาติสิ้นแล้ว... 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี	?			
 ภกิษท้ัุงหลายกราบทลูว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		ธรรมทัง้หลายของพวกข้าพระองค์		มพีระผู้มพีระภาคเป็นรากฐาน		ฯลฯ		

[๙๙๒]
	 พ.		ดกูรภกิษทุัง้หลาย		เพราะความทีอ่นิทรย์ี	๒	ประการ		อนัตนเจริญแล้ว		กระท�า
ให้มากแล้ว	 	ภิกษุผู้ขีณาสพย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้ว่า	 	 เรารู้ชัดว่า	 	ชาติสิ้นแล้ว... 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.

[๙๙๓]
	 อนิทรย์ี	๒	ประการเป็นไฉน	?			คอื		ปัญญาอันเป็นอริยะ	๑			วมุิติอันเป็นอริยะ	๑		 
ก็ปัญญาอันเป็นอริยะของภิกษุนั้น	 	 เป็นปัญญินทรีย์	 	วิมุติอันเป็นอริยะของภิกษุนั้น		
เป็นสมาธินทรีย์.

[๙๙๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 เพราะความท่ีอินทรีย์	๒	ประการนี้แล	 	 อันตนเจริญแล้ว		
กระท�าให้มากแล้ว		ภิกษผุูข้ณีาสพย่อมพยากรณ์อรหตัผลได้ว่า		เรารูช้ดัว่า		ชาติสิน้แล้ว... 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๙๙๕]
	 ตเยว		นิทาน	ฯ		กติน		นุ		โข		ภิกฺขเว		อินฺทฺริยาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		
ขีณาสโว		ภิกฺขุ		อฺ		พฺยากโรติ		ขีณา		ชาติ		วุสิต		พฺรหฺมจริย		กต		กรณีย		นาปร		
อิตฺถตฺตายาติ		ปชานามีติ	ฯ		ภควมูลกา		โน		ภนฺเต		ธมฺมา		ฯเปฯ		

[๙๙๖]
	 จตุนนฺ		โข		ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน		ภาวติตฺตา		พหลุกีตตตฺา		ขีณาสโว		ภกิขฺุ		อฺ		
พยฺากโรต	ิ	ขณีา		ชาติ		วุสิต		พฺรหมฺจริย		กต		กรณีย		นาปร		อิตถฺตตฺายาต	ิ	ปชานามีต	ิฯ		

[๙๙๗]
	 กตเมส		จตุนฺน	ฯ		วิริยินฺทฺริยสฺส		สตินฺทฺริยสฺส		สมาธินฺทฺริยสฺส		ปฺินฺทฺริยสฺส	ฯ

[๙๙๘]
	 อิเมส		โข		ภิกฺขเว		จตุนฺน		อินฺทฺริยาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		ขีณาสโว		ภิกฺขุ		
อฺ		พฺยากโรติ		ขีณา		ชาติ		วุสิต		พฺรหฺมจริย		กต		กรณีย		นาปร		อิตฺถตฺตายาติ		 
ปชานามีติ	ฯ		

[๙๙๙]
	 ตเยว		นิทาน	ฯ		กติน		นุ		โข		ภิกฺขเว		อินฺทฺริยาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		
ขีณาสโว		ภิกฺขุ		อฺ		พฺยากโรติ		ขีณา		ชาติ		วุสิต		พฺรหฺมจริย		กต		กรณีย		นาปร		
อิตฺถตฺตายาติ		ปชานามีติ	ฯ		ภควมูลกา		โน		ภนฺเต		ธมฺมา		ฯเปฯ		
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ปุพพารามสูตรที่ ๓  

	 ว่าด้วยอินทรีย์	๔

[๙๙๕]
	 นิทานนั้นเหมือนกัน.		พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า		

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เพราะความที่อินทรีย์เท่าไรหนอ		อันตนเจริญแล้ว		กระท�า
ให้มากแล้ว	 	ภิกษุผู้ขีณาสพย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้ว่า	 	 เรารู้ชัดว่า	 	ชาติสิ้นแล้ว... 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี	?			
	 ภกิษทุัง้หลายกราบทลูว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		ธรรมทัง้หลายของพวกข้าพระองค์		มพีระผูม้พีระภาคเป็นรากฐาน		ฯลฯ

[๙๙๖]
	 พ.		ดกูรภกิษทุัง้หลาย		เพราะความท่ีอนิทรย์ี	๔	ประการ		อนัตนเจรญิแล้ว		กระท�า
ให้มากแล้ว	 	ภิกษุผู้ขีณาสพย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้ว่า	 	 เรารู้ชัดว่า	 	ชาติสิ้นแล้ว... 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้.	1

[๙๙๗]
	 อนิทรีย์	๔	ประการนัน้เป็นไฉน	?		คอื		วริยิินทรย์ี	๑			สตนิทรีย์	๑			สมาธนิทรย์ี	๑		 
ปัญญินทรีย์	๑.		

[๙๙๘]
	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย		เพราะความทีอิ่นทรีย์	๔	ประการน้ีแล		อันตนเจริญแล้ว		กระท�า
ให้มากแล้ว	 	ภิกษุผู้ขีณาสพย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้ว่า	 	 เรารู้ชัดว่า	 	ชาติสิ้นแล้ว... 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.

จบ  สูตรที่ ๗  

ปุพพารามสูตรที่ ๔  

	 ว่าด้วยอินทรีย์	๕		

[๙๙๙]
	 นิทานนั้นเหมือนกัน.		พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า		

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		 เพราะความที่อินทรีย์เท่าไรหนอ		อนัตนเจรญิแล้ว		กระท�า
ให้มากแล้ว	 	ภิกษุผู้ขีณาสพย่อมพยากรณ์อรหัตผลได้ว่า	 	 เรารู้ชัดว่า	 	ชาติสิ้นแล้ว... 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี	?
	 ภกิษทุัง้หลายกราบทลูว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ		ธรรมทัง้หลายของพวกข้าพระองค์		มพีระผูม้พีระภาคเป็นรากฐาน		ฯลฯ

1.  มิได้มี  -ผู้รวบรวม 
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[๑๐๐๐]
	 ปฺจนฺน		โข		ภิกฺขเว		อินฺทฺริยาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		ขีณาสโว		ภิกฺขุ		
อฺ		พฺยากโรติ		ขีณา		ชาติ		วุสิต		พฺรหฺมจริย		กต		กรณีย		นาปร		อิตฺถตฺตายาติ		 
ปชานามีติ	ฯ		

[๑๐๐๑]
	 กตเมส		ปฺจนฺน	ฯ		สทฺธินฺทฺริยสฺส		วิริยินฺทฺริยสฺส		สตินฺทฺริยสฺส		สมาธินฺทฺริยสฺส		
ปฺินฺทฺริยสฺส	ฯ		

[๑๐๐๒]
	 อิเมส		โข		ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		ขีณาสโว		
ภกิขฺ	ุ	อฺ		พยฺากโรต	ิ	ขณีา		ชาต	ิ	วสุติ		พรฺหมฺจรยิ		กต		กรณีย		นาปร		อิตถฺตตฺายาติ		
ปชานามีติ	ฯ		

[๑๐๐๓]
	 เอวมฺเม		สุต		เอก		สมย		ภควา		โกสมฺพิย		วิหรติ		โฆสิตาราเม	ฯ		เตน		โข		ปน		
สมเยน		อายสฺมตา		ปิณฺโฑลภารทฺวาเชน		อฺา		พฺยากตา		โหติ		ขีณา		ชาติ		วุสิต		
พฺรหฺมจริย		กต		กรณีย		นาปร		อิตฺถตฺตายาติ		ปชานามีติ	ฯ		

[๑๐๐๔]
	 อถ		โข		สมฺพหุลา		ภิกฺขู		เยน		ภควา		เตนุปสงฺกมึสุ		อุปสงฺกมิตฺวา		ภควนฺต		
อภวิาเทตฺวา		เอกมนฺต		นสิทีสุึ	ฯ		เอกมนฺต		นสินินฺา		โข		เต		ภกิขฺู		ภควนตฺ		เอตทโวจุ		
อายสมฺตา		ภนเฺต		ปิณโฺฑลภารทวฺาเชน		อฺา		พฺยากตา		ขีณา		ชาต	ิ	วสุติ		พฺรหมฺจริย		
กต		กรณีย		นาปร		อิตฺถตฺตายาติ		ปชานามีติ	ฯ		

[๑๐๐๕]
	 ก	ึ	น	ุ	โข		ภนเฺต		อตถฺวส		สมปฺสสฺมาเนน		อายสมฺตา		ปิณโฺฑลภารทวฺาเชน		อฺา		 
พฺยากตา		ขณีา		ชาต	ิ	วุสิต		พฺรหมฺจริย		กต		กรณีย		นาปร		อิตถฺตฺตายาต	ิ	ปชานามีต	ิฯ		
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[๑๐๐๐]
	 พ.	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 เพราะความที่อินทรีย์	๕	ประการ	 	 อันตนเจริญแล้ว		
กระท�าให้มากแล้ว		ภิกษุผู้ขีณาสพย่อมพยากรณ์อรหตัผลได้ว่า		เรารูช้ดัว่า		ชาตสิิน้แล้ว...		 
กจิอืน่เพือ่ความเป็นอย่างนีม้ไิด้ม.ี

[๑๐๐๑]
	 อนิทรีย์	๕	ประการเป็นไฉน	?		คอื		สทัธนิทรย์ี	๑			วริยิินทรย์ี	๑			สตนิทรีย์	๑		
สมาธินทรีย์	๑			ปัญญินทรีย์	๑.

[๑๐๐๒]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เพราะความที่อินทรีย์	๕	ประการนี้แล	 	อันตนเจริญแล้ว		 
กระท�าให้มากแล้ว		ภิกษผุูขี้ณาสพย่อมพยากรณ์อรหตัผลได้ว่า		เรารูช้ดัว่าชาตสิิน้แล้ว...		 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.

จบ  สูตรที่ ๘  

ปิณโฑลภารทวาชสูตร  

	 ว่าด้วยอินทรีย์	๓		

[๑๐๐๓]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-

	 สมัยหนึ่ง		พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	ณ	โฆสิตาราม		ใกล้เมืองโกสัมพี		ก็สมัยนั้น		ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะ		

ได้พยากรณ์อรหัตผลว่า		เรารู้ชัดว่า		ชาติสิ้นแล้ว...กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.		

[๑๐๐๔]
	 ครั้งนั้น	 	ภิกษุมากรูป	 	 เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ	 	ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว	 	จึงนั่ง	ณ	 ท่ีควร 

ส่วนข้างหนึ่ง	 	ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า	 	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะพยากรณ ์

อรหัตผลว่า		เรารู้ชัดว่า		ชาติสิ้นแล้ว...กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.		

[๑๐๐๕]
	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะ	 	 เห็นอ�านาจประโยชน์อะไรหนอ	 	จึงพยากรณ์อรหัตผลว่า		 

เรารู้ชัดว่า		ชาติสิ้นแล้ว...กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.		
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[๑๐๐๖]
	 ตณิณฺ		โข		[1]		ภิกขฺเว		อนิทฺฺริยาน		ภาวิตตตฺา		พหลุกีตตตฺา		ปิณโฺฑลภารทวฺาเชน		 
ภกิขฺนุา		อฺา		พยฺากตา		ขณีา		ชาต	ิ	วสุติ		พรฺหมฺจรยิ		กต		กรณยี		นาปร		อติถฺตฺตายาติ		 
ปชานามีติ	ฯ		

[๑๐๐๗]
	 กตเมส		ติณฺณ	ฯ		สตินฺทฺริยสฺส		สมาธินฺทฺริยสฺส		ปฺินฺทฺริยสฺส	ฯ

[๑๐๐๘]
	 อเิมส		โข		ภิกขฺเว		ติณณฺ		อนิทฺฺริยาน		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺา		ปิณฺโฑลภารทวฺาเชน		 
ภกิขฺนุา		อฺา		พยฺากตา		ขณีา		ชาต	ิ	วสุติ		พรฺหมฺจรยิ		กต		กรณยี		นาปร		อติถฺตฺตายาติ		 
ปชานามีติ	ฯ

[๑๐๐๙]
	 อมิาน	ิ	จ		ภกิขฺเว		ตณี	ิ	อนิทฺริฺยาน	ิ	กมินตฺาน	ิฯ		ขยนตฺาน	ิฯ		กสิสฺ		ขยนตฺาน	ิฯ		
ชาตชิรามรณสฺส	ฯ		ชาตชิรามรณกขฺยนตฺ	ิ	โข		ภกิขฺเว		สมฺปสสฺมาเนน		ปิณฺโฑลภารทวฺาเชน		
ภกิขฺนุา		อฺา		พยฺากตา		ขณีา		ชาต	ิ	วสุติ		พรฺหมฺจรยิ		กต		กรณยี		นาปร		อติถฺตฺตายาติ		 
ปชานามีติ	ฯ		

[๑๐๑๐]
	 เอวมฺเม		สุต		เอก		สมย		ภควา		องฺเคสุ		วิหรติ		อาปณนฺนาม		องฺคาน		นิคโม	ฯ		 
ตตรฺ		โข		ภควา		อายสฺมนตฺ		สารีปุตตฺ		อามนฺเตส	ิ	โย		โส		สารปีตุตฺ		อรยิสาวโก		ตถาคเต		 
เอกนฺตคโต		อภิปฺปสนฺโน		น 2		โส		ตถาคเต		วา		ตถาคตสาสเน		วา		กงฺเขยฺย		วา		 
วิจิกิจฺเฉยฺย		วาติ	ฯ		

1.  ม. ยุ. ปน ฯ
2.  ยุ. อปินุ  โส ฯ
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[๑๐๐๖]
	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เพราะความที่อินทรีย์	 ๓	 ประการ		 
อนัตนเจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ภิกษุปิณโฑลภารทวาชะจึงพยากรณ์อรหตัผลได้ว่า		 
เรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว...กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.

[๑๐๐๗]
	 อนิทรย์ี	๓	ประการเป็นไฉน	?		คอื		สตินทรีย์	๑			สมาธนิทรีย์	๑			ปัญญินทรย์ี	๑. 

[๑๐๐๘]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เพราะความที่อินทรีย์	๓	ประการนี้แล	 	อันตนเจริญแล้ว		 
กระท�าให้มากแล้ว	 	 ภิกษุปิณโฑลภารทวาชะจึงพยากรณ์อรหัตผลได้ว่า	 	 เรารู้ชัดว่า 
ชาติสิ้นแล้ว...กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.

[๑๐๐๙]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ก็อินทรีย์	 ๓	ประการน้ี	 	 มีอะไรเป็นท่ีสุด	 	 มีความสิ้น 
เป็นที่สุด		มีความสิ้นแห่งอะไรเป็นที่สุด		มีความสิ้นแห่งชาติ		ชราและมรณะเป็นที่สุด		
ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ภิกษุปิณโฑลภารทวาชะเห็นว่า		ความสิ้นแห่งชาติ		ชราและมรณะ
ดงันีแ้ล		จงึพยากรณ์อรหตัผลได้ว่า		เรารูช้ดัว่า		ชาตสิิน้แล้ว...กจิอ่ืนเพือ่ความเป็นอย่างนี ้
มิได้มี.

จบ  สูตรที่ ๙  

สัทธาสูตร  

	 ว่าด้วยศรัทธาของพระอริยสาวก		

[๑๐๑๐]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-

	 สมัยหนึ่ง	 	 พระผู ้มีพระภาคประทับอยู ่	 ณ	 นิคมของชาวอังคะช่ืออาปณะ	 	 ในแคว้นอังคะ	 ณ	 ที่นั้นแล		 

พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่า		

 ดกูรสารีบุตร		อริยสาวกผูใ้ดมีศรทัธามัน่		เลือ่มใสยิง่ในพระตถาคต		อรยิสาวกนัน้		
ไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในตถาคต		หรือในศาสนาของตถาคต.
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[๑๐๑๑]
	 โย		โส		ภนเฺต		อริยสาวโก		ตถาคเต		เอกนตฺคโต		อภปิปฺสนโฺน		น		โส		ตถาคเต		 
วา		ตถาคตสาสเน		วา		กงเฺขยยฺ		วา		วจิกิิจเฺฉยยฺ		วา	ฯ		สทธฺสฺส		ห	ิ	ภนเฺต		อรยิสาวกสสฺ		
เอต		ปาฏิกงฺข		ย		อารทธฺวริิโย		วหิริสสฺต	ิ	อกสุลาน		ธมมฺาน		ปหานาย		กสุลาน		ธมมฺาน		
อุปสมฺปทาย		ถามวา		ทฬฺหปรกฺกโม		อนิกฺขิตฺตธุโร		กุสเลสุ		ธมฺเมสุ	ฯ		

[๑๐๑๒]
	 ยฺหิสฺส		ภนฺเต		วิริย		ตทสฺส		วิริยินฺทฺริย	ฯ		สทฺธสฺส		หิ		ภนฺเต		อริยสาวกสฺส		
อารทฺธวิรยิสฺส		เอต		ปาฏกิงฺข		ย		สตมิา		ภวสิสฺติ		ปรเมน		สตเินปกเฺกน		สมนนฺาคโต		
จิรกตมฺปิ		จิรภาสิตมฺปิ		สริตา		อนุสฺสริตา	ฯ		

[๑๐๑๓]
	 ยา		หิสฺส		ภนฺเต		สติ		ตทสฺส		สตินฺทฺริย	ฯ		สทฺธสฺส		หิ		ภนฺเต		อริยสาวกสฺส		
อารทฺธวิริยสฺส		อุปฏฺติสฺสติโน		เอต		ปาฏิกงฺข		ย		โวสฺสคฺคารมฺมณ		กริตฺวา		ลภิสฺสติ		
สมาธึ		ลภิสฺสติ		จิตฺตสฺส		เอกคฺคต	ฯ		

[๑๐๑๔]
	 โย		หิสฺส		ภนฺเต		สมาธิ		ตทสฺส		สมาธินฺทฺริย	ฯ		สทฺธสฺส		หิ		ภนฺเต		อริยสาวกสฺส		 
อารทฺธวิริยสฺส	 	อุปฏฺติสฺสติโน	 	สมฺมาสมาหิตจิตฺตสฺส 1	 	 เอต	 	ปาฏิกงฺข	 	 ย	 	 เอว		 
ปชานิสฺสติ		อนมตคฺโค		โข		สสาโร		ปุพฺพา		โกฏิ		นปฺปฺายติ		อวิชฺชานีวรณาน		 
สตฺตาน		ตณฺหาสฺโชนาน		สนฺธาวต		สสรต		อวิชฺชาย		เตฺวว		ตโมกายสฺส		อเสส- 
วริาคนโิรโธ		สนตฺเมต		ปท		ปณตีเมต		ปท		ยททิ		สพพฺสงขฺารสมโถ		สพพฺปูธปิฏนิิสสฺคโฺค		
ตณฺหกฺขโย 2		วิราโค		นิโรโธ		นิพฺพาน	ฯ		

[๑๐๑๕]
	 ยา		หิสฺส		ภนฺเต		ปฺา		ตทสฺส		ปฺินฺทฺริย	ฯ		สโข 3		โส		ภนฺเต		อริยสาวโก		
เอว		ปทหิตฺวา		ปทหิตฺวา		เอว		สริตฺวา		สริตฺวา		เอว		สมาทหิตฺวา		สมาทหิตฺวา		เอว		
ปชานิตฺวา		ปชานิตฺวา		เอว		อภิสทฺทหติ		อิเม		โข		เต		ธมฺมา		เย		เม		ปุพฺเพ		สุตาว 4 
อเหสุ		เตนาห		เอตรหิ		กาเยน		จ		ผุสิตฺวา		วิหรามิ		ปฺาย		จ		อติวิชฺฌ 5		ปสฺสามีติ	ฯ		

1.  ม. ยุ. สมาหิตจิตฺตสฺส ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. ตณฺหากฺขโย ฯ
3.  ม. ยุ. สทฺโธ ฯ  เอวมุปริ ฯ
4.  โป. ม. ยุ. สุตวา ฯ  เอวมุปริ ฯ
5.  ม. ปฏิวิชฺฌ ฯ
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[๑๐๑๑]
	 พระสารีบุตรกราบทูลว่า	 	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	อริยสาวกใด	 	มีศรัทธามั่น	 	 เลื่อมใสยิ่ง 
ในพระตถาคต		อริยสาวกนัน้		ไม่พึงเคลอืบแคลงหรอืสงสยัในพระตถาคต		หรอืในศาสนา 
ของพระตถาคต  ด้วยว่าอรยิสาวกผูมี้ศรัทธา		พึงหวงัข้อน้ีได้ว่า		จักเป็นผู้ปรารภความเพยีร		 
เพื่อละอกุศลธรรม	 	 เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม	 	มีก�าลัง	 	มีความบากบั่น	 	มั่นคง		 
ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.

[๑๐๑๒]
	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ก็วิริยะของอริยสาวกนั้น	 	 เป็นวิริยินทรีย์	 	ด้วยว่าอริยสาวก 
ผูม้ศีรทัธา		ปรารภความเพยีรแล้ว		พึงหวังข้อนี้ได้ว่า		จักเป็นผู้มีสติ		ประกอบด้วยสติ
เป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง		จักระลึกถึง		ตามระลึกถึง		กิจที่ท�าและค�าพูดแม้นานได้.

[๑๐๑๓]
	 ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		กส็ติของอรยิสาวกนัน้		เป็นสตนิทรย์ี		ด้วยว่าอรยิสาวกผูม้ศีรทัธา		
ปรารภความเพยีร		เข้าไปตัง้สตไิว้แล้ว		พงึหวงัข้อนีไ้ด้ว่า		จกัยดึหน่วงนพิพานให้เป็นอารมณ์		 
ได้สมาธิ		ได้เอกัคคตาจิต.

.[๑๐๑๔]
	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	ก็สมาธิของอริยสาวกนั้น	 	 เป็นสมาธินทรีย์	 	ด้วยว่าอริยสาวก 
ผู้มีศรัทธา		ปรารภความเพียรเข้าไปตั้งสติไว้		มีจิตตั้งมั่นโดยชอบ		พึงหวังข้อนี้ได้ว่า		 
จักรู้ชัดอย่างนี้ว่า	 	 สงสารมีท่ีสุดและเบื้องต้น	 	อันบุคคลรู้ไม่ได้แล้ว	 	 เบื้องต้นที่สุด 
ไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์		ผู้มีอวิชชาเครื่องกั้น	1		มีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้		ผู้แล่นไปแล้ว		
ท่องเทีย่วไปแล้ว		กค็วามดบัด้วยการส�ารอกโดยไม่เหลือแห่งกองมดืคอือวชิชา		นัน้เป็น
บทอนัสงบ		นัน้เป็นบทอนัประณตี		คอื		ความระงบัสงัขารทัง้ปวง		ความสละคนือปุธทิัง้ปวง		
ความสิ้นตัณหา		ความสิ้นก�าหนัด		ความดับ		นิพพาน.

[๑๐๑๕]
	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ก็ปัญญาของอริยสาวกนั้น	 	 เป็นปัญญินทรีย์	 	อริยสาวกน้ันแล		
พยายามอย่างนี้	 	 	ครั้นพยายามแล้ว	 	 ระลึกอย่างนี้	 	 	ครั้นระลึกแล้ว	 	ตั้งมั่นอย่างนี	้		 
ครั้นตั้งมั่นแล้ว	 	 รู้ชัดอย่างนี้	 	 	คร้ันรู้ชัดแล้ว	 	 ย่อมเชื่อม่ันอย่างน้ีว่า	 	 ธรรมเหล่านี้		 
ก็คือธรรมที่เราเคยได้ฟังมาแล้วนั่นเอง	 	 เหตุน้ัน	 	 บัดน้ี	 	 เราถูกต้องด้วยนามกายอยู	่	 
และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา.

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น”  -ผู้รวบรวม
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[๑๐๑๖]
	 ยา		หิสฺส		ภนฺเต		สทฺธา		ตทสฺส		สทฺธินฺทฺริยนฺติ	ฯ		

[๑๐๑๗]
	 สาธุ		สาธุ		สารีปุตฺต		โย		โส		สารีปุตฺต		อริยสาวโก		ตถาคเต		เอกนฺตคโต		 
อภิปฺปสนฺโน		น		โส		ตถาคเต		วา		ตถาคตสาสเน		วา		กงฺเขยฺย		วา		วิจิกิจฺเฉยฺย		วา	ฯ		 
สทฺธสฺส	 	หิ	 	สารีปุตฺต	 	อริยสาวกสฺส	 	 เอต	 	ปาฏิกงฺข	 	ย	 	อารทฺธวิริโย	 	วิหริสฺสติ		 
อกุสลาน		ธมฺมาน		ปหานาย		กุสลาน		ธมฺมาน		อุปสมฺปทาย		ถามวา		ทฬฺหปรกฺกโม		
อนิกฺขิตฺตธุโร		กุสเลสุ		ธมฺเมสุ	ฯ		

[๑๐๑๘]
	 ย		หสิสฺ		สารปุีตตฺ		วริยิ		ตทสสฺ		วริยิินทฺรฺยิ	ฯ		สทธฺสสฺ		ห	ิ	สารีปตุตฺ		อรยิสาวกสสฺ		
อารทฺธวิรยิสฺส		เอต		ปาฏกิงฺข		ย		สตมิา		ภวสิสฺติ		ปรเมน		สตเินปกเฺกน		สมนนฺาคโต		
จิรกตมฺปิ		จิรภาสิตมฺปิ		สริตา		อนุสฺสริตา	ฯ		

[๑๐๑๙]
	 ยา		หสิสฺ		สารีปุตตฺ		สต	ิ	ตทสสฺ		สตนิทฺฺรยิ	ฯ		สทธฺสสฺ		ห	ิ	สารปุีตตฺ		อรยิสาวกสสฺ		
อารทฺธวิริยสฺส		อุปฏฺติสฺสติโน		เอต		ปาฏิกงฺข		ย		โวสฺสคฺคารมฺมณ		กริตฺวา		ลภิสฺสติ		
สมาธึ		ลภิสฺสติ		จิตฺตสฺส		เอกคฺคต	ฯ		

[๑๐๒๐]
	 โย	 	หิสฺส	 	สารีปุตฺต	 	สมาธิ	 	ตทสฺส	 	สมาธินฺทฺริย	ฯ	 	สทฺธสฺส	 	หิ	 	สารีปุตฺต		 
อรยิสาวกสฺส		อารทฺธวริิยสฺส		อปุฏฺติสสฺตโิน		สมมฺาสมาหติจตฺิตสสฺ		เอต		ปาฏกิงขฺ		ย		
เอว		ปชานิสฺสติ		อนมตคฺโค		โข		สสาโร		ปุพฺพา		โกฏิ		นปฺปฺายติ		อวิชฺชานีวรณาน		
สตฺตาน		ตณฺหาสฺโชนาน		สนฺธาวต		สสรต		อวิชฺชาย		เตฺวว		ตโมกายสฺส		อเสส- 
วริาคนโิรโธ		สนตฺเมต		ปท		ปณตีเมต		ปท		ยททิ		สพพฺสงขฺารสมโถ		สพพฺปูธปิฏนิิสสฺคโฺค		
ตณฺหกฺขโย		วิราโค		นิโรโธ		นิพฺพาน	ฯ		

[๑๐๒๑]
	 ยา		หสฺิส		สารีปุตตฺ		ปฺา		ตทสสฺ		ปฺินฺทรฺยิ	ฯ		สโข		โส		สารปีตุตฺ		อรยิสาวโก		
เอว		ปทหิตฺวา		ปทหิตฺวา		เอว		สริตฺวา		สริตฺวา		เอว		สมาทหิตฺวา		สมาทหิตฺวา		เอว		
ปชานิตฺวา		ปชานิตฺวา		เอว		อภิสทฺทหติ		อิเม		โข		เต		ธมฺมา		เย		เม		ปุพฺเพ		สุตาว		 
อเหสุ		เตนาห		เอตรหิ		กาเยน		จ		ผุสิตฺวา		วิหรามิ		ปฺาย		จ		อติวิชฺฌ		ปสฺสามีติ	ฯ		
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[๑๐๑๖]
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ก็ศรัทธาของอริยสาวก		เป็นสัทธินทรีย์		ดังนี้แล.

[๑๐๑๗]
	 พ.		ดลีะๆ	สารีบุตร		อริยสาวกใดมศีรัทธามัน่		เลือ่มใสในตถาคต		อรยิสาวกนัน้		 
ไม่พงึเคลอืบแคลงหรอืสงสยั	 	 ในพระตถาคต		หรอืในศาสนาของพระตถาคต		 ด้วยว่า 
อรยิสาวกผู้มีศรัทธา		พึงหวังข้อนี้ได้ว่า		จกัเป็นผูป้รารภความเพียร		เพือ่ละอกศุลธรรม		 
เพือ่ยงักศุลธรรมให้ถงึพร้อม		มกี�าลงั		มคีวามบากบัน่		มัน่คง		ไม่ทอดธรุะในกศุลธรรมทัง้หลาย.

[๑๐๑๘]
	 ดูกรสารีบุตร	 	ก็วิริยะของอริยสาวกน้ัน	 	 เป็นวิริยินทรีย์	 	 ด้วยว่าอริยสาวก 
ผู้มีศรัทธา		ปรารภความเพียรแล้ว		พึงหวังข้อนี้ได้ว่า		จักเป็นผู้มีสติ		ประกอบด้วยสติ
เป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง		จักระลึกถึง		ตามระลึกถึง		กิจที่ท�าและค�าที่พูดแม้นานได้.

[๑๐๑๙]
	 ดูกรสารีบุตร		ก็สติของอริยสาวกนั้น		เป็นสตินทรีย์		ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธา		
ปรารภความเพยีร		เข้าไปตัง้สตไิว้แล้ว		พงึหวงัข้อนีไ้ด้ว่า		จกัยดึหน่วงนพิพานให้เป็นอารมณ์		 
ได้สมาธิ		ได้เอกัคคตาจิต.

[๑๐๒๐]
	 ดูกรสารีบุตร	 	ก็สมาธิของอริยสาวกน้ัน	 	 เป็นสมาธินทรีย์	 	ด้วยว่าอริยสาวก 
ผู้มีศรัทธา		ปรารภความเพียร		เข้าไปตั้งสติไว้		มีจิตตั้งมั่นโดยชอบ		พึงหวังข้อนี้ได้ว่า		 
จักรู้ชัดอย่างนี้ว่า	 	 สงสารมีท่ีสุดและเบื้องต้น	 	อันบุคคลรู้ไม่ได้แล้ว	 	 เบื้องต้นที่สุด 
ไม่ปรากฏแก่เหล่าสตัว์		ผูม้อีวชิชาเป็นเครือ่งกัน้		มตีณัหาเป็นเครือ่งผกูไว้		ผูแ้ล่นไปแล้ว		 
ท่องเที่ยวไปแล้ว	 	ก็ความดับด้วยการส�ารอกโดยไม่เหลือแห่งกองมืด	 	คืออวิชชา		 
นัน่เป็นบทอนัสงบ		นัน่เป็นบทอนัประณตี		คอื		ความระงบัสงัขารทัง้ปวง		ความสละคนื 
อุปธิทั้งปวง		ความสิ้นตัณหา		ความสิ้นก�าหนัด		ความดับ		นิพพาน.

[๑๐๒๑]
	 ดูกรสารีบุตร	 	ก็ปัญญาของอริยสาวกน้ัน	 	 เป็นปัญญินทรีย์	 	อริยสาวกนั้นแล		
พยายามอย่างนี้	 	 	ครั้นพยายามแล้ว	 	 ระลึกอย่างนี้	 	 	ครั้นระลึกแล้ว	 	ตั้งมั่นอย่างนี	้		 
ครั้นตั้งมั่นแล้ว	 	 รู้ชัดอย่างนี้	 	 	คร้ันรู้ชัดแล้ว	 	 ย่อมเชื่อม่ันอย่างน้ีว่า	 	 ธรรมเหล่านี้		 
กค็อืธรรมทีเ่ราเคยได้ฟังมาแล้วนัน่เอง		เหตน้ัุน		บดันี	้	เราถูกต้องด้วยนามกายอยู่		และ
เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา.
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[๑๐๒๒]
	 ยา		หิสฺส		สารีปุตฺต		สทฺธา		ตทสฺส		สทฺธินฺทฺริยนฺติ	ฯ		

ชราวคฺโค  ปฺจโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน	

	 	 ชรา		อุณฺณาโภ		พฺราหฺมโณ			 สาเกโต		ปุพฺพโกฏฺโก
	 	 ปุพฺพาราเม		จ		จตฺตาริ			 	 ปิณฺโฑโล		สทฺเธน 1		เต		ทสาติ	ฯ		

1.  ม. ... อาปเณน  จาติ ฯ
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[๑๐๒๒]
	 ดูกรสารีบุตร	 	สิ่งใดเป็นศรัทธาของอริยสาวกนั้น	 	สิ่งนั้นเป็นสัทธินทรีย์ของ 
อริยสาวกนั้น		ดังนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  ชราวรรคที่ ๕  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

	 	 ๑.	ชราสูตร	 	 ๒.	อุณณาภพราหมณสูตร		
	 	 ๓.	สาเกตสูตร	 	 ๔.	ปุพพโกฏฐกสูตร		
	 	 ๕.	ปุพพารามสูตรที่	๑			 	 ๖.	ปุพพารามสูตรที่	๒		
	 	 ๗.	ปุพพารามสูตรที่	๓			 	 ๘.	ปุพพารามสูตรที่	๔		
	 	 ๙.	ปิณโฑลภารทวาชสูตร			 	 ๑๐.	สัทธาสูตร		



598 

สูกรขาตวคฺโค  ฉฏฺโ

[๑๐๒๓]
	 เอวมฺเม		สุต		เอก		สมย		ภควา		โกสเลสุ		วิหรติ		โกสลาย 1		พฺราหฺมณคาเม	ฯ		
ตตฺร		โข		ภควา		ภิกฺขู		อามนฺเตสิ		

[๑๐๒๔]
	 เสยยฺถาปิ		ภกิขฺเว		เยเกจ	ิ	ตริจฉฺานคตา		ปาณา		สโีห		มคิราชา		เตส		อคคฺมกฺขายต	ิ	
ยทิท		ถาเมน		ชเวน		สูริเยน 2	ฯ		เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		โพธิปกฺขิยา		ธมฺมา		
ปฺินฺทฺริย		เตส		อคฺคมกฺขายติ		ยทิท		โพธาย	ฯ		

[๑๐๒๕]
	 กตเม		จ		ภิกขฺเว		โพธปิกขิฺยา		ธมมฺา	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ภกิขฺเว		โพธปิกขิฺโย		ธมโฺม		
ต		โพธาย		สวตตฺต	ิฯ		วริิยินทฺริฺย		โพธปิกขิฺโย		ธมโฺม		ต		โพธาย		สวตฺตต	ิฯ		สตนิทฺรฺยิ		
โพธิปกขิฺโย		ธมโฺม		ต		โพธาย		สวตตฺต	ิฯ		สมาธนิทฺรฺยิ		โพธปิกขิฺโย		ธมโฺม		ต		โพธาย		
สวตฺตติ	ฯ		ปฺินฺทฺริย		โพธิปกฺขิโย		ธมฺโม		ต		โพธาย		สวตฺตติ	ฯ		

[๑๐๒๖]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		ติรจฺฉานคตา		ปาณา		สีโห		มิคราชา		เตส		อคฺ-
คมกฺขายติ		ยทิท		ถาเมน		ชเวน		สูริเยน	ฯ		เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		โพธิปกฺขิยา		 
ธมฺมา		ปฺินฺทฺริย		เตส		อคฺคมกฺขายติ		ยทิท		โพธายาติ	ฯ		

1.  ม. สาลาย ฯ  ยุ. สาลาย ฯ
2.  ม. ยุ. สูเรน ฯ  เอวมุปริ ฯ
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สูกรขาตวรรคที่ ๖  

โกสลสูตร

	 ปัญญินทรีย์เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรม		

[๑๐๒๓]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-

	 สมัยหนึ่ง	 	พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	ณ	 โกสลพราหมณคาม	 	 ในแคว้นโกศล	ณ	ที่นั้นแล	 	พระผู้มีพระภาค 

ตรสัเรยีกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า.		

[๑๐๒๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		บรรดาสัตว์ดิรัจฉานทุกจ�าพวก		สีหมฤคราช		โลกกล่าวว่า		 
เป็นยอดของสัตว์เหล่าน้ัน		เพราะมกี�าลงั		มีฝีเท้า		มีความกล้า		ฉนัใด		บรรดาโพธปัิกขิยธรรม 
ทกุอย่าง		ปัญญนิทรย์ี		เรากล่าวว่า		เป็นยอดแห่งโพธปัิกขิยธรรมเหล่าน้ัน		เพราะเป็นไป 
เพื่อความตรัสรู้		ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๒๕]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กโ็พธิปักขยิธรรมเป็นไฉน	?		คอื		สทัธนิทรย์ี		เป็นโพธปัิกขยิธรรม		 
ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้			วิริยินทรีย์...			สตินทรีย์...			สมาธินทรีย์...			ปัญญินทรีย์		
เป็นโพธิปักขิยธรรม		ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้.

[๑๐๒๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		บรรดาสัตว์ดิรัจฉานทุกจ�าพวก		สีหมฤคราช		โลกกล่าวว่า		
เป็นยอดของสัตว์เหล่านัน้		เพราะมกี�าลงั		มฝีีเท้า		มคีวามกล้า		ฉนัใด			บรรดาโพธปัิกขยิธรรม 
ทุกอย่าง		ปัญญินทรีย์		เรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น		เพราะเป็นไป
เพื่อความตรัสรู้		ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๑๐๒๗]
	 เอวมฺเม		สตุ		เอก		สมย		ภควา		มลลฺเกสุ 1		วหิรติ		อรุเุวลกปปฺ		นาม		มลลฺกาน 2  
นิคโม	ฯ		ตตฺร		โข		ภควา		ภิกฺขู		อามนฺเตสิ		

[๑๐๒๘]
	 ยาวกวีฺจ		ภิกขฺเว		อริยสาวกสฺส		อรยิาณ		น		อุปปฺนฺน		โหต	ิ	เนว		ตาว		จตนฺุน		
อินฺทฺริยาน		สณฺติิ		โหติ		เนว		ตาว		จตุนฺน		อินฺทฺริยาน		อวฏฺติิ		โหติ	ฯ		ยโต		จ		โข		
ภกิขฺเว		อรยิสาวกสสฺ		อริยาณ		อปฺุปนนฺ		โหต	ิ	อถ		จตนุนฺ		อนิทฺริฺยาน		สณฺติิ		โหติ		
อถ		จตุนฺน		อินฺทฺริยาน		อวฏฺติิ		โหติ	ฯ		

[๑๐๒๙]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		ยาวกีวฺจ		กูฏาคารสฺส		กูฏ		น		อุสฺสิต		โหติ		เนว		ตาว		
โคปานสีน		สณฺติิ		โหติ		เนว		ตาว		โคปานสีน		อวฏฺติิ		โหติ	ฯ		ยโต		จ		โข		ภิกฺขเว		
กฏูาคารสฺส		กูฏ		อสุสฺติ		โหต	ิ	อถ		โข 3		โคปานสนี		สณฺติิ		โหต	ิ	อถ		โข		โคปานสนี		
อวฏฺติิ		โหต	ิฯ		เอวเมว		โข		ภกิขฺเว		ยาวกวีฺจ		อรยิสาวกสสฺ		อรยิาณ		น		อปุปฺนนฺ		 
โหติ		เนว		ตาว		จตุนฺน		อินฺทฺริยาน		สณฺติิ		โหติ		เนว		ตาว		จตุนฺน		อินฺทฺริยาน		
อวฏฺติิ		โหติ	ฯ		ยโต		จ		โข		ภิกฺขเว		อริยสาวกสฺส		อริยาณ		อุปฺปนฺน		โหติ		อถ		 
จตุนฺน		อินฺทฺริยาน		ฯเปฯ		อวฏฺติิ		โหติ	ฯ		กตเมส		จตุนฺน	ฯ		สทฺธินฺทฺริยสฺส		วิริยินฺ- 
ทฺริยสฺส		สตินฺทฺริยสฺส		สมาธินฺทฺริยสฺส	ฯ		

[๑๐๓๐]
	 ปฺวโต		ภิกฺขเว		อริยสาวกสฺส		ตทนฺวยา		สทฺธา		สณฺาติ		ตทนฺวย		วิริย		
สณฺาติ		ตทนฺวยา		สติ		สณฺาติ		ตทนฺวโย		สมาธิ		สณฺาตีติ	ฯ		

1.  ม. ยุ. มลฺลิเกสุ ฯ
2.  ม. ยุ. มลฺลิกาน ฯ
3.  ม. โขสทฺโท  นตฺถิ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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มัลลกสูตร  

	 ว่าด้วยอินทรีย์	๔		

[๑๐๒๗]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-

	 สมัยหน่ึง	 	พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	ณ	นิคมของชาวมัลละ	 	ชื่ออุรุเวลกัปปะ	 	 ในแคว้นมัลละ	ณ	ที่น้ันแล		 

พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า

[๑๐๒๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็อริยญาณยังไม่เกิดข้ึนแก่อริยสาวกเพียงใด	 	 อินทรีย์	๔		 
ก็ยังไม่ตั้งลงมั่นเพียงนั้น		เมื่อใดอริยญาณเกิดขึ้นแล้วแก่อริยสาวก		เมื่อนั้นอินทรีย์	๔		
ก็ตั้งลงมั่น.		

[๑๐๒๙]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เปรียบเหมือนเรือนยอด		เมื่อเขายังไม่ได้ยกยอดขึ้นเพียงใด		 
กลอนเรือนกย็งัไม่ชือ่ว่า	 	ตัง้อยูม่ั่นคงเพียงนัน้	 	 เม่ือใด		 เขายกยอดข้ึนแล้ว	 	 เมือ่นัน้		
กลอนเรอืนจงึเรยีกว่า		ตัง้อยูม่ัน่คง		ฉันใด		อริยญาณยังไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกเพียงใด		 
อินทรีย์	๔	ก็ยังไม่ตั้งลงมั่นเพียงนั้น	 	 	 เมื่อใด	 	อริยญาณเกิดขึ้นแล้วแก่อริยสาวก		 
เมื่อนั้น	 	อินทรีย์	๔	ก็ตั้งลงมั่น	 	ฉันนั้นเหมือนกัน	 	 	อินทรีย์	๔	 เป็นไฉน	?	 	คือ		 
สัทธีนทรีย์	1	๑			วิริยินทรีย์	๑			สตินทรีย์	๑			สมาธินทรีย์	๑.

[๑๐๓๐]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		สัทธา		วิริยะ		สติ		สมาธิ		อันไปตามปัญญาของอริยสาวก 
ผู้มีปัญญา		ย่อมตั้งมั่น.

จบ  สูตรที่ ๒  

1.  สัทธินทรีย ์ -ผู้รวบรวม
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[๑๐๓๑]
	 เอวมฺเม		สตุ		เอก		สมย		ภควา		โกสมพฺยิ		วหิรติ		โฆสติาราเม	ฯ		ตตรฺ		โข		ภควา		
ภิกฺขู		อามนฺเตสิ		อตฺถิ		นุ		โข		ภิกฺขเว		ปริยาโย		ย		ปริยาย		อาคมฺม		เสกฺโข		ภิกฺขุ		
เสกฺขภูมิย		สณฺโิต 1		เสกฺโขสฺมีติ		ปชาเนยฺย		อเสกฺโข		ภิกฺขุ		อเสกฺขภูมิย		สณฺโิต		
อเสกฺโขสฺมีติ		ปชาเนยฺยาติ	ฯ		ภควมูลกา		โน		ภนฺเต		ธมฺมา		ฯเปฯ		

[๑๐๓๒]
	 อตฺถิ		ภิกฺขเว		ปริยาโย		ย		ปริยาย		อาคมฺม		เสกฺโข		ภิกฺขุ		เสกฺขภูมิย		สณฺโิต		
เสกโฺขสฺมตี	ิ	ปชาเนยยฺ		อเสกโฺข		ภิกขฺ	ุ	อเสกขฺภมูยิ		สณฺโิต		อเสกฺโขสมฺตี	ิ	ปชาเนยยฺ	ฯ		

[๑๐๓๓]
	 กตโม		จ		ภิกฺขเว		ปริยาโย		ย		ปริยาย		อาคมฺม		เสกฺโข		ภิกฺขุ	 	 เสกฺขภูมิย		
สณฺโิต		เสกฺโขสฺมีติ		ปชานาติ	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		เสกฺโข		ภิกฺขุ		อิท		ทุกฺขนฺติ		ยถาภูต		
ปชานาต	ิ	อย		ทกุขฺสมทุโยต	ิ	ยถาภูต		ปชานาต	ิ	อย		ทกุขฺนโิรโธต	ิ	ยถาภตู		ปชานาต	ิ	
อย		ทุกฺขนิโรธคามินี		ปฏิปทาติ		ยถาภูต		ปชานาติ	ฯ		อยปิ		โข		ภิกฺขเว		ปริยาโย		ย		
ปริยาย		อาคมฺม		เสกฺโข		ภิกฺขุ		เสกฺขภูมิย		สณฺโิต		เสกฺโขสฺมีติ		ปชานาติ	ฯ		

[๑๐๓๔]
	 ปุน		จปร		ภิกฺขเว		เสกฺโข		ภิกฺขุ		อิติ		ปฏิสฺจิกฺขติ		อตฺถิ		นุ		โข		อิโต		พหิทฺธา		
อฺโ		สมโณ		วา		พฺราหมฺโณ		วา		โย		เอว		ภตู		ตจฺฉ		ตถ		ธมฺม		เทเสติ		ยถา		ภควาต	ิฯ		 
โส		เอว		ปชานาติ		นตฺถิ		นุ		โข		อิโต		พหิทฺธา		อฺโ		สมโณ		วา		พฺราหฺมโณ		วา		
โย		เอว		ภูต		ตจฺฉ		ตถ		ธมฺม		เทเสติ		ยถา		ภควาติ	ฯ		อยปิ		โข		ภิกฺขเว		ปริยาโย		
ย		ปริยาย		อาคมฺม		เสกฺโข		ภิกฺขุ		เสกฺขภูมิย		สณฺโิต		เสกฺโขสฺมีติ		ปชานาติ	ฯ		

1.  ม. ยุ. โิต ฯ  เอวมุปริ ฯ
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เสขสูตร

	 ว่าด้วยพระเสขะและพระอเสขะ

[๑๐๓๑]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-

	 สมัยหนึ่ง	 	พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	ณ	โฆสิตาราม		 ใกล้เมืองโกสัมพี	ณ	ที่นั้นแล	 	พระผู้มีพระภาคตรัสเรียก 

ภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่า		

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว		ตั้งอยู่ในเสขภูมิ		พึงรู้ว่า		 
เราเป็นพระเสขะ	 	 ท่ีภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว	 	ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ	 	พึงรู้ว่าเราเป็น 
พระอเสขะ		มีอยู่หรือ	?		
	 ภกิษทุัง้หลายกราบทลูว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		ธรรมทัง้หลายของพวกข้าพระองค์		มพีระผูม้พีระภาคเป็นรากฐาน.

1

[๑๐๓๒]
	 พ.		ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นอเสขะ 2	อาศัยแล้ว		ตั้งอยู่ในเสขภูมิ		
พึงรู้ว่า	 	 เราเป็นพระเสขะ			ที่ภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว	 	ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ	 	พึงรู้ว่า		 
เราเป็นพระเสขะ	3	มีอยู่.		

[๑๐๓๓]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		ปริยายทีภ่กิษผุูเ้ป็นเสขะอาศยัแล้ว		ตัง้อยู่ในเสขภมู	ิ	ย่อมรูว่้า		 
เราเป็นพระเสขะ		เป็นไฉน	?			ภกิษผูุ้เป็นเสขะในธรรมวินยันี	้	ย่อมรูช้ดัตามความเป็นจรงิว่า		
นี้ทุกข์			นี้ทุกขสมุทัย			นี้ทุกขนิโรธ			นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		
ปริยายแม้นีแ้ล		ท่ีภิกษผุูเ้ป็นเสขะอาศยัแล้ว		ตัง้อยูใ่นเสขภมู	ิ	ย่อมรูช้ดัว่าเราเป็นพระเสขะ.

[๑๐๓๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อีกประการหนึ่ง		ภิกษุผู้เป็นเสขะ		ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า		 
สมณะหรอืพราหมณ์อืน่ภายนอกจากศาสนานี	้	ซึง่จะแสดงธรรมทีจ่รงิแท้แน่นอนเหมือน
พระผูม้พีระภาค		มอียูห่รอื	?			พระเสขะนัน้ย่อมรูช้ดั		อย่างนีว่้า		สมณะหรอืพราหมณ์อ่ืน 
ภายนอกจากศาสนานี	้	ซึง่จะแสดงธรรมทีจ่ริงแท้แน่นอน		เหมือนพระผูมี้พระภาค		ไม่มี		 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ปริยายแม้นี้แล	 	ที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว	 	ตั้งอยู่ในเสขภูมิ		 
ย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะ.		

1.  ควรมีเครื่องหมาย ฯลฯ โดยเทียบเคียงจากบาลี (ฯเปฯ) และจากสาเกตสูตร ข้อ ๙๗๕ มีข้อความต่อไปอีก  -ผู้รวบรวม
2.  เสขะ  -ผู้รวบรวม
3.  พระอเสขะ  -ผู้รวบรวม 
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[๑๐๓๕]
	 ปนุ		จปร		ภิกขฺเว		เสกโฺข		ภิกขฺ	ุ	ปฺจินฺทรฺยิานิ		ปชานาต	ิ	สทธฺนฺิทรฺยิ		วริยิินฺทรฺยิ		
สตนิทฺรฺยิ		สมาธินทฺฺริย		ปฺินทฺฺริย	ฯ		ยคตกิานิ		ยปรมานิ		ยผลานิ		ยปรโิยสานานิ		น		เหว		
โข		กาเยน		ผสุตฺิวา		วหิรติ		ปฺาย		จ		อตวิชิฌฺ		ปสสฺต	ิฯ		อยปิ		โข		ภกิขฺเว		ปรยิาโย		
ย		ปริยาย		อาคมฺม		เสกฺโข		ภิกฺขุ		เสกฺขภูมิย		สณฺโิต		เสกฺโขสฺมีติ		ปชานาติ	ฯ			

[๑๐๓๖]
	 กตโม		จ		ภิกฺขเว		ปริยาโย		ย		ปริยาย		อาคมฺม		อเสกฺโข		ภิกฺขุ		อเสกฺขภูมิย		
สณฺโิต		อเสกฺโขสมฺตี	ิ	ปชานาต	ิฯ		อธิ		ภกิขฺเว		อเสกฺโข		ภกฺิข	ุ	ปฺจนิทฺรฺยิานิ			ปชานาต	ิฯ		 
สทฺธินฺทฺริย		วิริยินฺทฺริย		สตินฺทฺริย		สมาธินฺทฺริย		ปฺินฺทฺริย	ฯ		ยคติกานิ		ยปรมานิ		
ยผลานิ		ยปริโยสานานิ		กาเยน		จ		ผุสิตฺวา		วิหรติ		ปฺาย		จ		อติวิชฺฌ		ปสฺสติ	ฯ		
อยปิ		โข		ภิกฺขเว		ปริยาโย		ย		ปริยาย		อาคมฺม		อเสกฺโข		ภิกฺขุ		อเสกฺขภูมิย		สณฺโิต		
อเสกฺโขสฺมีติ		ปชานาติ	ฯ	

[๑๐๓๗]
	 ปุน	 	จปร	 	 ภิกฺขเว	 	อเสกฺโข	 	ภิกฺขุ	 	ฉ	 	 อินฺทฺริยานิ	 	ปชานาติ	 	จกฺขุนฺทฺริย		 
โสตนิทฺรฺยิ		ฆานนิทฺรฺยิ		ชวิหฺนิทฺรฺยิ		กายินฺทริฺย		มนินฺทริฺย	ฯ		อิมานิ		โข		ฉ		อินฺทริฺยานิ		 
สพเฺพน		สพพฺ		สพฺพถา		สพฺพ		อปริเสสา		นริชุฌฺสิสฺนตฺ	ิ	อฺาน	ิ	จ		ฉ		อนิทฺฺรยิานิ		 
น		กุหิฺจิ		กิสฺมิฺจิ		อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ		ปชานาติ	ฯ		อยปิ		โข		ภิกฺขเว		ปริยาโย		ย		
ปริยาย		อาคมฺม		อเสกฺโข		ภิกฺขุ		อเสกฺขภูมิย		สณฺโิต		อเสกฺโขสฺมีติ		ปชานาตีติ	ฯ		

[๑๐๓๘]
	 เสยฺยถาปิ		ภกิขฺเว		ยาน	ิ	กานจิิ		ชงคฺลาน		ปาณาน		ปทชาตาน	ิ	สพพฺานิ		ตานิ		 
หตฺถิปเท		สโมธาน		คจฺฉนฺติ		หตฺถิปท		เตส		อคฺคมกฺขายติ		ยทิท		มหนฺตตฺเตน	ฯ		
เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		ยานิ		กานิจิ		ปทานิ		โพธาย		สวตฺตนฺติ		ปฺินฺทฺริย		ปท		เตส		
อคฺคมกฺขายติ		ยทิท		โพธาย	ฯ		
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[๑๐๓๕]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		อกีประการหน่ึง		ภิกษุผูเ้ป็นเสขะย่อมรู้ชดั		ซ่ึงอินทรีย์	๕		คอื		
สทัธินทรย์ี	๑			วริิยนิทรีย์	๑			สตนิทรย์ี	๑			สมาธนิทรย์ี	๑			ปัญญินทรย์ี	๑			อินทรย์ี	๕	 
มีสิ่งใดเป็นคติ		มีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่ง		มีสิ่งใดเป็นผล		มีสิ่งใดเป็นที่สุด		ภิกษุผู้เป็นเสขะ
ยงัไม่ถูกต้องสิง่นัน้ด้วยนามกาย		แต่เหน็แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา			ดกูรภกิษุทัง้หลาย		
ปรยิายแม้นีแ้ล		ทีภ่กิษผุูเ้ป็นเสขะอาศยัแล้ว		ตัง้อยูใ่นเสขภมู	ิ	ย่อมรูว่้า		เราเป็นพระเสขะ.	 

[๑๐๓๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว	 	ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ		 
ย่อมรู้ว่าเราเป็นพระอเสขะ	 เป็นไฉน	?	 	ภิกษุผู้เป็นอเสขะในธรรมวินัยนี้	 	 ย่อมรู้ชัด 
ซึ่งอินทรีย์	๕		คือ		สัทธินทรีย์		...		ปัญญินทรีย์			อินทรีย์	๕		มีสิ่งใดเป็นคติ		มีสิ่งใด 
เป็นอย่างยิ่ง	 	มีสิ่งใดเป็นผล	 	มีสิ่งใดเป็นที่สุด	 	อริยสาวกผู้เป็นอเสขะถูกต้องสิ่งนั้น 
ด้วยนามกาย		และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ปริยายแม้นี้แล		
ที่ภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัย		และตั้งอยู่ในอเสขภูมิ		ย่อมรู้ว่า		เราเป็นพระเสขะ.	1

[๑๐๓๗]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		อกีประการหน่ึง		ภกิษผุูเ้ป็นอเสขะย่อมรูช้ดัซึง่อินทรย์ี	๖		คอื		
จกัขนุทรย์ี	๑			โสตินทรีย์	๑			ฆานินทรย์ี	๑			ชวิหนิทรย์ี	๑			กายยินทรย์ี	๑			มนินทรย์ี	๑		 
อรยิสาวกผูเ้ป็นอเสขะย่อมรู้ชัดว่า		อินทรย์ี	๖	เหล่าน้ี		จักดบัไปหมดสิน้โดยประการทัง้ปวง		 
ไม่มีเหลือ	 	และอินทรีย์	๖	 เหล่าอ่ืน	 	จก	2	ไม่เกดิขึน้ในภพไหนๆ			ดกูรภกิษทุัง้หลาย		
ปริยายแม้นี้แล		ที่ภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว		ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ		ย่อมรู้ชัดว่า		เราเป็น
พระอเสขะ.

จบ  สูตรที่ ๓  

ปทสูตร  

	 บทธรรมที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้		

[๑๐๓๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 รอยเท้าของสัตว์ผู้เที่ยวไปบนพื้นแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่ง		 
รอยเท้าเหล่านัน้ทัง้หมด		ย่อมรวมลงในรอยเท้าช้าง		รอยเท้าช้าง		โลกกล่าวว่า		เป็นยอด 

1.  พระอเสขะ  -ผู้รวบรวม
2.  จัก  -ผู้รวบรวม
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[๑๐๓๙]
	 กตมานิ		จ		ภิกฺขเว		ปทานิ		โพธาย		สวตฺตนฺติ	ฯ		สทฺธินฺทฺริย		ภิกฺขเว		ปท		ต		
โพธาย		สวตตฺต	ิฯ		วริิยินทฺริฺย		ปท		ต		โพธาย		สวตตฺต	ิฯ		สตนิทฺรฺยิ		ปท		ต		โพธาย		
สวตตฺต	ิฯ		สมาธนฺิทรฺยิ		ปท		ต		โพธาย		สวตตฺต	ิฯ		ปฺินทฺรฺยิ		ปท		ต		โพธาย		สวตตฺต	ิฯ		

[๑๐๔๐]
	 เสยฺยถาปิ		ภกิขฺเว		ยาน	ิ	กานจิิ		ชงคฺลาน		ปาณาน		ปทชาตาน	ิ	สพพฺานิ		ตานิ		 
หตฺถิปเท		สโมธาน		คจฺฉนฺติ		หตฺถิปท		เตส		อคฺคมกฺขายติ		ยทิท		มหนฺตตฺเตน	ฯ		
เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		ยานิ		กานิจิ		ปทานิ		โพธาย		สวตฺตนฺติ		ปฺินฺทฺริย		ปท		เตส		
อคฺคมกฺขายติ		ยทิท		โพธายาติ	ฯ		

[๑๐๔๑]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		สารคนฺธา		โลหิตจนฺทน		เตส		อคฺคมกฺขายติ	ฯ		
เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		โพธิปกฺขิยา		ธมฺมา		ปฺินฺทฺริย		เตส		อคฺคมกฺขายติ		
ยทิท		โพธาย	ฯ		

[๑๐๔๒]
	 กตเม		จ		ภิกขฺเว		โพธปิกขิฺยา		ธมมฺา	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ภกิขฺเว		โพธปิกขิฺโย		ธมโฺม		
ต		โพธาย		สวตฺตติ	ฯ		วิริยินฺทฺริย		สตินฺทฺริย		สมาธินฺทฺริย		ปฺินฺทฺริย		โพธิปกฺขิโย		
ธมฺโม		ต		โพธาย		สวตฺตติ	ฯ		
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ของรอยเท้าเหล่านั้น		เพราะเป็นรอยใหญ่		แม้ฉันใด			บทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง		
ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้		บท		คือ		ปัญญินทรีย์		เรากล่าวว่า		เป็นยอดแห่งบทธรรม
เหล่านั้น		เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้		ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๓๙]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		บทแห่งธรรมท้ังหลายเป็นไฉน		 ย่อมเป็นไปเพือ่ความตรสัรู	้?		
ได้แก่		บทแห่งธรรม		คือ		สัทธินทรีย์...			วิริยินทรีย์...			สตินทรีย์...			สมาธินทรีย์...		
ปัญญินทรีย์		ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้.

จบ  สูตรที่ ๔  

สารสูตร

	 ปัญญินทรีย์เป็นยอดแห่งบทธรรม

[๑๐๔๐]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		รอยเท้าของสัตว์ผู้เที่ยวไปบนพื้นแผ่นดิน		ชนิดใดชนิดหนึ่ง		
รอยเท้าเหล่านัน้ทัง้หมด		ย่อมรวมลงในรอยเท้าช้าง			รอยเท้าช้าง		โลกกล่าวว่า		เป็นยอด 
ของรอยเท้าเหล่านัน้		 เพราะเป็นรอยใหญ่	 	แม้ฉันใด			บทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง		 
ย่อมเป็นไปเพ่ือความตรัสรู้			บท		คอื		ปัญญนิทรย์ี		เรากล่าวว่า		เป็นยอดของบทแห่งธรรม 
เหล่านั้น		เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้		ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๔๑]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ไม้มีกลิ่นที่แก่นชนิดใดชนิดหนึ่ง		จันทน์แดง		โลกกล่าวว่า
เป็นยอดของไม้เหล่านั้น	 	แม้ฉันใด			โพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 	ปัญญินทรีย์		 
เรากล่าวว่า	 	 เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่าน้ัน	 	 เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู	้	 
ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๔๒]
	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย		กโ็พธปัิกขิยธรรมเป็นไฉน	?			คอื		สทัธนิทรีย์...			วริิยินทรย์ี...				 
สตินทรีย์...	 	 	 สมาธินทรีย์...	 	 	 ปัญญินทรีย์	 	 เป็นโพธิปักขิยธรรม	 	 ย่อมเป็นไป 
เพื่อความตรัสรู้.
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[๑๐๔๓]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		สารคนฺธา		โลหิตจนฺทน		เตส		อคฺคมกฺขายติ	ฯ		
เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		โพธิปกฺขิยา		ธมฺมา		ปฺินฺทฺริย		เตส		อคฺคมกฺขายติ		
ยทิท		โพธายาติ	ฯ		

[๑๐๔๔]
	 เอกธมฺเม	 	ปติฏฺติสฺส	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุโน	 	ปฺจินฺทฺริยานิ	 	ภาวิตานิ	 	 โหนฺต	ิ	 
สุภาวิตานิ	ฯ		กตมสฺมึ		เอกธมฺเม	ฯ		อปฺปมาเท	ฯ		

[๑๐๔๕]
	 กตโม		จ		ภิกฺขเว		อปฺปมาโท	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		จิตฺต		รกฺขติ		อาสเวสุ		 
จ		สาสเวสุ	 	จ		ธมฺเมสุ	ฯ		ตสฺส		จิตฺต	 	รกฺขโต		อาสเวสุ	 	จ		สาสเวสุ	 	จ		ธมฺเมสุ		 
สทฺธินฺทฺริยปิ		ภาวนาปาริปูรึ		คจฺฉติ		วิริยินฺทฺริยปิ		ภาวนาปาริปูรึ		คจฺฉติ		สตินฺทฺริยปิ		
ภาวนาปาริปูรึ		คจฺฉติ		สมาธินฺทฺริยปิ		ภาวนาปาริปูรึ		คจฺฉติ		ปฺินฺทฺริยปิ		ภาวนา-
ปาริปูรึ		คจฺฉติ	ฯ		

[๑๐๔๖]
	 เอวปิ		โข		ภิกฺขเว		เอกธมฺเม		ปติฏฺติสฺส		ภิกฺขุโน		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาวิตานิ		
โหนฺติ		สุภาวิตานีติ	ฯ
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[๑๐๔๓]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ไม้มีกลิ่นที่แก่นชนิดใดชนิดหนึ่ง		จันทน์แดง		โลกกล่าวว่า		 
เป็นยอดของไม้เหล่านั้น	 	แม้ฉันใด	 	 โพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 	ปัญญินทรีย์		 
เรากล่าวว่า	 	 เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่าน้ัน	 	 เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู	้	 
ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๕  

ปติฎฐิตสูตร  

	 ว่าด้วยธรรมอันเอก		

[๑๐๔๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อินทรีย์	๕	 เป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันเอก		 เจริญแล้ว		
เจริญดีแล้ว			ธรรมอันเอกเป็นไฉน	?			คือ		ความไม่ประมาท.

[๑๐๔๕]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กค็วามไม่ประมาทเป็นไฉน	?			ภกิษใุนธรรมวนัิยนี	้	ย่อมรกัษา 
จิตไว้ในอาสวะและธรรมที่มีอาสวะ		เมื่อเธอรักษาจิตไว้ในอาสวะ		และธรรมที่มีอาสวะ			
สัทธินทรีย์			วิริยินทรีย์			สตินทรีย์			สมาธินทรีย์		แม้ปัญญินทรีย์		ก็ย่อมถึงความเจริญ
บริบูรณ์.

[๑๐๔๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อินทรีย์	๕	 เป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันเอก		 เจริญแล้ว		
เจริญดีแล้ว		แม้ด้วยประการฉะนี้แล.		

จบ  สูตรที่ ๖  



610 

[๑๐๔๗]
	 เอวมฺเม		สุต		เอก		สมย		ภควา		อุรุเวลาย		วิหรติ		นชฺชา		เนรฺชราย		ตีเร		
อชปาลนิโคฺรเธ		ปมาภิสมฺพุทฺโธ	ฯ		อถ		โข		ภควโต		รโหคตสฺส		ปฏิสลฺลีนสฺส		เอว		
เจตโส		ปรวิิตกโฺก		อทุปาท	ิ	ปฺจนิทฺรฺยิานิ		ภาวติาน	ิ	พหลุกีตาน	ิ	อมโตคธาน	ิ	โหนตฺิ		 
อมตปรายนานิ		อมตปริโยสานานิ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		สทฺธินฺทฺริย		ภาวิต		พหุลีกต		
อมโตคธ	 	โหติ	 	อมตปรายน	 	อมตปริโยสาน	ฯ		วิริยินฺทฺริย	 	สตินฺทฺริย	 	สมาธินฺทฺริย		
ปฺินฺทฺริย		ภาวิต		พหุลีกต		อมโตคธ		โหติ		อมตปรายน		อมตปริโยสาน	ฯ		อิมานิ		 
ปฺจินฺทฺริยานิ	 	ภาวิตานิ	 	พหุลีกตานิ	 	อมโตคธานิ	 	 โหนฺติ	 	อมตปรายนานิ	 	อมต- 
ปริโยสานานีติ	ฯ		

[๑๐๔๘]
	 อถ		โข		พฺรหฺมา		สหมฺปติ		ภควโต		เจตสา		เจโตปริวิตกฺกมฺาย		เสยฺยถาปิ		
นาม		พลวา		ปุริโส		สมฺมิฺชิต		วา		พาห		ปสาเรยฺย		ปสาริต		วา		พาห		สมฺมิฺเชยฺย		
เอวเมว		พฺรหฺมโลเก		อนฺตรหิโต		ภควโต		ปุรโต		ปาตุรโหสิ	ฯ		

[๑๐๔๙]
	 อถ		โข		พฺรหฺมา		สหมฺปติ		เอกส		อุตฺตราสงฺค		กริตฺวา		เยน		ภควา		เตนฺ
ชลิมฺปณาเมตฺวา		ภควนฺต		เอตทโวจ		เอวเมต		ภควา		เอวเมต		สุคต		ปฺจินฺทฺริยานิ		 
ภาวิตานิ	 	พหุลีกตานิ	 	อมโตคธานิ	 	 โหนฺติ	 	อมตปรายนานิ	 	อมตปริโยสานานิ	ฯ		 
กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	 สทฺธินฺทฺริย	 	 ภาวิต	 	พหุลีกต	 	 อมโตคธ	 	 โหติ	 	 อมตปรายน		 
อมตปริโยสาน		ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย		ภาวิต		พหุลีกต		อมโตคธ		โหติ		อมตปรายน		
อมตปริโยสาน	ฯ		อิมานิ		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาวิตานิ		พหุลีกตานิ		อมโตคธานิ		โหนฺติ		
อมตปรายนานิ		อมตปริโยสานานิ	ฯ		

[๑๐๕๐]
	 ภูตปุพฺพาห	 	ภนฺเต	 	กสฺสเป	 	สมฺมาสมฺพุทฺเธ	 	 พฺรหฺมจริย	 	อจรึ	 	ตตฺรปิ	 	ม		 
เอว		ชานนฺติ		สหโก		ภิกฺขุ		สหโก		ภิกฺขูติ	ฯ		โส		ขฺวาห		ภนฺเต		อิเมสเยว		ปฺจนฺน		
อินฺทฺริยาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		กาเมสุ		กามจฺฉนฺท		วิราเชตฺวา		กายสฺส		เภทา		 
ปร		มรณา		สุคตึ		พฺรหฺมโลก		อุปปนฺโน		ตตฺรปิ		ม		เอว		ชานนฺติ		พฺรหฺมา		สหมฺปติ		
พฺรหฺมา		สหมฺปตีติ	ฯ		
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พรหมสูตร

	 ว่าด้วยท้าวสหัมบดีพรหม		

[๑๐๔๗]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่าง	:-

1
 

	 สมยัหนึง่		พระผู้มพีระภาคแรกตรสัผู้ 2	ประทับอยู	่ณ	ควงไม้อชปาลนโิครธ		แทบฝ่ังแม่น�า้เนรญัชรา		ต�าบลอรุเุวลา		 

ครัง้น้ัน		พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเร้นอยูใ่นทีล่บั		ทรงเกดิความปรวิิตกแห่งพระหฤทยัอย่างนีว่้า		อินทรย์ี	๕	ทีเ่จรญิแล้ว		
กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมหยัง่ลงสู่อมตะ		มีอมตะเป็นเบือ้งหน้า		มีอมตะเป็นทีส่ดุ		อินทรย์ี	๕	 
เป็นไฉน	?	 	 	คือ	 	สัทธินทรีย์	 	ที่เจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว	 	ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ		 
มอีมตะเป็นเบ้ืองหน้า		มอีมตะเป็นทีส่ดุ		ฯลฯ		ปัญญินทรย์ี		ทีเ่จริญแล้ว		กระท�าให้มาก
แล้ว		ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ		มีอมตะเป็นเบื้องหน้า		มีอมตะเป็นที่สุด		อินทรีย์	๕	เหล่านี้		
ที่เจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ		มีอมตะเป็นเบื้องหน้า		มีอมตะ
เป็นที่สุด.

[๑๐๔๘]
	 ครั้งนั้น		ท้าวสหัมบดีพรหม		ทราบความปริวิตกแห่งพระหฤทัยด้วยใจแล้ว		จึงหายตัวจากพรหมโลก		มาปรากฏ	

เบื้องพระพักตร์พระผู้มีพระภาค		เหมือนบุรุษผู้มีก�าลังเหยียดแขนที่คู้		หรือคู้แขนที่เหยียด		ฉะนั้น.

[๑๐๔๙]
	 ครัง้นัน้		ท้าวสหมับดพีรหม		กระท�าผ้าห่มเฉวยีงบ่าข้างหนึง่		ประนมอญัชลไีปทางพระผูม้พีระภาค		แล้วกราบทลูว่า		 

ข้าแต่พระผู้มพีระภาค		ข้อนีเ้ป็นอย่างนัน้		ข้าแต่พระสคุต		ข้อนีเ้ป็นอย่างนัน้		อนิทรีย์	๕	ทีเ่จริญแล้ว		กระท�าให้มาก
แล้ว		ย่อมหยัง่ลงสู่อมตะ		มอีมตะเป็นเบือ้งหน้า		มีอมตะเป็นทีส่ดุ		อินทรย์ี	๕	เป็นไฉน	?			
คอื		สทัธนิทรย์ีทีเ่จรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมหย่ังลงสูอ่มตะ		มีอมตะเป็นทีส่ดุ		ฯลฯ		
ปัญญินทรีย์ที่เจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ		มีอมตะเป็นเบื้องหน้า		
มอีมตะเป็นทีส่ดุ			อนิทรย์ี	๕	เหล่านี	้	ทีเ่จรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมหยัง่ลงสูอ่มตะ		
มีอมตะเป็นเบื้องหน้า		มีอมตะเป็นที่สุด.

[๑๐๕๐]
	 ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		เรือ่งเคยมมีาแล้ว		ข้าพระองค์ได้ประพฤติพรหมจรรย์		ในพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงพระนามว่า		 

กัสสปะ		แม้ในเวลานั้น		เขารู้จักข้าพระองค์อย่างนี้ว่า		สหกภิกษุๆ	เพราะความที่อินทรีย์	๕	เหล่านี้		อันข้าพระองค์เจริญแล้ว		

กระท�าให้มากแล้ว		ข้าพระองค์จงึคลายกามฉนัท์ในกามทัง้หลายเสยีได้		เมือ่ตายไป		ได้เข้าถงึสคุตพิรหมโลก		แม้ในพรหมโลกน้ัน		 

เขาก็รู้จักข้าพระองค์อย่างนี้ว่า		ท้าวสหัมบดีพรหมๆ.

1.  ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้  -ผู้รวบรวม
2.  ตรัสรู้  -ผู้รวบรวม
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[๑๐๕๑]
	 เอวเมต	 	ภควา	 	 เอวเมต	 	สุคต	 	อหเมต	 	ชานามิ	 	อหเมต	 	ปสฺสามิ	 	ยถา		 
อิมานิ		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาวิตานิ		พหุลีกตานิ		อมโตคธานิ		โหนฺติ		อมตปรายนานิ		
อมตปริโยสานานีติ	ฯ		

[๑๐๕๒]
	 เอก		สมย		ภควา		ราชคเห		วิหรติ		คิชฺฌกูเฏ		ปพฺพเต		สูกรขาตาย	ฯ		ตตฺร		โข		
ภควา		อายสฺมนฺต		สารีปุตฺต		อามนฺเตสิ		กึ		นุ		โข		สารีปุตฺต		อตฺถวส		สมฺปสฺสมาโน		 
ขณีาสโว		ภกิขฺ	ุ	ตถาคเต		วา		ตถาคตสาสเน		วา		ปรมนปิจจฺการ		ปวตตฺมาโน		ปวตตฺตตีิ 1	ฯ
  

[๑๐๕๓]
	 อนุตฺตร		หิ		ภนฺเต		โยคกฺเขม		สมฺปสฺสมาโน		ขีณาสโว		ภิกฺขุ		ตถาคเต		วา		
ตถาคตสาสเน		วา		ปรมนิปจฺจการ		ปวตฺตมาโน		ปวตฺตตีติ	ฯ		

[๑๐๕๔]
	 สาธุ		สาธ	ุ	สารีปุตตฺ		อนตุตฺรฺห	ิ	สารปุีตตฺ		โยคกเฺขม		สมปฺสสฺมาโน		ขณีาสโว		
ภิกฺขุ		ตถาคเต		วา		ตถาคตสาสเน		วา		ปรมนิปจฺจการ		ปวตฺตมาโน		ปวตฺตติ	ฯ		

[๑๐๕๕]
	 กตโม		จ		สารีปุตฺต		อนุตฺตโร		โยคกฺเขโม		ย		สมฺปสฺสมาโน		ขีณาสโว		ภิกฺขุ		 
ตถาคเต		วา		ตถาคตสาสเน		วา		ปรมนิปจฺจการ		ปวตฺตมาโน		ปวตฺตตีติ	ฯ		

[๑๐๕๖]
	 อิธ	 	ภนฺเต	 	ขีณาสโว	 	 ภิกฺขุ	 	สทฺธินฺทฺริย	 	ภาเวติ	 	 อุปสมคามึ	 	สมฺโพธคามึ		 
วริยิินทฺฺรยิ		ภาเวต	ิฯ		สตนิทฺริฺย		ภาเวต	ิฯ		สมาธนิทฺรฺยิ		ภาเวต	ิฯ		ปฺินทฺรฺยิ		ภาเวต	ิ	 
อุปสมคามึ		สมฺโพธคามึ	ฯ		อย		โข		ภนฺเต		อนุตฺตโร		โยคกฺเขโม		ย		สมฺปสฺสมาโน		 
ขณีาสโว		ภกิขฺุ		ตถาคเต		วา		ตถาคตสาสเน		วา		ปรมนปิจจฺการ		ปวตตฺมาโน		ปวตตฺตตี	ิฯ		

1.  โป. ยุ. ปวตฺเตตีติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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[๑๐๕๑]
	 ข้าแต่พระผู้มีพระภาค		ข้อนี้เป็นอย่างนั้น		ข้าแต่พระสุคต		ข้อนี้เป็นอย่างนั้น		ข้าพระองค์รู้		ข้าพระองค์เห็น		ข้อที ่

อินทรีย์	๕	เหล่านี้		ที่บุคคลเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมหยั่งลงสู่อมตะ		มีอมตะ
เป็นเบื้องหน้า		มีอมตะเป็นที่สุด.

จบ  สูตรที่ ๗  

สูกรขาตาสูตร  

	 ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ

[๑๐๕๒]
	 สมยัหนึง่		พระผูม้พีระภาคประทบัอยู	่ณ	ถ�า้สกูรขาตา		เขาคชิฌกฏู		ใกล้พระนครราชคฤห์	ณ	ทีน่ัน้		พระองค์ตรสัเรยีก 

ท่านพระสารีบุตรแล้วตรัสถามว่า		

 ดกูรสารีบุตร		ภิกษผูุ้ขณีาสพเหน็อ�านาจประโยชน์อะไรหนอ		จงึประพฤตนิอบน้อม
อย่างยิ่งในตถาคต		หรือในศาสนาของตถาคต.

[๑๐๕๓]
	 ท่านสารีบุตรกราบทูลว่า	 	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ภิกษุผู้ขีณาสพ	 	 เห็นธรรมเป็นแดนเกษม
จากโยคะอันยอดเยี่ยม	 	จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในพระตถาคต		หรือในศาสนา 
ของพระตถาคต.		

[๑๐๕๔]
	 พ.	 	ถูกละๆ	สารีบุตร	 	 ภิกษุผู้ขีณาสพ	 	 เห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ 
อันยอดเยี่ยม		จึงประพฤตินอบน้อมในตถาคต		หรือในศาสนาของตถาคต.

[๑๐๕๕]
	 ดกูรสารีบุตร		กธ็รรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยีย่ม		ทีภ่กิษุขณีาสพเหน็อยู่		
จึงประพฤตนิอบน้อมอย่างย่ิงในตถาคต		หรอืในศาสนาของตถาคตนัน้		เป็นไฉน	?	

[๑๐๕๖]
	 สา.	 	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ภิกษุผู ้ขีณาสพในธรรมวินัยน้ี	 	 ย่อมเจริญสัทธินทรีย์		 
อันให้ถึงความสงบ		ให้ถงึความตรสัรู	้	ย่อมเจรญิวริยินิทรย์ี...			สตนิทรย์ี...			สมาธนิทรย์ี...		 
ปัญญนิทรีย์		อนัให้ถงึความสงบ		ให้ถงึความตรสัรู	้	ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ธรรมเป็นแดนเกษม
จากโยคะอันยอดเยี่ยมนี้แล	 	ที่ภิกษุผู้ขีณาสพเห็นอยู่	 	 จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่ง		 
ในตถาคต		หรือในศาสนาของพระตถาคต
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[๑๐๕๗]
	 สาธุ		สาธ	ุ	สารีปุตตฺ		เอโส		ห	ิ	สารปุีตตฺ		อนตุตฺโร		โยคกฺเขโม		ย		สมปฺสสฺมาโน		
ขณีาสโว		ภกิขฺุ		ตถาคเต		วา		ตถาคตสาสเน		วา		ปรมนิปจฺจการ		ปวตตฺมาโน		ปวตตฺต	ิฯ		

[๑๐๕๘]
	 กตโม		จ		สารีปุตฺต		ปรมนิปจฺจกาโร		ย		ขีณาสโว		ภิกฺขุ		ตถาคเต		วา		ตถาคต-
สาสเน		วา		ปรมนิปจฺจการ		ปวตฺตมาโน		ปวตฺตตีติ	ฯ		

[๑๐๕๙]
	 อธิ		ภนฺเต		ขณีาสโว		ภิกขฺุ		สตถฺร	ิ	สคารโว		วหิรติ		สปปฺฏิสฺโส		ธมเฺม		สคารโว		 
วิหรติ	 	สปฺปฏิสฺโส	 	สงฺเฆ	 	สคารโว	 	วิหรติ	 	สปฺปฏิสฺโส	 	สิกฺขาย	 	สคารโว	 	วิหรติ		 
สปฺปฏิสฺโส		สมาธิสฺมึ		สคารโว		วิหรติ		สปฺปฏิสฺโส	ฯ		อย		โข		ภนฺเต		ปรมนิปจฺจกาโร		 
ย		ขีณาสโว		ภิกฺขุ		ตถาคเต		วา		ตถาคตสาสเน		วา		ปรมนิปจฺจการ		ปวตฺตมาโน		
ปวตฺตตีติ	ฯ		

[๑๐๖๐]
	 สาธุ		สาธุ		สารีปุตฺต		เอโส		หิ		สารีปุตฺต		ปรมนิปจฺจกาโร		ย		ขีณาสโว		ภิกฺขุ		
ตถาคเต		วา		ตถาคตสาสเน		วา		ปรมนิปจฺจการ		ปวตฺตมาโน		ปวตฺตตีติ	ฯ		

[๑๐๖๑]
	 สาวตฺถีนิทาน	ฯ	 	 ปฺจิมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	 อินฺทฺริยานิ	 	 ภาวิตานิ	 	พหุลีกตานิ		 
อนปุปฺนนฺาน	ิ	อปฺุปชชฺนติฺ		นาฺตฺร		ตถาคตสสฺ		ปาตภุาวา		อรหโต		สมฺมาสมฺพทุธฺสสฺ	ฯ		 
กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สทฺธินฺทฺริย	 	 วิริยินฺทฺริย	 	 สตินฺทฺริย	 	 สมาธินฺทฺริย	 	ปฺินฺทฺริย	ฯ		 
อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาวิตานิ		พหุลีกตานิ		อนุปฺปนฺนานิ		อุปฺปชฺชนฺติ		
นาฺตฺร		ตถาคตสฺส		ปาตุภาวา		อรหโต		สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ	ฯ
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[๑๐๕๗]
	 พ.		ถูกละๆ	สารีบุตร		ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ		อันยอดเยี่ยมนี้แล		ที่ภิกษุ 
ผู้ขีณาสพเห็นอยู่		จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคต		หรือในศาสนาของตถาคต.

[๑๐๕๘]
	 ดูกรสารีบุตร		การนอบน้อมอย่างยิ่ง		ที่ภิกษุผู้ขีณาสพประพฤติในตถาคต		หรือ
ในศาสนาของตถาคต		เป็นไฉน	?	

[๑๐๕๙]
	 สา.	 	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ภิกษุผู ้ขีณาสพในธรรมวินัยน้ี	 	 มีความเคารพย�าเกรง 
ในพระศาสดา	 	 ในพระธรรม	 	 ในพระสงฆ์	 	 ในการศึกษา	 	 ในสมาธิ	 	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	  
การนอบน้อมอย่างยิ่งแล	 	ที่ภิกษุผู้ขีณาสพประพฤติในพระตถาคต	 	หรือในศาสนา 
ของตถาคต.

[๑๐๖๐]
	 พ.		ลูกละๆ	1		สารีบุตร		การนอบน้อมอย่างยิ่งนี้แล		ที่ภิกษุผู้ขีณาสพประพฤติ		 
ในตถาคต		หรือในสาสนา	2	ของตถาคต.

จบ  สูตรที่ ๘  

อุปาทสูตรที่ ๑  

	 อินทรีย์	๕		ไม่เกิดนอกพุทธกาล		

[๑๐๖๑]
	 สาวัตถีนิทาน.		ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	เหล่านี้		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�า
ให้มากแล้ว	 	ทีย่งัไม่เกดิ		จะเกิดขึ้น	 	นอกจากความอุบัติแห่งพระตถาคตอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจ้า		หาเกิดไม่			อินทรีย์	๕	เป็นไฉน	?			คือ		สัทธินทรีย์		...		ปัญญินทรีย์			 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	เหล่านี้แล		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ที่
ยังไม่เกิด	 	จะเกิดขึ้น	 	นอกจากความอุบัติแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
หาเกิดไม่.

จบ  สูตรที่ ๙  

1.  ถูกละๆ  -ผู้รวบรวม 
2.  ศาสนา  -ผู้รวบรวม 
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[๑๐๖๒]
	 ปฺจมิานิ		ภกิฺขเว		อนิฺทรฺยิาน	ิ	ภาวิตานิ		พหุลกีตาน	ิ	อนุปปฺนฺนานิ		อปฺุปชชฺนตฺิ		 
นาฺตรฺ		สคุตวินยา	ฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนฺิทรฺยิ		วริยิินฺทรฺยิ		สตนฺิทรฺยิ		สมาธนฺิทรฺยิ		 
ปฺินฺทฺริย	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาวิตานิ		พหุลีกตานิ		อนุปฺปนฺนานิ		 
อุปฺปชฺชนฺติ		นาฺตฺร		สุคตวินยาติ	ฯ		

วคฺโค  ฉฏฺโ ฯ

ตสฺสุทฺทาน	

	 	 สาล		มลฺลก		เสกฺโข		จ			 	 ปเท		สาเร		ปติฏฺโิต	
	 	 พฺรหฺมสูกรขาตาโย	 	 	 อุปฺปาเท		อปเร		ทุเวติ	ฯ	
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๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

อุปาทสูตรที่ ๒  

	 อินทรีย์	๕		ไม่เกิดนอกวินัยพระสุคต		

[๑๐๖๒]
	 สาวัตถีนิทาน.		ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	เหล่านี้		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�า 
ให้มากแล้วที่ยังไม่เกิด	 	จะเกิดขึ้น	 	นอกจากวินัยของพระสุคตหาเกิดไม่	 	อินทรีย์	๕	 
เป็นไฉน	?	 	 	คือ	 	สัทธินทรีย์	 	 ...	 	ปัญญินทรีย์	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อินทรีย์	๕		 
เหล่านี้แล		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ที่ยังไม่เกิด		จะเกิดขึ้น		นอกจาก
วินัยของพระสุคตหาเกิดไม่.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สูกรขาตวรรคที่  ๖  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

	 	 ๑.	โกสลสูตร			 	 ๒.	มัลลสูตร
	 	 ๓.	เสขสูตร			 	 ๔.	ปทสูตร		
	 	 ๕.	สารสูตร			 	 ๖.	ปติฏฐิตสูตร		
	 	 ๗.	พรหมสูตร			 	 ๘.	สูกรขาตาสูตร		
	 	 ๙.	อุปาทสูตรที่	๑			 	 ๑๐.	อุปาทสูตรที่	๒		
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โพธิปกฺขิยวคฺโค  สตฺตโม

[๑๐๖๓]
	 สาวตฺถีนิทาน	ฯ		ปฺจิมานิ		ภิกฺขเว		อินฺทฺริยานิ		ภาวิตานิ		พหุลีกตานิ		สฺโ-		
ชนาน		ปหานาย 1		สวตฺตนฺติ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		สทฺธินฺทฺริย		ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย	ฯ		 
อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาวิตานิ		พหุลีกตานิ		สฺโชนาน		ปหานาย		
สวตฺตนฺตีติ	ฯ		

[๑๐๖๔]
	 ปฺจิมานิ	 	ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	 	ภาวิตานิ	 	พหุลีกตานิ	 	อนุสยสมุคฺฆาตาย		 
สวตฺตนฺติ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		สทฺธินฺทฺริย		ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		
ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาวิตานิ		พหุลีกตานิ		อนุสยสมุคฺฆาตาย		สวตฺตนฺตีติ	ฯ		

[๑๐๖๕]
	 ปฺจิมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	อินฺทฺริยานิ	 	ภาวิตานิ	 	พหุลีกตานิ	 	อทฺธานปริฺาย		 
สวตฺตนฺติ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		สทฺธินฺทฺริย		ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		
ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาวิตานิ		พหุลีกตานิ		อทฺธานปริฺาย		สวตฺตนฺตีติ	ฯ		

1.  ม. สโชนปฺปหานาย ฯ  เอวมุปริ ฯ
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๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

โพธิปักขิยวรรคที่ ๗  
สัญโญชนาสูตร  

	 เจริญอินทรีย์	๕		เพื่อละสังโยชน์		

[๑๐๖๓]
	 สาวัตถีนิทาน.		พระผู้มีพระภาคตรัสว่า		ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	เหล่านี้		อันบุคคล
เจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว	 	ย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์	 	อินทรีย์	1 เป็นไฉน	?  คือ		
สัทธินทรีย์		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	เหล่านี้แล		อันบุคคล
เจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์.

จบ  สูตรที่ ๑  

อนุสยสูตร  

	 เจริญอินทรีย์	๕		เพื่อถอนอนุสัย		

[๑๐๖๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	เหล่านี้		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมเป็นไปเพ่ือถอนอนสัุย		อนิทรย์ี	๕	เป็นไฉน	?			คอื		สทัธนิทรย์ี		ฯลฯ		ปัญญินทรยี	์	
ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อินทรีย์	๕	 เหล่าน้ีแล	 	 อันบุคคลเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุสัย.

จบ  สูตรที่ ๒  

ปริญญาสูตร  

	 เจริญอินทรีย์	๕		เพื่อก�าหนดรู้อัทธานะ

[๑๐๖๕]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	เหล่านี้		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		
ย่อมเป็นไปเพือ่ก�าหนดรูอ้ทัธานะ	(ทางไกล)			อนิทรีย์	๕	เป็นไฉน	?			คอื		สทัธนิทรย์ี		ฯลฯ 
ปัญญินทรีย์			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	เหล่านี้แล		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�า 
ให้มากแล้ว		ย่อมเป็นไปเพื่อก�าหนดรู้อัทธานะ.

จบ  สูตรที่ ๓  

1.  อินทรีย์ ๕  -ผู้รวบรวม 
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[๑๐๖๖]
	 ปฺจิมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	 อินฺทฺริยานิ	 	ภาวิตานิ	 	พหุลีกตานิ	 	 อาสวาน	 	 ขยาย		 
สวตฺตนฺติ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		สทฺธินฺทฺริย		ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		
ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาวิตานิ		พหุลีกตานิ		อาสวาน		ขยาย		สวตฺตนฺตีติ	ฯ		

[๑๐๖๗]
	 ปฺจิมานิ		ภิกฺขเว		อินฺทฺริยานิ		ภาวิตานิ		พหุลีกตานิ		สฺโชนาน		ปหานาย		
สวตฺตนฺติ		อนุสยสมุคฺฆาตาย		สวตฺตนฺติ		อทฺธานปริฺาย		สวตฺตนฺติ		อาสวาน		ขยาย		
สวตฺตนฺติ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		สทฺธินฺทฺริย		ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		 
ปฺจินฺทฺริยานิ	 	ภาวิตานิ	 	พหุลีกตานิ	 	สฺโชนาน	 	ปหานาย		สวตฺตนฺติ	 	อนุสย- 
สมุคฺฆาตาย		สวตฺตนฺติ		อทฺธานปริฺาย		สวตฺตนฺติ		อาสวาน		ขยาย		สวตฺตนฺตีติ	ฯ		

[๑๐๖๘]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ		 
อมิาน	ิ	โข		ภกิขฺเว		ปฺจนิทฺฺริยาน	ิฯ		อเิมส		โข		ภกฺิขเว		ปฺจนฺน		อินฺทรฺยิาน		ภาวติตตฺา		
พหลีุกตตตฺา		ทวฺนินฺ		ผลาน		อฺตร		ผล		ปาฏกิงฺข		ทฏฺิเว		ธมเฺม		อฺา		สต	ิ	วา		
อุปาทิเสเส		อนาคามิตาติ	ฯ		
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๔.
 อ

นิท
รยิ

สงั
ยุต

อาสวักขยสูตร  

	 เจริญอินทรีย์	๕		เพื่อความสิ้นอาสวะ		

[๑๐๖๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	เหล่านี้		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมเป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ			อนิทรย์ี	๕	เป็นไฉน	?			คอื		สทัธนิทรย์ี		ฯลฯ		ปัญญนิทรย์ี		 
ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	อินทรีย์	๕	 	 เหล่าน้ีแล	 	 อันบุคคลเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ.

[๑๐๖๗]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕		เหล่านี้		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมเป็นไปเพือ่ละสงัโยชน์		เพือ่ถอนอนสุยั		เพือ่ก�าหนดรูอ้ทัธานะ		เพือ่ความสิน้อาสวะ		 
อินทรีย์	๕	 เป็นไฉน	?	 	 	คือ	 	สัทธินทรีย์	 	 ฯลฯ	 	ปัญญินทรีย์	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย		 
อนิทรย์ี	๕	เหล่านีแ้ล		อนับคุคลเจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมเป็นไปเพือ่ละสงัโยชน์		
เพื่อถอนอนุสัย		เพื่อก�าหนดรู้อัทธานะ		เพื่อความสิ้นอาสวะ.

จบ  สูตรที่ ๔  

ผลสูตรที่ ๑  

	 เจริญอินทรีย์	๕		หวังผลได้	๒	อย่าง		

[๑๐๖๘]
	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		อนิทรีย์	๕		เหล่านี	้		อนิทรีย์	๕	เป็นไฉน	?  	คอื		สทัธนิทรย์ี		ฯลฯ		 
ปัญญินทรีย์	 	อินทรีย์	๕	 เหล่านี้แล	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 เพราะความที่อินทรีย์	๕		 
เหล่านี้แล		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		พึงหวังผลได้	๒	อย่าง		อย่างใด
อย่างหนึง่		คอื		อรหตัผลในปัจจบุนั		หรือเมือ่ยงัมคีวามถอืม่ันเหลืออยูเ่ป็นพระอนาคามี.

จบ  สูตรที่ ๕  
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[๑๐๖๙]
	 ปฺจมิาน	ิ	ภกิขฺเว		อนิทฺรฺยิาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ฯเปฯ		ปฺินทฺรฺยิ	ฯ		 
อมิาน	ิ	โข		ภกิขฺเว		ปฺจนิทฺรฺยิานิ	ฯ		อเิมส		โข		ภกิขฺเว		ปฺจนนฺ		อนิทฺรฺยิาน		ภาวิตตตฺา		 
พหุลีกตตฺตา		สตฺต		ผลา		สตฺตานิสสา		ปาฏิกงฺขา	ฯ		กตเม		สตฺต		ผลา		สตฺตานิสสา	ฯ		 
ทิฏฺเว		ธมฺเม		ปฏิกจฺจ		อฺ		อาราเธติ		โน		เจ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		ปฏิกจฺจ		อฺ		 
อาราเธติ		อถ		มรณกาเล		อฺ		อาราเธติ		โน		เจ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		ปฏิกจฺจ		อฺ		 
อาราเธติ	 	 โน	 	 เจ	 	มรณกาเล	 	อฺ	 	อาราเธติ	ฯ	 	อถ	 	ปฺจนฺน	 	 โอรมฺภาคิยาน		 
สฺโชนาน		ปริกฺขยาย		อนฺตราปรินิพฺพายี		โหติ		อุปหจฺจปรินิพฺพายี		โหติ		อสงฺขาร- 
ปรนิพฺิพาย	ี	โหต	ิ	สสงขฺารปรินพฺิพาย	ี	โหต	ิ	อทุธฺโสโต		โหต	ิ	อกนฏฺิคาม	ีฯ		อเิมส		โข		
ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		อินฺทฺริยาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		อิเม		สตฺต		ผลา		สตฺตานิสสา		
ปาฏิกงฺขาติ	ฯ	

[๑๐๗๐]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		ชมฺพุทีปกา		รุกฺขา		ชมฺพู		เตส		อคฺคมกฺขายติ	ฯ		
เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		โพธิปกฺขิยา		ธมฺมา		ปฺินฺทฺริย		เตส		อคฺคมกฺขายติ		
ยทิท		โพธาย	ฯ		

[๑๐๗๑]
	 กตเม		จ		ภิกขฺเว		โพธปิกขิฺยา		ธมมฺา	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ภกิขฺเว		โพธปิกขิฺโย		ธมโฺม		
ต		โพธาย		สวตฺตติ	ฯ		วิริยินฺทฺริย		สตินฺทฺริย		สมาธินฺทฺริย		ปฺินฺทฺริย		โพธิปกฺขิโย		
ธมฺโม		ต		โพธาย		สวตฺตติ	ฯ		
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ผลสูตรที่ ๒  

	 เจริญอินทรีย์	๕		ได้อานิสงส์	๗	ประการ		

[๑๐๖๙]
	 ดกูรภกิษทัุง้หลาย		อนิทรย์ี	๕	เหล่านี	้		อินทรย์ี	๕	เป็นไฉน	?			คอื		สทัธนิทรย์ี		ฯลฯ		 
ปัญญินทรีย์	 	อินทรีย์	๕	 เหล่านี้แล	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 เพราะความที่อินทรีย์	๕	
เหล่านี้แล		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		พึงหวังผลานิสงส์ได้	๗	ประการ		
ผลานสิงส์	๗	ประการเป็นไฉน	?			คอื		จะได้ชมอรหตัผลในปัจจบุนัก่อน	๑		ถ้าไม่ได้ชม 
อรหัตผลในปัจจุบัน		จะได้ชมเวลาใกล้ตาย	๑			ถ้าปัจจุบันก็ไม่ได้ชม		ในเวลาใกล้ตายก็
ไม่ได้ชมไซร้		ทนีัน้จะได้เป็นพระอนาคามผีูอ้นัตราปรนิพิพาย	ี๑			ผูอ้ปุหัจจปรนิพิพาย	ี๑			 
ผู้อสังขารปรินิพพายี	๑	 	 	ผู้สสังขารปรินิพพายี	 [1]	 	 	ผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี	๑		 
เพราะสังโยชน์อนัเป็นส่วนเบ้ืองต�า่	๕	สิน้ไป			ดกูรภกิษท้ัุงหลาย		เพราะความทีอิ่นทรย์ี	๕	 
เหล่านีแ้ล		อนับคุคลเจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		พึงหวงัผลานิสงส์	๗	ประการเหล่านี.้

จบ  สูตรที่ ๖  

รุกขสูตรที่ ๑  

	 ปัญญินทรีย์เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรม		

[๑๐๗๐]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ต้นไม้ในชมพูทวีปชนิดใดชนิดหนึ่ง		ต้นหว้า		โลกกล่าวว่า 
เป็นยอดของต้นไม้เหล่านั้น		แม้ฉันใด		โพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง		ปัญญินทรีย์		 
บัณฑิตกล่าวว่า	 	 เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น	 	 เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้		
ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๗๑]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กโ็พธปัิกขยิธรรมเป็นไฉน	?		คอื		สทัธนิทรย์ี		เป็นโพธปัิกขยิธรรม 
ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้		ฯลฯ		ปัญญินทรีย์		เป็นโพธิปักขิยธรรม		ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความตรัสรู้.

1.  ๑  -ผู้รวบรวม 
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[๑๐๗๒]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		ชมฺพุทีปกา		รุกฺขา		ชมฺพู		เตส		อคฺคมกฺขายติ	ฯ		
เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		โพธิปกฺขิยา		ธมฺมา		ปฺินฺทฺริย		เตส		อคฺคมกฺขายติ		
ยทิท		โพธายาติ	ฯ		

[๑๐๗๓]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		 เทวาน		ตาวตึสาน		รุกฺขา		ปาริจฺฉตฺตโก		เตส		 
อคฺคมกฺขายติ	ฯ		เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		โพธิปกฺขิยา		ธมฺมา		ปฺินฺทฺริย		เตส		
อคฺคมกฺขายติ		ยทิท		โพธาย	ฯ		

[๑๐๗๔]
	 กตเม	 	จ	 	ภิกฺขเว	 	 โพธิปกฺขิยา	 	ธมฺมา	ฯ	 	สทฺธินฺทฺริย	 	ภิกฺขเว	 	 โพธิปกฺขิโย		 
ธมฺโม		ต		โพธาย		สวตฺตติ	ฯ		วิริยินฺทฺริย		โพธิปกฺขิโย		ธมฺโม		ต		โพธาย		สวตฺตติ	ฯ		 
สตินฺทฺริย	 	 โพธิปกฺขิโย	 	ธมฺโม	ฯ	 	สมาธินฺทฺริย	 	 โพธิปกฺขิโย	 	ธมฺโม	ฯ	 	ปฺินฺทฺริย		 
โพธิปกฺขิโย		ธมฺโม		ต		โพธาย		สวตฺตติ	ฯ		

[๑๐๗๕]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		 เทวาน		ตาวตึสาน		รุกฺขา		ปาริจฺฉตฺตโก		เตส		 
อคฺคมกฺขายติ	ฯ		เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		โพธิปกฺขิยา		ธมฺมา		ปฺินฺทฺริย		เตส		
อคฺคมกฺขายติ		ยทิท		โพธายาติ	ฯ		
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[๑๐๗๒]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ต้นไม้ในชมพูทวีปชนิดใดชนิดหนึ่ง		ต้นหว้า		โลกกล่าวว่า
เป็นยอดแห่งต้นไม้เหล่านั้น		แม้ฉันใด		โพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง		ปัญญินทรีย์		
บัณฑิตกล่าวว่า	 	 เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น	 	 เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้		
ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๗  

รุกขสูตรที่ ๒  

	 ปัญญินทรีย์เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรม	๒		

[๑๐๗๓]
	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		ต้นไม้ของเทวดาชัน้ดาวดงึส์ชนดิใดชนดิหนึง่		ต้นปารฉิตัตกะ		
โลกกล่าวว่า		เป็นยอดของต้นไม้เหล่านั้น		แม้ฉันใด		โพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง		
ปัญญินทรีย์	 	บัณฑิตกล่าวว่า	 	 เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น	 	 เพราะเป็นไป 
เพื่อความตรัสรู้		ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๗๔]
	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		กโ็พธปัิกขยิธรรมเป็นไฉน	?			คอื		สทัธนิทรย์ี		เป็นโพธปัิกขยิธรรม		 
ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้	 	 ฯลฯ	 	ปัญญินทรีย์	 	 เป็นโพธิปักขิยธรรม	 	ย่อมเป็นไป 
เพื่อความตรัสรู้.

[๑๐๗๕]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		ต้นไม้ของเทวดาชัน้ดาวดึงส์ชนิดใดชนิดหน่ึง		ต้นปาริฉตัตกะ		
โลกกล่าวว่า		เป็นยอดของต้นไม้เหล่านั้น		แม้ฉันใด		โพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง		
ปัญญินทรีย์	 	บัณฑิตกล่าวว่า	 	 เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น	 	 เพราะเป็นไป 
เพื่อความตรัสรู้		ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๑๐๗๖]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		อสุราน		รุกฺขา		จิตฺตปาฏลี		เตส		อคฺคมกฺขายติ	ฯ		
เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		โพธิปกฺขิยา		ธมฺมา		ปฺินฺทฺริย		เตส		อคฺคมกฺขายติ		
ยทิท		โพธาย	ฯ		

[๑๐๗๗]
	 กตเม		จ		ภิกขฺเว		โพธปิกขิฺยา		ธมมฺา	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ภกิขฺเว		โพธปิกขิฺโย		ธมโฺม		
ต		โพธาย		สวตฺตติ		ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย		โพธิปกฺขิโย		ธมฺโม		ต		โพธาย		สวตฺตติ	ฯ		

[๑๐๗๘]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		อสุราน		รุกฺขา		จิตฺตปาฏลี		เตส		อคฺคมกฺขายติ	ฯ		
เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		โพธิปกฺขิยา		ธมฺมา		ปฺินฺทฺริย		เตส		อคฺคมกฺขายติ		
ยทิท		โพธายาติ	ฯ		

[๑๐๗๙]
	 เสยยฺถาปิ		ภิกขฺเว		เย		เกจ	ิ	สุปณณฺาน		รกฺุขา		โกฏสมฺิพลี 1		เตส		อคคฺมกฺขายต	ิฯ		
เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		โพธิปกฺขิยา		ธมฺมา		ปฺินฺทฺริย		เตส		อคฺคมกฺขายติ		
ยทิท		โพธาย	ฯ		

1.  ม. ยุ. กูฏสิมฺพลี ฯ  เอวมุปริ ฯ
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รุกขสูตรที่ ๓  

	 ปัญญินทรีย์เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรม	๓		

[๑๐๗๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ต้นไม้ของพวกอสูรชนิดใดชนิดหน่ึง	 	 ต้นจิตตปาฏลี		 
โลกกล่าวว่า		เป็นยอดของต้นไม้เหล่านั้น		แม้ฉันใด		โพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง		
ปัญญินทรีย์	 	บัณฑิตกล่าวว่า	 	 เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น	 	 เพราะเป็นไป 
เพื่อความตรัสรู้		ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๗๗]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กโ็พธปัิกขยิธรรมเป็นไฉน	?		คอื		สทัธนิทรย์ี		เป็นโพธปัิกขยิธรรม		 
ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้	 	 ฯลฯ	 	ปัญญินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรม	 	ย่อมเป็นไป 
เพื่อความตรัสรู้.

[๑๐๗๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ต้นไม้ของพวกอสูรชนิดใดชนิดหน่ึง	 	 ต้นจิตตปาฏลี		 
โลกกล่าวว่า		เป็นยอดของต้นไม้เหล่านี้		แม้ฉันใด		โพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง		 
ปัญญินทรีย์	 	บัณฑิตกล่าวว่า	 	 เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น	 	 เพราะเป็นไป 
เพื่อความตรัสรู้		ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๙  

รุกขสูตรที่ ๔  

	 ปัญญินทรีย์เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรม		

[๑๐๗๙]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		ต้นไม้ของพวกครฑุชนดิใดชนดิหนึง่		ต้นโกฏสมิพล	ี	(ไม้งิว้ป่า)		 
โลกกล่าวว่า		เป็นยอดของต้นไม้เหล่านั้น		แม้ฉันใด		โพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง		
ปัญญินทรีย์	 	บัณฑิตกล่าวว่า	 	 เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น	 	 เพราะเป็นไป 
เพื่อความตรัสรู้		ฉันนั้นเหมือนกัน.
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[๑๐๘๐]
	 กตเม		จ		ภิกขฺเว		โพธปิกขิฺยา		ธมมฺา	ฯ		สทธฺนิทฺรฺยิ		ภกิขฺเว		โพธปิกขิฺโย		ธมโฺม		
ต		โพธาย		สวตฺตติ		ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย		โพธิปกฺขิโย		ธมฺโม		ต		โพธาย		สวตฺตติ	ฯ		

[๑๐๘๑]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกขฺเว		เย		เกจ	ิ	สปุณณฺาน		รกุขฺา		โกฏสมิพฺล	ี	เตส		อคคฺมกขฺายต	ิฯ		
เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		เย		เกจิ		โพธิปกฺขิยา		ธมฺมา		ปฺินฺทฺริย		เตส		อคฺคมกฺขายติ		
ยทิท		โพธายาติ	ฯ		

โพธิปกฺขิยวคฺโค  สตฺตโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน

	 	 สฺโชนา		อนุสยา		 	 ปริฺา		อาสวกฺขยา	
	 	 เทฺว		ผลา		จตุโร		รุกฺขา			 	 วคฺโค		เตน		ปวุจฺจตีติ	ฯ	
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[๑๐๘๐]
	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		โพธปัิกขยิธรรมเป็นไฉน	?		คอื		สทัธนิทรย์ี		เป็นโพธปัิกขยิธรรม		
ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้	 	 ฯลฯ	 	ปัญญินทรีย์	 	 เป็นโพธิปักขิยธรรม	 	ย่อมเป็นไป 
เพื่อความตรัสรู้.

[๑๐๘๑]  
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 ต้นไม้ของพวกครุฑชนิดใดชนิดหนึ่ง	 	 ต้นโกฏสิมพลี		 
โลกกล่าวว่า		เป็นยอดของต้นไม้เหล่านั้น		แม้ฉันใด		โพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง		
ปัญญินทรีย์	 	บัณฑิตกล่าวว่า	 	 เป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น	 	 เพราะเป็นไป 
เพื่อความตรัสรู้		ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  โพธิปักขิยวรรคที่ ๗  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

	 	 ๑.	สัญโญชนาสูตร	 	 ๒.	อนุสยสูตร		
	 	 ๓.	ปริญญาสูตร	 	 ๔.	อาสวักขยสูตร		
	 	 ๕.	ผลสูตรที่	๑	 	 ๖.	ผลสูตรที่	๒		
	 	 ๗.	รุกขสูตรที่	๑	 	 ๘.	รุกขสูตรที่	๒		
	 	 ๙.	รุกขสูตรที่	๓	 	 ๑๐.	รุกขสูตรที่	๔		
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คงฺคาทิเปยฺยาโล  อฏฺโม

[๑๐๘๒]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		คงฺคา		นที		ปาจีนนินฺนา		ปาจีนโปณา		ปาจีนปพฺภารา	ฯ		 
เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาเวนฺโต		ปฺจินฺทฺริยานิ		พหุลีกโรนฺโต		
นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโร	ฯ		

[๑๐๘๓]
	 กถฺจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาเวนฺโต		ปฺจินฺทฺริยานิ		พหุลีกโรนฺโต		
นพิพฺานนนิโฺน		โหต	ิ	นพฺิพานโปโณ		นพิพฺานปพภฺาโร	ฯ		อธิ		ภกิขฺเว		ภกิขฺุ		สทธฺนิทฺรฺยิ		 
ภาเวติ		วิเวกนิสสฺติ		วริาคนสิสฺติ		นโิรธนสฺิสติ		โวสสฺคคฺปรณิามึ		วริยิินทฺรฺยิ		สตนิทฺรฺยิ		
สมาธินฺทฺริย		ปฺินฺทฺริย		ภาเวติ		วิเวกนิสฺสิต		วิราคนิสฺสิต		นิโรธนิสฺสิต		โวสฺสคฺค-
ปรณิาม	ึฯ		เอว		โข		ภิกขฺเว		ภิกขฺ	ุ	ปฺจินฺทรฺยิานิ		ภาเวนฺโต		ปฺจินฺทรฺยิานิ		พหลุกีโรนฺโต		
นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโรติ	ฯ		

[๑๐๘๔]
	 ปฺจิมานิ		ภิกฺขเว		อุทฺธมฺภาคิยานิ		สฺโชนานิ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		รูปราโค		
อรปูาโค	1		มาโน		อทุธฺจจฺ		อวิชชฺา	ฯ		อิมาน	ิ	โข		ภกิขฺเว		ปฺจทุธฺมภฺาคยิานิ		สฺโชนาน	ิฯ
  

[๑๐๘๕]
	 อเิมส		โข		ภกิขฺเว		ปฺจนนฺ		อทุธฺมฺภาคยิาน		สฺโชนาน		อภิฺาย		ปริฺาย		
ปริกฺขยาย		ปหานาย		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาเวตพฺพานิ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		
ภิกฺขุ	 	สทฺธินฺทฺริย	 	ภาเวติ	 	วิเวกนิสฺสิต	 	วิราคนิสฺสิต	 	นิโรธนิสฺสิต	 	 โวสฺสคฺคปริณามึ		
ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย		ภาเวติ		วิเวกนิสฺสิต		วิราคนิสฺสิต		นิโรธนิสฺสิต		โวสฺสคฺคปริณามึ	ฯ		 
อิเมส		โข		ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		อุทฺธมฺภาคิยาน		สฺโชนาน		อภิฺาย		ปริฺาย		 
ปริกฺขยาย		ปหานาย		อิมานิ		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาเวตพฺพานีติ	ฯ	
	 (ยถา		มคฺคสยุตฺต		วิตฺถาริต		ตถา		วิตฺถาเรตพฺพ		วิเวกนิสฺสิต)	ฯ		

1.  อรูปราโค  -ผู้รวบรวม
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คังคาทิเปยยาลท่ี ๘  

	 อานิสงส์แหง 1 การเจริญอินทรีย์	๕		

[๑๐๘๒]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		แม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน		หลั่งไปสู่ทิศปราจีน		บ่าไปสู่ 
ทิศปราจีน	 	แม้ฉันใด		 ภิกษุเจริญอินทรีย์	๕		กระท�าให้มากซึ่งอินทรีย์	๕		ย่อมเป็น 
ผู้น้อมไปสู่นิพพาน		โน้มไปสู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน		ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๘๓]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็ภิกษุเจริญอินทรีย์	๕	 	กระท�าให้มากซ่ึงอินทรีย์	๕	นั้น 
เป็นอย่างไรเล่า		ย่อมเป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน		โน้มไปสูน่พิพาน		โอนไปสูน่พิพาน	?			ดกูร
ภิกษุทั้งหลาย		ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมเจริญสัทธินทรีย์		อันอาศัยวิเวก		อาศัยวิราคะ		
อาศัยนิโรธ		น้อมไปในการสละ			ย่อมเจริญวิริยินทรีย์...				สตินทรีย์...				สมาธินทรีย์...			 
ปัญญินทรีย์	 	อันอาศัยวิเวก	 	อาศัยวิราคะ	 	อาศัยนิโรธ	 	น้อมไปในการสละ	 	 	ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย		ภิกษุเจริญอินทรีย์	๕		กระท�าให้มากซึ่งอินทรีย์	๕		อย่างนี้แล		ย่อมเป็น
ผู้น้อมไปสู่นิพพาน		โน้มไปสู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน.* 

[๑๐๘๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	นี้	 	 	สังโยชน์อันเป็นส่วน 
เบื้องบน	๕	เป็นไฉน	?		คือ		รูปราคะ			อรูปราคะ			มานะ			อุทธัจจะ			อวิชชา			ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย		สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	นี้แล.		

[๑๐๘๕]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 อินทรีย์	 ๕	 	 อันภิกษุพึงเจริญเพ่ือรู ้ย่ิง	 	 เพื่อก�าหนดรู	้	 
เพือ่ความส้ินไป		เพ่ือละซ่ึงสังโยชน์อนัเป็นส่วนเบือ้งบน	๕	นีแ้ล			อนิทรย์ี	๕	เป็นไฉน	?		 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมเจริญสัทธินทรีย์		อันอาศัยวิเวก		อาศัย
วิราคะ		อาศัยนิโรธ		น้อมไปในการสละ		ฯลฯ		ย่อมเจริญปัญญินทรีย์		อันอาศัยวิเวก		
อาศัยวิราคะ		อาศัยนิโรธ		น้อมไปในการสละ			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	เหล่านี้		 
อันภิกษุพึงเจริญ	 	 เพื่อรู ้ยิ่ง	 	 เพ่ือก�าหนดรู้	 	 เพ่ือความสิ้นไป	 	 เพ่ือละซ่ึงสังโยชน์ 
อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	นี้แล.		
 (อินทรีย์ที่อาศัยวิเวกเป็นต้น		พึงขยายความออกไปเหมือนมรรคสังยุต)

2

1.  แห่ง  -ผู้รวบรวม 
2.  ส่วนขยายความเริ่มที่ต�าแหน่ง * และพึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดได้ที่ข้อ [๑๘๓] - [๑๙๘] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]    

หน้า ๑๐๙ - ๑๑๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม
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[๑๐๘๖]
	 เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		คงฺคา		นที		ปาจีนนินฺนา		ปาจีนโปณา		ปาจีนปพฺภารา	ฯ		 
เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาเวนฺโต		ปฺจินฺทฺริยานิ		พหุลีกโรนฺโต		
นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโร	ฯ		

[๑๐๘๗]
	 กถฺจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาเวนฺโต		ปฺจินฺทฺริยานิ		พหุลีกโรนฺโต		
นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโร	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		สทฺธินฺทฺริย		
ภาเวติ		ราควินยปริโยสาน		โทสวินยปริโยสาน		โมหวินยปริโยสาน		ฯเปฯ		ปฺินฺทฺริย		
ภาเวติ		ราควินยปริโยสาน		โทสวินยปริโยสาน		โมหวินยปริโยสาน	ฯ		เอว		โข		ภิกฺขเว		
ภิกฺขุ		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาเวนฺโต		ปฺจินฺทฺริยานิ		พหุลีกโรนฺโต		นิพฺพานนินฺโน		โหติ		
นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโรติ	ฯ		

[๑๐๘๘]
	 ปฺจิมานิ		ภิกฺขเว		อุทฺธมฺภาคิยานิ		สฺโชนานิ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		รูปราโค		 
อรูปราโค		มาโน		อุทฺธจฺจ	 	อวิชฺชา	ฯ	 	อิมานิ	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	ปฺจ	 	อุทฺธมฺภาคิยาน	ิ	
สฺโชนานิ	ฯ		

[๑๐๘๙] 
	 อเิมส		โข		ภกิขฺเว		ปฺจนนฺ		อทุธฺมฺภาคยิาน		สฺโชนาน		อภิฺาย		ปริฺาย		
ปริกฺขยาย		ปหานาย		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาเวตพฺพานิ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		
ภิกฺขุ		สทฺธินฺทฺริย		ภาเวติ		ราควินยปริโยสาน	1		โทสวินยปริโยสาน		โมหวินยปริโยสาน		 
วิริยินฺทฺริย		สตินฺทฺริย		สมาธินฺทฺริย		ปฺินฺทฺริย		ภาเวติ		ราควินยปริโยสาน		โทสวินย- 
ปรโิยสาน		โมหวนิยปรโิยสาน	ฯ		อเิมส		โข		ภกฺิขเว		ปฺจนนฺ		อุทธฺมภฺาคยิาน		สฺโชนาน		 
อภิฺาย		ปริฺาย		ปริกฺขาย		ปหานาย		อิมานิ		ปฺจินฺทฺริยานิ		ภาเวตพฺพานีติ	ฯ		
	 (ยถา		มคฺคสยุตฺเต		เอว		ภวติ		อินฺทฺริยสยุตฺต)	ฯ		

1.  ราควินยปริโยสาน  -ผู้รวบรวม
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[๑๐๘๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		แม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน		หลั่งลงสู่ทิศปราจีน	1		บ่าไปสู ่
ทิศปราจีน	 	แม้ฉันใด		 ภิกษุเจริญอินทรีย์	๕		กระท�าให้มากซึ่งอินทรีย์	๕		ย่อมเป็น 
ผู้น้อมไปสู่นิพพาน		โน้มไปสู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน		ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๘๗]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็ภิกษุเจริญอินทรีย์	๕	 	กระท�าให้มากซ่ึงอินทรีย์	๕	นั้น 
เป็นอย่างไรเล่า	 	ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน	 	 โน้มไปสู่นิพพาน	 	 โอนไปสู่นิพพาน	?		
ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมเจริญสัทธินทรีย์		มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด		มีอันก�าจัดโทสะ 
เป็นที่สุด	 	มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด	 	ฯลฯ	 	ย่อมเจริญปัญญินทรีย์	 	มีอันก�าจัดราคะ 
เป็นท่ีสุด	 	มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด	 	มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย		 
ภกิษเุจรญิอนิทรย์ี	๕		กระท�าให้มากซึง่อนิทรย์ี	๕	อย่างนีแ้ล		ย่อมเป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน		
โน้มไปสู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน.*

[๑๐๘๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	 เหล่านี้	 	สังโยชน์อันเป็น
ส่วนเบื้องบน	๕	เป็นไฉน	?		คือ		รูปราคะ			อรูปราคะ			มานะ			อุทธัจจะ			อวิชชา		 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย		สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	เหล่านี้แล.		

[๑๐๘๙]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อินทรีย์	๕	 	อันภิกษุพึงเจริญ	 	 เพื่อรู้ยิ่ง	 	 เพื่อก�าหนดรู	้	 
เพือ่ความสิน้ไป		เพือ่ละซึง่สงัโยชน์อนัเป็นส่วนเบ้ืองบน	๕	เหล่านีแ้ล			อนิทรีย์	๕	เป็นไฉน	?		 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมเจริญสัทธินทรีย์		มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด		มีอันก�าจัดโทสะ 
เป็นทีส่ดุ		มอีนัก�าจดัโมหะเป็นทีส่ดุ		ฯลฯ		ย่อมเจรญิปัญญนิทรย์ี		มอีนัก�าจดัราคะเป็นทีส่ดุ		 
มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด		มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อินทรีย์	๕	
เหล่านี้		อันภิกษุพึงเจริญ		เพื่อรู้ยิ่ง		เพื่อก�าหนดรู้		เพื่อความสิ้นไป		เพื่อละซึ่งสังโยชน์
อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	เหล่านี้แล.  
	 (อินทรียสังยุตมีส่วนเหมือนในมรรคสังยุต)

2

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  มีการใช้ส�านวนแปลทั้ง ๒ แบบ คือ “หลัง่ลงสูท่ศิปราจนี” และ “หลัง่ไปสูทิ่ศปราจนี”  -ผู้รวบรวม

2.  ส่วนขยายความเริม่ท่ีต�าแหน่ง * และพึงเทยีบเคยีงเน้ือความโดยละเอยีดได้ทีข้่อ [๑๙๙] - [๒๑๓] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]    

หน้า ๑๒๑ - ๑๒๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเล่มนี ้ -ผูร้วบรวม



634 

ตสฺสุทฺทาน

	 	 สฺโชนา		อนุสยา			 	 อทฺธาน		อาสวกฺขยา
	 	 เทฺว		ผลา		สตฺตานิสสา			 	 จตุรุกฺขา		วคฺโค		เตน		ปวุจฺจตีติ	ฯ

อินฺทฺริยสยุตฺต  นิฏฺติ ฯ
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ยุต

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

	 	 ๑.	สัญโญชนาสูตร	 	 ๒.	อนุสยสูตร	
	 	 ๓.	อัทธานสูตร	 	 ๔.	อาสวักขยสูตร
	 	 ๕.	ผลสูตรที่	๑	 	 ๖.	ผลสูตรที่	๒	
	 	 ๗.	สัตตานิสังสสูตร	 	 ๘.	รุกขสูตรที่	๑		
	 	 ๙.	รุกขสูตรที่	๒	 	 ๑๐.	รุกขสูตรที่	๓
	 	 ๑๑.	รุกขสูตรที่	๔		

จบ  อินทรียสังยุต  
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สมฺมปฺปธานสยุตฺต

[๑๐๙๐]
สาวตฺถ	ีฯ		ตตรฺ		โข		ภควา		ฯเปฯ		เอตทโวจ		จตตฺาโรเม		ภกิขฺเว		สมมฺปฺปธานา	ฯ		 

กตเม		จตฺตาโร	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อนุปฺปนฺนาน		ปาปกาน		อกุสลาน		ธมฺมาน		 
อนุปฺปาทาย	 	ฉนฺท	 	ชเนติ	 	วายมติ	 	วิริย	 	อารภติ	 	จิตฺต	 	ปคฺคณฺหาติ	 	ปทหติ	ฯ		 
อุปฺปนฺนาน	 	ปาปกาน	 	อกุสลาน	 	ธมฺมาน	 	ปหานาย		ฉนฺท	 	ชเนติ	 	วายมติ	 	วิริย		
อารภติ		จิตฺต		ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ	ฯ		อนุปฺปนฺนาน		กุสลาน		ธมฺมาน		อุปฺปาทาย		 
ฉนทฺ		ชเนติ		วายมต	ิ	วริิย		อารภต	ิ	จติตฺ		ปคคฺณหฺาต	ิ	ปทหต	ิฯ		อปุปฺนนฺาน		กสุลาน		 
ธมฺมาน	 	ติิยา	 	อสมฺโมสาย	 	ภิยฺโยภาวาย	 	 เวปุลฺลาย	 	ภาวนาย	 	ปาริปูริยา	 	ฉนฺท		 
ชเนต	ิ	วายมต	ิ	วริิย		อารภติ		จติตฺ		ปคคฺณหฺาต	ิ	ปทหต	ิฯ		อเิม		โข		ภกิขฺเว		จตตฺาโร		
สมฺมปฺปธานาติ	ฯ	

[๑๐๙๑]
เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		คงฺคา		นที		ปาจีนนินฺนา		ปาจีนโปณา		ปาจีนปพฺภารา	ฯ		 

เอวเมว		โข		ภิกขฺเว		ภิกขฺุ		จตตฺาโร		สมมฺปปฺธาเน		ภาเวนโฺต		จตตฺาโร		สมมฺปปฺธาเน		
พหุลีกโรนฺโต		นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโร	ฯ	

[๑๐๙๒]
กถฺจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		จตฺตาโร		สมฺมปฺปธาเน		ภาเวนฺโต		จตฺตาโร		สมฺมปฺปธาเน		

พหุลีกโรนฺโต		นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโร	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		 
ภิกฺขุ	 	 อนุปฺปนฺนาน	 	ปาปกาน	 	 อกุสลาน	 	 ธมฺมาน	 	 อนุปฺปาทาย	 	ฉนฺท	 	 ชเนติ		 
วายมติ		วิริย		อารภติ		จิตฺต		ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ	ฯ		อุปฺปนฺนาน		ปาปกาน		อกุสลาน		
ธมฺมาน		ปหานาย		ฉนฺท		ชเนติ		วายมติ		วิริย		อารภติ		จิตฺต		ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ	ฯ		
อนุปฺปนฺนาน		กุสลาน		ธมฺมาน		อุปฺปาทาย		ฉนฺท		ชเนติ		วายมติ		วิริย		อารภติ		จิตฺต		
ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ	ฯ		อุปฺปนฺนาน		กุสลาน		ธมฺมาน		ติิยา		อสมฺโมสาย		ภิยฺโยภาวาย		 
เวปลฺุลาย		ภาวนาย		ปาริปูริยา		ฉนทฺ		ชเนต	ิ	วายมต	ิ	วริยิ		อารภติ		จติตฺ		ปคคฺณหฺาติ		 
ปทหติ	ฯ	 	 เอว	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ	 	 จตฺตาโร	 	สมฺมปฺปธาเน	 	ภาเวนฺโต	 	จตฺตาโร		
สมฺมปฺปธาเน		พหุลีกโรนฺโต		นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโรติ	ฯ
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๕. สัมมัปปธานสังยุต  
	 ว่าด้วยสัมมัปปธาน	๔	

[๑๐๙๐]
	 สาวัตถีนิทาน.	ณ	ที่นั้นแล		พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่า  
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 สัมมัปปธาน	๔	 เหล่านี้	 	 	 สัมมัปปธาน	๔	 เป็นไฉน ?			 
ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 	 ย่อมยังฉันทะให้เกิด	 	พยายาม	 	ปรารภ 
ความเพียร		ประคองจิตไว้		ตั้งจิตไว้		เพื่อไม่ให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด		เกิดขึ้น	๑			 
เพื่อละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว	๑	 	 เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด	 	 เกิดขึ้น	๑			 
เพื่อความต้ังอยู่	 	 เพ่ือความไม่เลือนหาย		 เพ่ือความมีย่ิงๆ	 ข้ึนไป		 เพื่อความไพบูลย	์	
เพือ่ความเจริญ		เพ่ือความบริบูรณ์		แห่งกศุลธรรมท่ีบงัเกดิข้ึนแล้ว	๑			ดกูรภิกษทุัง้หลาย		
สัมมัปปธาน	๔	เหล่านี้แล.

[๑๐๙๑]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		แม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน		หลั่งไปสู่ทิศปราจีน		บ่าไปสู่ 
ทิศปราจีน	 	แม้ฉันใด	 	ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน	๔	 	กระท�าให้มากซ่ึงสัมมัปปธาน	๔		 
ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน		โน้มไปสู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน		ฉันนั้นเหมือนกัน.		

[๑๐๙๒]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กภ็กิษเุจรญิสมัมปัปธาน	๔		กระท�าให้มากซึง่สมัมปัปธาน	๔		
อย่างไรเล่า		ย่อมเป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน		โน้มไปสูน่พิพาน		โอนไปสูน่พิพาน	?			ภกิษ ุ
ในธรรมวนิยัน้ี		ย่อมยงัฉนัทะให้เกดิ		พยายาม		ปรารภความเพียร		ประคองจิตไว้		ตัง้จติไว้		
เพือ่ไม่ให้บาปอกศุลธรรมทีย่งัไม่เกดิ		เกดิข้ึน	๑			เพ่ือละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิข้ึนแล้ว	๑		 
เพือ่ให้กศุลธรรมทียั่งไม่เกิด		เกดิขึน้	๑			[1]			เพือ่ความไม่เลอืนหาย		เพ่ือความมีย่ิงๆ	ขึน้ไป		 
เพือ่ความไพบูลย์		 เพือ่ความเจรญิ		 เพือ่ความบรบิรูณ์	 	แห่งกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แล้ว	๑		 
ดกูรภิกษทุัง้หลาย		ภกิษผูุ้เจรญิสมัมัปปธาน	๔		กระท�าให้มากซ่ึงสมัมปัปธาน	๔	อย่างนีแ้ล		 
ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน		โน้มไปสู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน.*

1.  เพ่ือความตั้งอยู่  -ผู้รวบรวม
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	 	 ฉ		ปาจีนโต		นินฺนา			 	 ฉ		นินฺนา		จ		สมุทฺทโต	
	 	 เอเต		เทฺว		ฉ		ทฺวาทส		โหนฺติ			 วคฺโค		เตน		ปวุจฺจตีติ	ฯ	
	 (สมฺมปฺปธานสยุตฺตสฺส		คงฺคาเปยฺยาลิ		สมฺมปฺปธานวเสน		วิตฺถาเรตพฺพา)	ฯ		

วคฺโค ฯ 

	 	 ตถาคต		ปท		กูฏ				 	 มูล		สาเรน		วสฺสิก		
	 	 ราชา		จนฺทิมสุริยา				 	 วตฺเถน		ทสม		ปท	ฯ	 		
	 	 (อปฺปมาทวคฺโค		สมฺมปฺปธานวเสน		วิตฺถาเรตพฺโพ)	ฯ		

วคฺโค ฯ 

[๑๐๙๓]
เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		เยเกจิ		พลกรณียา		กมฺมนฺตา		กยิรนฺต ิ1		สพฺเพ		เต		ปวึ		

นิสฺสาย		ปวิย		ปติฏฺาย		เอวเมเต		พลกรณียา		กมฺมนฺตา		กยิรนฺติ	ฯ		เอวเมว		โข		
ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		สีล		นิสฺสาย		สีเล		ปติฏฺาย		จตฺตาโร		สมฺมปฺปธาเน		ภาเวติ		จตฺตาโร		
สมฺมปฺปธาเน		พหุลีกโรติ	ฯ	

[๑๐๙๔]
กถฺจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		สีล		นิสฺสาย		สีเล		ปติฏฺาย		จตฺตาโร		สมฺมปฺปธาเน		 

ภาเวติ		จตตฺาโร		สมมฺปฺปธาเน		พหลุกีโรติ	ฯ		อธิ		ภกิขฺเว		ภกิขฺุ		อนปุปฺนนฺาน		ปาปกาน		 
อกสุลาน		ธมมฺาน		อนปฺุปาทาย		ฉนทฺ		ชเนต	ิ	วายมต	ิ	วริยิ		อารภต	ิ	จิตตฺ		ปคคฺณฺหาติ		 
ปทหติ	 	ฯเปฯ	 	อุปฺปนฺนาน	 	กุสลาน	 	ธมฺมาน	 	ติิยา	 	อสมฺโมสาย	 	 ภิยฺโยภาวาย		 
เวปุลฺลาย		ภาวนาย		ปาริปูริยา		ฉนฺท		ชเนติ		วายมติ		วิริย		อารภติ		จิตฺต		ปคฺคณฺหาติ		
ปทหติ	ฯ		เอว		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		สีล		นิสฺสาย		สีเล		ปติฏฺาย		จตฺตาโร		สมฺมปฺปธาเน		 
ภาเวติ		จตตฺาโร		สมมฺปฺปธาเน		พหลุกีโรตติี	ฯ		

(เอว		พลกรณียวคโฺค		สมมฺปฺปธานวเสน		วิตฺถาเรตพฺโพ)	ฯ	

1.  ม. กรียนฺติ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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	 ปาจีนนินนสูตร	๖	สูตร			สมุททนินนสูตร	๖	สูตร			๒	อย่าง		เหล่านั้น		
	 อย่างละ	๖	สูตร		รวมเป็น	๑๒	สูตร		เพราะฉะนั้น		จึงเรียกว่าวรรค.		
 (พึงขยายความคังคาเปยยาลแห่งสัมมัปปธานสังยุตด้วยสามารถสัมมัปปธาน)

1

จบ  วรรคที่ ๑ 

	 	 ๑.	ตถาคตสูตร	 	 ๒.	ปทสูตร
	 	 ๓.	กูฏสูตร	 	 ๔.	มูลสูตร
	 	 ๕.	สารสูตร	 	 ๖.	วัสสิกสูตร
	 	 ๗.	ราชาสูตร	 	 ๘.	จันทิมสูตร
	 	 ๙.	สุริยสูตร	 	 ๑๐.	วัตถสูตร				
	 	 	 (พึงขยายความอัปปมาทวรรคด้วยสามารถสัมมัปปธาน)

2
  

จบ  วรรคที่ ๒ 

[๑๐๙๓]
	 ดกูรภกิษทัุง้หลาย		การงานทีจ่ะพงึท�าด้วยก�าลงัอย่างใดอย่างหนึง่		อนับคุคลท�าอยู่		
การงานทีจ่ะพึงท�าด้วยก�าลงัทัง้หมดน้ัน		 อันบุคคลอาศยัแผ่นดนิ		ด�ารงอยู่บนแผ่นดนิ		
จงึท�าได้อย่างนัน้		แม้ฉันใด		ภิกษุอาศัยศีล		ตั้งอยู่ในศีลแล้ว		จึงเจริญสัมมัปปธาน	๔		
กระท�าให้มากซึ่งสัมมัปปธาน	๔		ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๙๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ก็ภิกษุอาศัยศีล	 	ตั้งอยู่ในศีลแล้ว	 	จึงเจริญสัมมัปปธาน	๔		
กระท�าให้มากซ่ึงสมัมปัปธาน	๔	อย่างไรเล่า ?			ภกิษใุนธรรมวนิยันี	้	ย่อมยังฉนัทะให้เกดิ		 
พยายาม		ปรารภความเพียร		ประคองจิตไว้		ตัง้จิตไว้		เพือ่ไม่ให้บาปอกศุลธรรมทียั่งไม่เกดิ		 
เกดิขึน้	๑			เพ่ือละบาปอกศุลธรรมทีเ่กิดข้ึนแล้ว	๑			เพือ่ให้กศุลธรรมทียั่งไม่เกดิ		เกิดขึน้	๑			 
เพื่อความต้ังอยู่	 	 เพ่ือความไม่เลือนหาย		 เพ่ือความมีย่ิงๆ	 ข้ึนไป		 เพื่อความไพบูลย	์	 
เพือ่ความเจริญ		เพ่ือความบริบูรณ์		แห่งกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แล้ว	๑			ดกูรภิกษทุัง้หลาย		
ภกิษอุาศยัศลี		ตัง้อยูใ่นศลีแล้ว		จงึเจรญิสมัมปัปธาน	๔		กระท�าให้มากซึง่สมัมปัปธาน	๔		 
อย่างนี้แล.  
	 (พึงขยายความพลกรณียวรรคด้วยสามารถสัมมัปปธานอย่างนี้)

3

จบ  วรรคที่ ๓ 

1.  ส่วนขยายความเริม่ท่ีต�าแหน่ง * และพึงเทียบเคยีงเนือ้ความโดยละเอยีดได้ท่ีข้อ [๑๘๓] - [๑๙๘]   หน้า ๑๐๙ - ๑๑๙   ในเล่มนี ้ -ผูร้วบรวม

2.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดได้ที่ข้อ [๒๔๕] - [๒๖๓]   หน้า ๑๕๓ - ๑๖๕   ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม

3.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดได้ที่ข้อ [๒๗๒] - [๒๙๗]   หน้า ๑๗๑ - ๑๘๙   ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม
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[๑๐๙๕]
ติสฺโส		อิมา		ภิกฺขเว		เอสนา	ฯ		กตมา		ติสฺโส	ฯ		กาเมสนา		ภเวสนา		พฺรหฺม- 

จริเยสนา	ฯ		อิมา		โข		ภิกฺขเว		ติสฺโส		เอสนา	ฯ	

[๑๐๙๖]
อมิาส		โข		ภิกขฺเว		ตสฺิสนนฺ		เอสนาน		อภฺิาย		ปรฺิาย		ปรกฺิขยาย		ปหานาย		

จตตฺาโร		สมมฺปฺปธานา		ภาเวตพฺพา	ฯ		กตเม		จตตฺาโร	ฯ		อิธ		ภกิขฺเว		ภกิขฺุ		อนุปปฺนฺนาน		
ฯเปฯ		อปุปฺนนฺาน		กสุลาน		ธมมฺาน		ติยิา		อสมฺโมสาย		ภยฺิโยภาวาย		เวปลุลฺาย		ภาวนาย		
ปารปิรูยิา		ฉนฺท		ชเนต	ิ	วายมต	ิ	วิริย		อารภต	ิ	จิตตฺ		ปคคฺณฺหาต	ิ	ปทหต	ิฯ		อิมาส		โข		
ภกิขฺเว		ตสฺิสนฺน		เอสนาน		อภิฺาย		ปรฺิาย		ปรกิขฺยาย		ปหานาย		อเิม		จตตฺาโร		
สมฺมปฺปธานา		ภาเวตพฺพาติ	ฯ	

[๑๐๙๗]
ปฺจิมาน	ิ	ภิกขฺเว		อทุธฺมภฺาคยิานิ		สฺโชนาน	ิฯ		กตมาน	ิ	ปฺจ	ฯ		รปูราโค		 

อรูปราโค	 	มาโน	 	อุทฺธจฺจ	 	 อวิชฺชา	ฯ	 	อิมานิ	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	ปฺจุทฺธมฺภาคิยานิ		 
สฺโชนานิ	ฯ

[๑๐๙๘]
อิเมส	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	ปฺจนฺน	 	 อุทฺธมฺภาคิยาน	 	 สฺโชนาน	 	 อภิฺาย		

ปริฺาย	 	ปริกฺขยาย	 	ปหานาย	 	จตฺตาโร	 	สมฺมปฺปธานา	 	ภาเวตพฺพา	ฯ	 	กตเม		 
จตฺตาโร	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อนุปฺปนฺนาน		ฯเปฯ		อุปฺปนฺนาน		กุสลาน		ธมฺมาน		 
ติิยา	 	อสมฺโมสาย	 	 ภิยฺโยภาวาย	 	 เวปุลฺลาย	 	ภาวนาย	 	ปาริปูริยา	 	ฉนฺท	 	ชเนติ		 
วายมติ		วิริย		อารภติ		จิตฺต		ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ	ฯ		อิเมส		โข		ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		 
อุทฺธมฺภาคิยาน	 	สฺโชนาน	 	อภิฺาย	 	ปริฺาย	 	ปริกฺขยาย	 	ปหานาย	 	อิเม		 
จตฺตาโร		สมฺมปฺปธานา		ภาเวตพฺพาติ	ฯ		

(เอว		เอสนา		ปาลิ		วิตฺถาเรตพฺพา)	ฯ	

สมฺมปฺปธานสยุตฺต  นิฏฺติ ฯ
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ต

[๑๐๙๕]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	การแสวงหา	๓	อย่างนี้	 	 	๓	อย่างเป็นไฉน	?	 	คือ	 	การ
แสวงหากาม	๑			การแสวงหาภพ	๑			การแสวงหาพรหมจรรย์	๑			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		 
การแสวงหา	๓	อย่างนี้แล.		

[๑๐๙๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		สัมมัปปธาน	๔		อันภิกษุพึงเจริญ		เพื่อรู้ยิ่ง		เพื่อก�าหนดรู้		 
เพื่อความสิ้นไป		เพื่อความละซึ่งการแสวงหา	๓	อย่างนี้			สัมมัปปธาน	๔	เป็นไฉน	?  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมยังฉันทะให้เกิด		พยายาม		ปรารภความเพียร		ประคองจิตไว้		 
ตั้งจิตไว้		เพื่อไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิด		เกิดขึ้น		ฯลฯ		เพื่อความตั้งอยู่		เพื่อความ
ไม่เลือนหาย		เพื่อความมียิ่งๆ	ขึ้นไป		เพื่อความไพบูลย์		เพื่อความเจริญ		เพื่อความ
บริบูรณ์	 	แห่งกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแล้ว	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	สัมมัปปธาน	๔	 เหล่านี ้  
อันภิกษุพึงเจริญ		เพื่อความรู้ยิ่ง		เพื่อก�าหนดรู้		เพื่อความสิ้นไป		เพื่อละการแสวงหา	
๓	อย่างนี้แล.

[๑๐๙๗]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		สงัโยชน์อนัเป็นส่วนเบือ้งบน	๕	นี	้		สงัโยชน์เป็นส่วนเบือ้งบน	๕	 
เป็นไฉน	?			คอื		รปูราคะ			อรปูราคะ			มานะ			อุทธจัจะ			อวชิชา			ดกูรภิกษุทัง้หลาย		
สงัโยชน์อนัเป็นส่วนเบือ้งบน	๕	นีแ้ล.*  

[๑๐๙๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		สัมมัปปธาน	๔		อันภิกษุพึงเจริญ		เพื่อรู้ยิ่ง		เพื่อก�าหนดรู้		 
เพือ่ความสิน้ไป		เพ่ือละซ่ึงสงัโยชน์อนัเป็นส่วนเบือ้งบน	๕	เหล่านีแ้ล			สมัมปัปธาน	๔	 
เป็นไฉน	?			ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 	ย่อมยังฉันทะให้เกิด		พยายาม		ปรารภความเพียร		 
ประคองจิตไว้	 	 ตั้งจิตไว้	 	 เพื่อไม่ให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด	 	 เกิดข้ึน	 	 ฯลฯ		 
เพื่อความต้ังอยู่	 	 เพ่ือความไม่เลือนหาย		 เพ่ือความมีย่ิงๆ	 ข้ึนไป		 เพื่อความไพบูลย	์	
เพื่อความเจริญ		เพื่อความบริบูรณ์		แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		
สัมมัปปธาน	๔	 เหล่านี้	 	อันภิกษุพึงเจริญ		 เพื่อรู้ยิ่ง	 	 เพื่อก�าหนดรู้	 	 เพื่อความสิ้นไป		
เพื่อละซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	เหล่านี้แล.		
 (พึงขยายความออกไป		เหมือนเอสนาวรรค)

1

จบ  สัมมปปธานสังยุต 2  
1.  ส่วนขยายความเริม่ท่ีต�าแหน่ง * และพึงเทียบเคยีงเนือ้ความโดยละเอยีดได้ทีข้่อ [๓๑๓] - [๓๓๒]   หน้า ๑๙๙ - ๒๑๙   ในเล่มน้ี  -ผูร้วบรวม  
2.  สัมมัปปธานสังยุต  -ผู้รวบรวม
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พลสยุตฺต

[๑๐๙๙]
ปฺจิมานิ	 	ภิกฺขเว	 	พลานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ	 	สทฺธาพล	 	วิริยพล	 	สติพล		 

สมาธิพล		ปฺาพล	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจ		พลานีติ	ฯ	

[๑๑๐๐]
เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		คงฺคา		นที		ปาจีนนินฺนา		ปาจีนโปณา		ปาจีนปพฺภารา	ฯ		 

เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ปฺจ		พลานิ		ภาเวนฺโต		ปฺจ		พลานิ		พหุลีกโรนฺโต		 
นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโร	ฯ	

[๑๑๐๑]
กถฺจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ปฺจ		พลานิ		ภาเวนฺโต		ปฺจ		พลานิ		พหุลีกโรนฺโต		

นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโร	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		สทฺธาพล		 
ภาเวติ		วิเวกนิสฺสิต		วิราคนิสฺสิต		นิโรธนิสฺสิต		โวสฺสคฺคปริณามึ		วิริยพล		สติพล		 
สมาธพิล		ปฺาพล		ภาเวต	ิ	วเิวกนสิสฺติ		วริาคนิสสฺติ		นิโรธนิสสฺติ		โวสฺสคคฺปรณิามึ	ฯ		 
เอว		โข		ภกิขฺเว		ภกิขฺุ		ปฺจ		พลาน	ิ	ภาเวนโฺต		ปฺจ		พลาน	ิ	พหลุกีโรนโฺต		นพิพฺาน- 
นินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโรติ	ฯ	

[๑๑๐๒]
ปฺจิมานิ		ภิกฺขเว		อุทฺธมฺภาคิยานิ		สฺโชนานิ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		รูปราโค		 

อรปูราโค		มาโน		อทุธฺจฺจ		อวชิชฺา	ฯ		อมิาน	ิ	โข		ภกิขฺเว		ปฺจทุธฺมภฺาคยิาน	ิ	สฺโชนาน	ิฯ

[๑๑๐๓]
อิเมส	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	ปฺจนฺน	 	 อุทฺธมฺภาคิยาน	 	 สฺโชนาน	 	 อภิฺาย		 

ปริฺาย		ปริกฺขยาย		ปหานาย		ปฺจ	 	พลานิ	 	ภาเวตพฺพานิ	ฯ	 	กตมานิ	 	ปฺจ	ฯ		 
อิธ	 	 ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุ	 	 สทฺธาพล	 	 ภาเวติ	 	 วิเวกนิสฺสิต	 	 วิราคนิสฺสิต	 	 นิโรธนิสฺสิต		 
โวสฺสคฺคปริณามึ		วิริยพล		สติพล		สมาธิพล		ปฺาพล		ภาเวติ		วิเวกนิสฺสิต		วิราค- 
นิสฺสิต		นิโรธนิสฺสิต		โวสฺสคฺคปริณามึ	ฯ		อิเมส		โข		ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		อุทฺธมฺภาคิยาน		 
สฺโชนาน	 	อภิฺาย	 	ปริฺาย	 	ปริกฺขยาย	 	ปหานาย	 	 อิมานิ	 	ปฺจ	 	พลานิ		 
ภาเวตพฺพานีติ	ฯ	
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๖. พลสังยุต  
	 ว่าด้วยพละ	๕	

[๑๐๙๙]
	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		พละ	๕	ประการนี	้		๕	ประการเป็นไฉน	?			คอื		สทัธาพละ	๑		 
วิริยพละ	๑	 	 	 สติพละ	๑	 	 	 สมาธิพละ	๑	 	 	ปัญญาพละ	๑	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย		 
พละ	๕	ประการ		นี้แล.		

[๑๑๐๐]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		แม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน		หลั่งไปสู่ทิศปราจีน		บ่าไปสู่ 
ทิศปราจนี		แม้ฉนัใด		ภิกษเุจริญพละ	๕		กระท�าให้มากซ่ึงพละ	๕		ย่อมเป็นผูน้้อมไปสู่
นิพพาน		โน้มไปสู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน		ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๑๐๑]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็ภิกษุเจริญพละ	๕		กระท�าให้มากซึ่งพละ	๕	อย่างไรเล่า		
ย่อมเป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน		โน้มไปสูนิ่พพาน		โอนไปสูนิ่พพาน	?			ภิกษุในธรรมวนิยันี้		 
ย่อมเจริญสัทธาพละ	 	อันอาศัยวิเวก	 	อาศัยวิราคะ	 	อาศัยนิโรธ	 	น้อมไปในการสละ		 
ย่อมเจรญิวริยิพละ...			สตพิละ...			สมาธพิละ...			ปัญญาพละ		อันอาศัยวเิวก		อาศยัวริาคะ		 
อาศัยนิโรธ		น้อมไปในการสละ			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ภิกษุเจริญพละ	๕		กระท�าให้มาก
ซึง่พละ	๕	อย่างนีแ้ล		ย่อมเป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน		โน้มไปสูนิ่พพาน		โอนไปสูนิ่พพาน.1

[๑๑๐๒]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	 เหล่านี้	 	 	สังโยชน์อันเป็น
ส่วนเบื้องบน	๕	เป็นไฉน ?			คือ		รูปราคะ			อรูปาคะ	2			มานะ			อุทธัจจะ		อวิชชา			 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย		สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	เหล่านี้แล.		

[๑๑๐๓]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 พละ	 ๕	 	 อันภิกษุพึงเจริญ	 	 เพื่อรู ้ ย่ิง	 	 เพื่อก�าหนดรู ้		 
เพื่อความสิ้นไป	 	 เพ่ือละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	 ๕	 เหล่าน้ีแล  	 พละ	 ๕	 
เป็นไฉน	?	 	 	 ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 	 ย่อมเจริญสัทธาพละ...	 	 	วิริยพละ...	 	 	สติพละ...		
สมาธิพละ			ปัญญาพละ		อันอาศัยวิเวก		อาศัยวิราคะ		อาศัยนิโรธ		น้อมไปในการสละ			 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	พละ	๕	 เหล่านี้	 	 อันภิกษุพึงเจริญ	 	 เพื่อรู ้ยิ่ง	 	 เพื่อก�าหนดรู	้	 
เพื่อความสิ้นไป		เพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	เหล่านี้แล.		

1.  พึงเทียบเคยีงเนือ้ความโดยละเอยีดได้ทีข้่อ [๑๘๓] - [๑๙๘] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หน้า ๑๐๙ - ๑๑๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเล่มน้ี  -ผูร้วบรวม
2.  อรูปราคะ  -ผู้รวบรวม
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[๑๑๐๔]
เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		คงฺคา		นที		ปาจีนนินฺนา		ปาจีนโปณา		ปาจีนปพฺภารา	ฯ		 

เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ปฺจ		พลานิ		ภาเวนฺโต		ปฺจ		พลานิ		พหุลีกโรนฺโต		 
นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโร	ฯ	

[๑๑๐๕]
กถฺจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ปฺจ		พลานิ		ภาเวนฺโต		ปฺจ		พลานิ		พหุลีกโรนฺโต		

นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโร	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		สทฺธาพล		 
ภาเวติ	 	ราควินยปริโยสาน	 	 โทสวินยปริโยสาน	 	 โมหวินยปริโยสาน	 	ฯเปฯ		 เอว	 	 โข		 
ภกิขฺเว		ภกิขฺุ		ปฺจ		พลาน	ิ	ภาเวนโฺต		ปฺจ		พลาน	ิ	พหลุกีโรนฺโต		นพิพฺานนนิโฺน		 
โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโรติ	ฯ		

(เอว	 	 เอสนา	 	ปาลิ	 	วิตฺถาเรตพฺพา	 	 ราควินยปริโยสาน	 	 โทสวินยปริโยสาน		 
โมหวินยปริโยสาน)	ฯ		

[๑๑๐๖]
ปฺจิมานิ	 	 ภิกฺขเว	 	 อุทฺธมฺภาคิยานิ	 	 สฺโชนานิ	ฯ	 	 กตมานิ	 	 ปฺจ	ฯ		 

รูปราโค		อรูปราโค		มาโน		อุทฺธจฺจ		อวิชฺชา	ฯ		อิมานิ		โข		ภิกฺขเว		ปฺจุทฺธมฺภาคิยานิ		 
สฺโชนานิ	ฯ	

[๑๑๐๗]
อเิมส		โข		ภิกขฺเว		ปฺจนนฺ		อทุธฺมฺภาคยิาน		สฺโชนาน		อภฺิาย		ปรฺิาย		

ปริกฺขยาย		ปหานาย		ปฺจ		พลานิ		ภาเวตพฺพานิ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		
ภิกฺขุ	 	สทฺธาพล		ภาเวติ	 	ราควินยปริโยสาน		โทสวินยปริโยสาน		โมหวินยปริโยสาน		
ฯเปฯ		ปฺาพล		ภาเวต	ิ	ราควนิยปรโิยสาน		โทสวนิยปรโิยสาน		โมหวนิยปรโิยสาน	ฯ		 
อิเมส		โข		ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		อุทฺธมฺภาคิยาน		สฺโชนาน		อภิฺาย		ปริฺาย		 
ปริกฺขยาย		ปหานาย		อิมานิ		ปฺจ		พลานิ		ภาเวตพฺพานีติ	ฯ	

พลสยุตฺต  นิฏฺติ ฯ
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[๑๑๐๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 แม่น�้าคงคาไหลไปสู ่ทิศปราจีน	 	 หลั่งไปสู ่ทิศปราจีน		 
บ่าไปสู ่ทิศปราจีน	 	 แม้ฉันใด	 	 ภิกษุเจริญพละ	 ๕	 กระท�าให้มากซ่ึงพละ	 ๕		 
ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน		โน้มไปสู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน		ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๑๐๕]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ภิกษุเจริญพละ	๕	 	กระท�าให้มากซึ่งพละ	๕	อย่างไรเล่า		 
ย่อมเป็นผูน้้อมไปสูน่พิพาน		โน้มไปสูน่พิพาน		โอนไปสูน่พิพาน	?			ภกิษใุนธรรมวนิยันี	้	
ย่อมเจริญสัทธาพละ		มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด		มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด		มีอันก�าจัด
โมหะเป็นที่สุด...			ย่อมเจริญปัญญาพละ		มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด		มีอันก�าจัดโทสะ
เป็นที่สุด		มีอันก�าจัดโมหะเป็นที่สุด			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ภิกษุเจริญพละ	๕		อย่างนี้แล		
ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน		โน้มไปสู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน.1 
 [2]

[๑๑๐๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	 เหล่านี้	 	 	สังโยชน์อันเป็น 
ส่วนเบื้องบน	๕	เป็นไฉน ?		คือ		รูปราคะ			อรูปราคะ			มานะ			อุทธัจจะ			อวิชชา		 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย		สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	3	เหล่านี้แล.		

[๑๑๐๗]
	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		พละ	๕		อนัภิกษพุงึเจรญิ		เพือ่รูย้ิง่		เพือ่ก�าหนดรู	้	เพือ่ความส้ินไป		 
เพื่อละซ่ึงสังโยชน์อันเป็นส่วนเบ้ืองบน	๕	 เหล่านี้แล	 	 	พละ	๕	 เป็นไฉน	?	 	 	ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้		ย่อมเจริญสัทธาพละ		มีอันก�าจัดราคะเป็นที่สุด		มีอันก�าจัดโทสะเป็นที่สุด		
มอีนัก�าจดัโมหะเป็นท่ีสุด...		ย่อมเจรญิปัญญาพละ		มีอันก�าจัดราคะเป็นทีส่ดุ		มีอันก�าจดั
โทสะเป็นทีส่ดุ		มอีนัก�าจดัโมหะเป็นทีส่ดุ		พละ	๕	เหล่านีแ้ล		อันภกิษุพงึเจรญิ		เพือ่รูย้ิง่		
เพื่อก�าหนดรู้		เพื่อความสิ้นไป		เพื่อละซึ่งสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	เหล่านี้แล.		

จบ  พลสังยุต  

1.  พึงเทียบเคยีงเนือ้ความโดยละเอยีดได้ทีข้่อ [๑๙๙] - [๒๑๓] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หน้า ๑๒๑ - ๑๒๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเล่มน้ี  -ผูร้วบรวม
2.  พึงขยายความ  มกีารก�าจดัราคะเป็นทีส่ดุ  มกีารก�าจดัโทสะเป็นท่ีสดุ  มกีารก�าจดัโมหะเป็นทีส่ดุ  จนถึงการแสวงหา -ผูร้วบรวม
3.  สงัโยชน์อนัเป็นส่วนเบือ้งบน ๕ -ผูร้วบรวม
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อิทฺธิปาทสยุตฺต
ปาวาลวคฺโค  ปโม

[๑๑๐๘]
จตฺตาโรเม	 	ภิกฺขเว	 	อิทฺธิปาทา	 	ภาวิตา	 	พหุลีกตา	 	อปารา	 	ปาร	 	คมนาย		 

สวตฺตนฺติ	ฯ	 	 กตเม	 	 จตฺตาโร	ฯ	 	 อิธ	 	 ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุ	 	 ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาร- 
สมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท	 	 ภาเวติ	ฯ	 	 วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท		 
ภาเวติ	ฯ		จตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		วีมสาสมาธิปธาน- 
สงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		อิเม		โข		ภิกฺขเว		จตฺตาโร		อิทฺธิปาทา		ภาวิตา		 
พหุลีกตา		อปารา		ปาร		คมนาย		สวตฺตนฺตีติ	ฯ	

[๑๑๐๙]
เยส	 	 เกสฺจิ	 	 ภิกฺขเว	 	จตฺตาโร	 	 อิทฺธิปาทา	 	วิรทฺธา	 	วิรทฺโธ	 	 เตส	 	อริโย		 

มคฺโค		สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี	ฯ		เยส		เกสฺจิ		ภิกฺขเว		จตฺตาโร		อิทฺธิปาทา		อารทฺธา		
อารทฺโธ		เตส		อริโย		มคฺโค		สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี	ฯ		กตเม		จตฺตาโร	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		
ภิกฺขุ		ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		วิริยสมาธิ		จิตฺตสมาธิ		
วีมสาสมาธิปธานงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		เยส		 เกสฺจิ		ภิกฺขเว		อิเม		 
จตฺตาโร		อิทฺธิปาทา		วิรทฺธา		วิรทฺโธ		เตส		อริโย		มคฺโค		สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ	ฯ		เยส		
เกสฺจิ		ภิกฺขเว		อิเม		จตฺตาโร		อิทฺธิปาทา		อารทฺธา		อารทฺโธ		เตส		อริโย		มคฺโค		 
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ	ฯ
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๗. อิทธิปาทสังยุต  
ปาวาลวรรคที่ ๑ 

อปารสูตร  

	 อิทธิบาท	๔	

[๑๑๐๘]
	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		อทิธบิาท	๔	เหล่านี	้	อนับคุคลเจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		
ย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่มิใช่ฝั่ง	 	 	อิทธิบาท	๔	 เป็นไฉน	?	 	 	ภิกษุในธรรมวินัยนี	้	 
ย่อมเจริญอิทธิบาท	 	อันประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร	 	 	 เจริญอิทธิบาท 
อนัประกอบด้วยวริยิสมาธแิละปธานสงัขาร			เจรญิอทิธบิาทอนัประกอบด้วยจติตสมาธ ิ
และปธานสังขาร	 	 	 เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร		 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อิทธิบาท	๔	 เหล่านี้แล	 	อันบุคคลเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว		
ย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งจากที่มิใช่ฝั่ง.		

จบ  สูตรที่ ๑ 

วิรัทธสูตร  

	 ผู้ปรารภอิทธิบาทชื่อว่าปรารภอริยมรรค		

[๑๑๐๙]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อิทธิบาท	๔	อันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเบื่อแล้ว		ชนเหล่านั้น 
ก็ชื่อว่า		เบื่ออริยมรรคเครื่องให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ			อิทธิบาท	๔	อันชนเหล่าใด
เหล่าหนึง่ปรารภแล้ว		ชนเหล่านัน้ชือ่ว่า		ปรารภอรยิมรรคเครือ่งให้ถึงความสิน้ทกุข์โดยชอบ		
อิทธิบาท	๔	 เป็นไฉน	?	 	 	ดกูรภกิษุทัง้หลาย		ภิกษุในธรรมวนัิยน้ี		ย่อมเจริญอิทธบิาท
ประกอบด้วยฉนัทสมาธ	ิ	และปธานสงัขาร...			วิริยสมาธิ...			จิตตสมาธิ...			วิมังสาสมาธิ
และปธานสังขาร			อิทธิบาท	๔	เหล่านี้		อันชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเบื่อแล้ว		ชนเหล่านัน้ 
กช็ือ่ว่า		เบ่ืออริยมรรคท่ีให้ถงึความสิน้ทกุข์โดยชอบ			อิทธบิาท	๔	เหล่าน้ี		อันชนเหล่าใด 
เหล่าหน่ึงปรารภแล้ว		ชนเหล่านัน้ชือ่ว่า		ปรารภอรยิมรรคทีใ่ห้ถงึความสิน้ทกุข์โดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๒ 
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[๑๑๑๐]
จตฺตาโรเม		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาทา		ภาวิตา		พหุลีกตา		อริยา		นิยฺยานิกา		นิยฺยนฺติ		

ตกฺกรสฺส		สมฺมาทุกฺขกฺขยาย	ฯ		กตเม		จตฺตาโร	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ฉนฺทสมาธิปธาน- 
สงฺขารสมนฺนาคต	 	อิทฺธิปาท	 	ภาเวติ	ฯ	 	วิริยสมาธิ	 	จิตฺตสมาธิ	 	วีมสาสมาธิปธาน- 
สงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		อิเม		โข		ภิกฺขเว		จตฺตาโร		อิทฺธิปาทา		ภาวิตา		
พหุลีกตา		อริยา		นิยฺยานิกา		นิยฺยนฺติ		ตกฺกรสฺส		สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ	ฯ	

[๑๑๑๑]
จตฺตาโรเม		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาทา		ภาวิตา		พหุลีกตา		เอกนฺตนิพฺพิทาย		วิราคาย		

นิโรธาย		อุปสมาย		อภิฺาย		สมฺโพธาย		นิพฺพานาย		สวตฺตนฺติ	ฯ		กตเม		จตฺตาโร	ฯ		 
อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		วิริยสมาธิ		
จิตฺตสมาธิ		วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		อิเม		โข		ภิกฺขเว		
จตตฺาโร		อทฺิธปิาทา		ภาวติา		พหลุกีตา		เอกนตฺนพิพฺทิาย		วริาคาย		นโิรธาย		อปุสมาย		
อภิฺาย		สมฺโพธาย		นิพฺพานาย		สวตฺตนฺตีติ	ฯ	
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อริยสูตร    

	 เจริญอิทธิบาท	๔	เพื่อความสิ้นทุกข์		

[๑๑๑๐]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		อทิธบิาท	๔	เหล่านี	้	อนับคุคลเจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		
เป็นอรยิะ		น�าออกจากทกุข์		ย่อมน�าผูบ้�าเพญ็อทิธบิาทนัน้ไป		เพือ่ความสิน้ทกุข์โดยชอบ		 
อทิธบิาท	๔	เป็นไฉน	?			ภิกษใุนธรรมวนัิยน้ี		ย่อมเจรญิอิทธบิาทประกอบด้วยฉนัทสมาธิ
และปธานสังขาร...	 	 	วิริยสมาธิ...	 	 	 จิตตสมาธิ...	 	 	 วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร		 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อิทธิบาท	๔	 เหล่านี้แล	 	อันบุคคลเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว		 
เป็นอรยิะ		น�าออกจากทกุข์		ย่อมน�าผูบ้�าเพ็ญอิทธบิาทน้ันไป		เพ่ือความสิน้ทกุข์โดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๓ 

นิพพุตสูตร  

	 เจริญอิทธิบาท	๔	เพื่อความหน่าย		

[๑๑๑๑]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อิทธิบาท	๔	เหล่านี้		อันบุคคลเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		
ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียว		เพื่อคลายก�าหนัด		เพื่อดับ		เพื่อความสงบ		
เพื่อความตรัสรู้		 เพื่อนิพพาน			อิทธิบาท	๔	เป็นไฉน	?			ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อม
เจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร...			วิริยสมาธิ...			จิตตสมาธิ...		
วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล		อันบุคคล
เจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมเป็นไปเพือ่ความหน่ายโดยส่วนเดยีว...		เพ่ือนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๔ 
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[๑๑๑๒]
เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		อตีตมทฺธาน		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		อิทฺธิปฺปเทส		 

อภนิปฺิผาเทสุ		สพฺเพ		เต		จตนุนฺ		อทิธฺปิาทาน		ภาวิตตตฺา		พหลุกีตตตฺา	ฯ		เย		ห	ิ	เกจ	ิ	 
ภกิขฺเว		อนาคตมทธฺาน		สมณา		วา		พรฺาหมฺณา		วา		อทิธฺปฺิปเทส		อภนิปฺิผาเทสสฺนตฺิ		 
สพฺเพ		เต		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา	ฯ		เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		
เอตรหิ		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		อิทฺธิปฺปเทส		อภินิปฺผาเทนฺติ		สพฺเพ		เต		จตุนฺน		 
อิทฺธิปาทาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา	ฯ	 	กตเมส	 	 จตุนฺน	ฯ	 	 อิธ	 	 ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุ		 
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท	 	 ภาเวติ	ฯ	 	 วิริยสมาธิ	 	 จิตฺตสมาธ	ิ	 
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ	

[๑๑๑๓]
เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		อตีตมทฺธาน		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		อิทฺธิปฺปเทส		

อภินิปฺผาเทสุ		สพฺเพ		เต		อิเมสเยว		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา	ฯ		 
เย	 	หิ	 	 เกจิ	 	ภิกฺขเว	 	อนาคตมทฺธาน	 	สมณา		วา	 	พฺราหฺมณา	 	วา	 	อิทฺธิปฺปเทส		 
อภนิปิผฺาเทสสฺนติฺ		สพฺเพ		เต		อเิมสเยว		จตนฺุน		อิทธฺปิาทาน		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺา	ฯ		
เย		ห	ิ	เกจิ		ภกิขฺเว		เอตรหิ		สมณา		วา		พรฺาหมฺณา		วา		อทิธิฺปปฺเทส		อภนิปฺิผาเทนติฺ		
สพฺเพ		เต		อิเมสเยว		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตาติ	ฯ	
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ปเทสสูตร

	 ฤทธิ์ส�าเร็จได้เพราะเจริญอิทธิบาท

[๑๑๑๒]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 	 ในอดีตกาล		 
ยงัส่วนแห่งฤทธิใ์ห้ส�าเรจ็แล้ว		สมณะหรือพราหมณ์ทัง้หมดน้ัน		ยังส่วนแห่งฤทธิใ์ห้ส�าเรจ็ได้		 
ก็เพราะเจริญ	 	กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔		 	สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง 
ในอนาคตกาล		จกัยงัส่วนแห่งฤทธิใ์ห้ส�าเรจ็		สมณะหรอืพราหมณ์ทัง้หมดนัน้		จกัยงัส่วน
แห่งฤทธิใ์ห้ส�าเรจ็ได้		กเ็พราะเจรญิ		กระท�าให้มากซ่ึงอิทธบิาท	๔			สมณะหรือพราหมณ์		
เหล่าใดเหล่าหนึง่		ในปัจจบัุน		ยงัส่วนแห่งฤทธิใ์ห้ส�าเรจ็			สมณะหรอืพราหมณ์ทัง้หมดนัน้		 
ย่อมยงัส่วนแห่งฤทธ์ิให้ส�าเรจ็ได้		กเ็พราะเจริญ  กระท�าให้มากซ่ึงอิทธิบาท	๔			อิทธบิาท	๔	 
เป็นไฉน ?			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วย
ฉนัทสมาธิและปธานสงัขาร			ย่อมเจริญอทิธบิาทประกอบด้วยวริยิสมาธ.ิ..			จติตสมาธิ...			
วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.

[๑๑๑๓]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 	 ในอดีตกาล		 
ยงัส่วนแห่งฤทธิใ์ห้ส�าเรจ็แล้ว		สมณะหรือพราหมณ์ทัง้หมดน้ัน		ยังส่วนแห่งฤทธิใ์ห้ส�าเรจ็ได้		
ก็เพราะเจริญ		กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล			สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง		ในอนาคตกาล		จกัยงัส่วนแห่งฤทธิใ์ห้ส�าเรจ็		สมณะหรอืพราหมณ์ทัง้หมดนัน้		 
จักยังส่วนแห่งฤทธิ์ให้ส�าเร็จได้		ก็เพราะเจริญ  กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล		 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง		ในปัจจุบนั		ย่อมยังส่วนแห่งฤทธิใ์ห้ส�าเรจ็			สมณะ
หรอืพราหมณ์ทัง้หมดนัน้		ย่อมยงัส่วนแห่งฤทธิใ์ห้ส�าเรจ็ได้		กเ็พราะเจรญิ  กระท�าให้มาก		 
ซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล.

จบ  สูตรที่ ๕ 
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[๑๑๑๔]
เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		อตีตมทฺธาน		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		สมตฺต		อิทฺธึ		

อภนิปฺิผาเทสุ		สพฺเพ		เต		จตนุนฺ		อทิธฺปิาทาน		ภาวิตตตฺา		พหลุกีตตตฺา	ฯ		เย		ห	ิ	เกจ	ิ	 
ภกิขฺเว		อนาคตมทธฺาน		สมณา		วา		พรฺาหฺมณา		วา		สมตตฺ		อทิธฺ	ึ	อภนิปิผฺาเทสสฺนติฺ		 
สพฺเพ		เต		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา	ฯ		เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		
เอตรหิ	 	สมณา	 	วา	 	 พฺราหฺมณา	 	วา	 	สมตฺต	 	อิทฺธึ	 	อภินิปฺผาเทนฺติ	 	สพฺเพ	 	 เต		 
จตุนฺน	 	อิทฺธิปาทาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา	ฯ	 	กตเมส	 	จตุนฺน	ฯ	 	อิธ	 	ภิกฺขเว		 
ภิกฺขุ		ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		วิริยสมาธิ		จิตฺตสมาธิ		
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ	

[๑๑๑๕]
เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		อตีตมทฺธาน		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		สมตฺต		อิทฺธึ		

อภินิปฺผาเทสุ		สพฺเพ		เต		อิเมสเยว		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา	ฯ		 
เย		หิ		 เกจิ		ภิกฺขเว		อนาคตมทฺธาน		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		สมตฺต	 	อิทฺธึ		 
อภนิปฺิผาเทสสฺนตฺ	ิ	สพเฺพ		เต		อเิมสเยว		จตนุนฺ		อทิธฺปิาทาน		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺา	ฯ		 
เย		ห	ิ	เกจ	ิ	ภกิขฺเว		เอตรห	ิ	สมณา		วา		พฺราหมฺณา		วา		สมตตฺ		อิทธฺ	ึ	อภินิปฺผาเทนฺติ		
สพฺเพ		เต		อิเมสเยว		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตาติ	ฯ
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	 ฤทธิ์บริบูรณ์ได้เพราะเจริญอิทธิบาท

[๑๑๑๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 	 ในอดีตกาล		 
ยงัฤทธิใ์ห้ส�าเรจ็บรบิรูณ์แล้ว			สมณะหรือพราหมณ์ทัง้หนดน้ัน	1	ยังฤทธิใ์ห้ส�าเร็จได้บรบิรูณ์		 
ก็เพราะเจริญ	 	กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔		 	สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง		
ในอนาคตกาล		จกัยงัฤทธิใ์ห้ส�าเรจ็บรบูิรณ์		สมณะหรอืพราหมณ์ทัง้หมดน้ัน		จกัยงัฤทธิ ์
ให้ส�าเร็จได้บริบูรณ์		ก็เพราะเจริญ		กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔			สมณะหรือพราหมณ์
เหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 	 ในปัจจุบัน	 	ย่อมยังฤทธิ์ให้ส�าเร็จบริบูรณ์	 	 	 สมณะหรือพราหมณ์
ท้ังหมดนัน้		ย่อมยังฤทธิใ์ห้ส�าเร็จได้บรบิรูณ์		กเ็พราะเจรญิ		กระท�าให้มากซึง่อทิธบิาท	๔			 
อิทธิบาท	๔	เป็นไฉน	?			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมเจริญอิทธิบาท
ประกอบด้วยฉนัทสมาธแิละปธานสงัขาร			ย่อมเจริญอทิธบิาทประกอบด้วยวริยิสมาธ.ิ..			
จิตตสมาธิ...			วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.

[๑๑๑๕]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 	 ในอดีตกาล		 
ยงัฤทธ์ิให้ส�าเร็จบริบรูณ์แล้ว			สมณะหรอืพรกหมณ์	2	ทัง้หมดน้ัน		ยังฤทธิใ์ห้ส�าเร็จได้บรบิรูณ์		
ก็เพราะเจริญ		กระท�าให้มากซ่ึงอิทธิบาท	๔	 เหล่านี้แล	 	สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง		ในอนาคตกาล		จกัยงัฤทธิใ์ห้ส�าเร็จบรบิรูณ์		สมณะหรอืพราหมณ์ทั้งหมดนัน้		 
จักยังฤทธิ์ให้ส�าเร็จบริบูรณ์	 	ก็เพราะเจริญ	 	กระท�าให้มากซ่ึงอิทธิบาท	๔	 เหล่านี้แล		 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง	 	 ในปัจจุบัน	 	 ย่อมยังฤทธิ์ให้ส�าเร็จบริบูรณ	์	 
สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดนั้น		ย่อมยังฤทธิ์ให้ส�าเร็จบริบูรณ์		ก็เพราะเจริญ		กระท�า
ให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖ 

1.  ทั้งหมดนั้น  -ผู้รวบรวม
2.  พราหมณ์  -ผู้รวบรวม 
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[๑๑๑๖]
เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		อตีตมทฺธาน		ภิกฺขู		อาสวาน		ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		

ปฺาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรึสุ		สพฺเพ		
เต		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา	ฯ		เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		อนาคต-
มทฺธาน		ภิกฺขู		อาสวาน		ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		ปฺาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		 
อภิฺา	 	สจฺฉิกตฺวา	 	อุปสมฺปชฺช	 	วิหริสฺสนฺติ	 	สพฺเพ	 	 เต	 	จตุนฺน	 	 อิทฺธิปาทาน		 
ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา	ฯ		เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		เอตรหิ		ภิกฺขู		อาสวาน		ขยา		อนาสว		 
เจโตวิมุตฺตึ	 	ปฺาวิมุตฺตึ	 	ทิฏฺเว	 	ธมฺเม	 	สย	 	อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา	 	อุปสมฺปชฺช		 
วหิรนตฺ	ิ	สพเฺพ		เต		จตนุนฺ		อทิธฺปิาทาน		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺา	ฯ		กตเมส		จตนฺุน	ฯ		
อธิ		ภกิขฺเว		ภิกขฺุ		ฉนทฺสมาธปิธานสงฺขารสมนนฺาคต		อทิธฺปิาท		ภาเวต	ิฯ		วริยิสมาธ	ิ	
จิตฺตสมาธิ		วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ	

[๑๑๑๗]
เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		อตีตมทฺธาน		ภิกฺขู		อาสวาน		ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		 

ปฺาวมิตุตฺ	ึ	ทิฏฺเว		ธมเฺม		สย		อภิฺา		สจฺฉกิตวฺา		อุปสมฺปชชฺ		วหิรสึ	ุ	สพเฺพ		เต		 
อิเมสเยว	 	จตุนฺน	 	อิทฺธิปาทาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา	ฯ	 	 เย	 	หิ	 	 เกจิ	 	ภิกฺขเว		
อนาคตมทฺธาน		ภิกฺขู		อาสวาน		ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		ปฺาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		 
ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหริสฺสนฺติ		สพฺเพ		เต		อิเมสเยว		จตุนฺน		 
อทฺิธิปาทาน		ภาวิตตตฺา		พหลุกีตตตฺา	ฯ		เย		ห	ิ	เกจ	ิ	ภกิขฺเว		เอตรห	ิ	ภกิขฺู		อาสวาน		
ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		ปฺาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		 
อุปสมฺปชฺช	 	 วิหรนฺติ	 	 สพฺเพ	 	 เต	 	 อิเมสเยว	 	 จตุนฺน	 	 อิทฺธิปาทาน	 	 ภาวิตตฺตา		 
พหุลีกตตฺตาติ	ฯ	
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ภิกขุสูตร  

	 ได้เจโตวิมุติ		ปัญญาวิมุติเพราะเจริญอิทธิบาท		

[๑๑๑๖]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ก็ภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 	 ในอดีตกาล	 	กระท�าให้แจ้งซึ่ง 
เจโตวิมุติ		ปัญญาวิมุติ		อันหาอาสวะมิได้		 เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป		ด้วยปัญญา 
อันยิ่งเอง	 	 ในปัจจุบัน	 	 เข้าถึงอยู่	 	 	 ภิกษุทั้งหมดนั้น  กระท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุติ		 
ปัญญาวิมุติ	 	อันหาอาสวะไม่ได้	 	 เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป	 	ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง		 
ในปัจจบัุน		เข้าถงึอยู	่	เพราะเจรญิ		กระท�าให้มากซึง่อทิธบิาท	๔			ภกิษเุหล่าใดเหล่าหนึง่		 
ในอนาคตกาล		จกัท�าให้แจ้งซึง่เจโตวิมุต	ิ	ปัญญาวมุิต	ิ	อันหาอาสวะมิได้		เพราะอาสวะ 
ทั้งหลายสิ้นไป		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่		ภิกษุทั้งหมดนั้น		กระท�า
ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ	 	ปัญญาวิมุติ	 	 อันหาอาสวะมิได้	 	 เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป		 
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่		เพราะเจริญ		กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔		 
ภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 	 ในปัจจุบัน	 	กระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ	 	ปัญญาวิมุติ	 	อันหา 
อาสวะมิได้		เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่   
ภิกษุทั้งหมดนั้น	 	 กระท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุติ	 	 ปัญญาวิมุติ	 	 อันหาอาสวะมิได	้	 
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่		เพราะเจริญ	 
กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔		 	อิทธิบาท	๔	 เป็นไฉน	?	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี	้	ย่อมเจริญอทิธิบาทประกอบด้วยฉนัทสมาธแิละปธานสงัขาร		ย่อมเจรญิ
อิทธิบาทประกอบด้วยวิริยสมาธิ...			จิตตสมาธิ...			วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.	

[๑๑๑๗]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ก็ภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 	 ในอดีตกาล	 	กระท�าให้แจ้งซึ่ง 
เจโตวิมติุ	 	 ปัญญาวิมติุ	 	อนัหาอาสวะมไิด้	 	 เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป		 ด้วยปัญญา 
อันยิ่งเอง	 	 ในปัจจุบัน	 	 เข้าถึงอยู่	 	 ภิกษุทั้งหมดน้ัน	 	 กระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุต	ิ	 
ปัญญาวิมุติ	 	 อันหาอาสวะมิได้	 	 เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป	 	ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		 
ในปัจจบุนั		เข้าถงึอยู	่	เพราะเจรญิ		กระท�าให้มากซ่ึงอิทธบิาท	๔	เหล่าน้ีแล			ภิกษุเหล่าใด 
เหล่าหน่ึง		ในอนาคตกาล		จกัท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวมิตุ	ิ 	 ปัญญาวมิตุ	ิ 	อนัหาอาสวะมิได้		
เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป		ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถงึอยู่		ภกิษุทัง้หมดนัน้		 
กระท�าให้แจ้งซึง่เจโตวมิตุ	ิ	ปัญญาวิมุติ		อันหาอาสวะมิได้		เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป		
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจบัุน		เข้าถึงอยู	่	เพราะเจรญิ		กระท�าให้มากซึง่อทิธบิาท	๔	
เหล่านีแ้ล			ภกิษเุหล่าใดเหล่าหนึ่ง		ในปัจจุบัน		กระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ		ปัญญาวิมุติ		 
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[๑๑๑๘]
จตฺตาโรเม	 	 ภิกฺขเว	 	อิทฺธิปาทา	ฯ	 	กตเม	 	จตฺตาโร	ฯ	 	อิธ	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ		 

ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท	 	 ภาเวติ	ฯ	 	 วิริยสมาธิ	 	 จิตฺตสมาธ	ิ	 
วมีสาสมาธปิธานสงขฺารสมนนฺาคต	 	อทิธิฺปาท	 	ภาเวต	ิฯ		 อิเม		โข		ภกิขฺเว		จตตฺาโร		 
อิทฺธิปาทา	ฯ	 	อิเมส	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	จตุนฺน	 	อิทฺธิปาทาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 
ตถาคโต		อรห		สมฺมาสมฺพุทฺโธติ		วุจฺจตีติ	ฯ	

[๑๑๑๙]
อย	 	ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต	 	 อิทฺธิปาโทติ	 	 เม	 	ภิกฺขเว	 	ปุพฺเพ		 

อนนสฺุสุเตสุ		ธมเฺมส	ุ	จกขฺุ		อทุปาท	ิ	าณ		อทุปาท	ิ	ปฺา		อทุปาท	ิ	วชิชฺา		อทุปาท	ิ	 
อาโลโก		อุทปาทิ	ฯ		โส		โข		ปนาย		ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต		อิทฺธิปาโท		
ภาเวตพฺโพติ		เม		ภิกฺขเว	ฯ		ภาวิโตติ		เม		ภิกฺขเว		ปุพฺเพ		อนนุสฺสุเตสุ		ธมฺเมสุ		จกฺขุ		
อุทปาทิ		าณ		อุทปาทิ		ปฺา		อุทปาทิ		วิชฺชา		อุทปาทิ		อาโลโก		อุทปาทิ	ฯ	
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อันหาอาสวะมิได้	 	 เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป	 	ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง	 	 ในปัจจุบัน		 
เข้าถึงอยู่		ภิกษุทั้งหมดนั้น		กระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ		ปัญญาวิมุติ		อันหาอาสวะมิได้		
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน  เข้าถึงอยู่		เพราะเจริญ
กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล.

จบ  สูตรที่ ๗  

พุทธสูตร  

	 เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเจริญอิทธิบาท		

[๑๑๑๘]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		อทิธบิาท	๔	เหล่าน้ี			อิทธบิาท	๔	เป็นไฉน	?			ภิกษุในธรรมวินยันี	้	 
ย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร	 	ย่อมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบด้วยวริยิสมาธ.ิ..			จติตสมาธ.ิ..			วมัิงสาสมาธแิละปธานสงัขาร			ดูกรภิกษุทัง้หลาย		 
อิทธิบาท	๔	 เหล่านี้แล	 	 เพราะได้เจริญ	 	 ได้กระท�าให้มากซ่ึงอิทธิบาท	๔	 เหล่านี้แล		 
เขาจึงเรียกตถาคตว่า		เพราะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า.	1  

จบ  สูตรที่ ๘ 

ญาณสูตร

	 พระพุทธเจ้าเจริญอิทธิบาท	๔

[๑๑๑๙]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		จกัษ	ุ	ญาณ	ปัญญา		วชิชา		แสงสว่าง		ได้เกดิขึน้แล้วแก่เรา		 
ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า	 	 น้ีเป็นอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิและ 
ปธานสังขาร...	 	 	 อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขารน้ีนั้นแล		 
อันเราควรเจริญ...	 	 	อิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขารนั้นน้ีแล		 
อันเราเจริญแล้ว.	

1.  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า -ผู้รวบรวม
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[๑๑๒๐]
อย	 	 วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต	 	 อิทฺธิปาโทติ	 	 เม	 	ภิกฺขเว	 	ปุพฺเพ	  

อนนุสฺสุเตสุ	 	ธมฺเมสุ	 	 จกฺขุ	 	อุทปาทิ	 	าณ	 	 อุทปาทิ	 	ปฺา	 	อุทปาทิ	 	 วิชฺชา		 
อุทปาทิ	 	อาโลโก	 	อุทปาทิ	ฯ	 	 โส	 	 โข	 	ปนาย	 	วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต		 
อิทฺธิปาโท		ภาเวตพฺโพติ		เม		ภิกฺขเว	ฯ		ภาวิโตติ		เม		ภิกฺขเว		ปุพฺเพ		อนนุสฺสุเตสุ		
ธมฺเมสุ		จกฺขุ		อุทปาทิ		าณ		อุทปาทิ		ปฺา		อุทปาทิ		วิชฺชา		อุทปาทิ		อาโลโก		
อุทปาทิ	ฯ	

[๑๑๒๑]
อย	 	 จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต	 	อิทฺธิปาโทติ	 	 เม	 	ภิกฺขเว	 	ปุพฺเพ		

อนนุสฺสุเตสุ	 	ธมฺเมสุ 1	 	จกฺขุ	 	อุทปาทิ	 	าณ	 	อุทปาทิ	 	ปฺา	 	อุทปาทิ	 	วิชฺชา		 
อุทปาทิ	 	อาโลโก	 	อุทปาทิ	ฯ	 	 โส	 	 โข	 	ปนาย	 	 จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต		 
อิทฺธิปาโท		ภาเวตพฺโพติ		เม		ภิกฺขเว	ฯ		ภาวิโตติ		เม		ภิกฺขเว		ปุพฺเพ		อนนุสฺสุเตสุ		
ธมฺเมสุ		จกฺขุ		อุทปาทิ		าณ		อุทปาทิ		ปฺา		อุทปาทิ		วิชฺชา		อุทปาทิ		อาโลโก		
อุทปาทิ	ฯ	

[๑๑๒๒]
อย	 	วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต	 	 อิทฺธิปาโทติ	 	 เม	 	 ภิกฺขเว	 	 ปุพฺเพ		 

อนนุสฺสุเตสุ	 	ธมฺเมสุ	 	 จกฺขุ	 	อุทปาทิ	 	าณ	 	 อุทปาทิ	 	ปฺา	 	อุทปาทิ	 	 วิชฺชา		 
อุทปาทิ	 	อาโลโก		อุทปาทิ	ฯ	 	 โส	 	 โข	 	ปนาย	 	วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต		 
อิทฺธิปาโท		ภาเวตพฺโพติ		เม		ภิกฺขเว	ฯ		ภาวิโตติ		เม		ภิกฺขเว		ปุพฺเพ		อนนุสฺสุเตสุ		
ธมฺเมสุ		จกฺขุ		อุทปาทิ		าณ		อุทปาทิ		ปฺา		อุทปาทิ		วิชฺชา		อุทปาทิ		อาโลโก		
อุทปาทีติ		

[๑๑๒๓]
เอวมฺเม		สุต		เอก		สมย		ภควา		เวสาลิย		วิหรติ		มหาวเน		กูฏาคารสาลาย	ฯ		 

อถ		โข		ภควา		ปุพฺพณฺหสมย		นวิาเสตวฺา		ปตตฺจวีรมาทาย		เวสาล	ึ	ปิณฑฺาย		ปาวสิิ		 
เวสาลิย		ปิณฺฑาย		จริตฺวา		ปจฺฉาภตฺต		ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต		อายสฺมนฺต		อานนฺท		 
อามนฺเตสิ	 	 คณฺหาหิ	 	 อานนฺท	 	นิสีทน	 	 เยน	 	ปาวาลเจติย 2	 	 เตนุปสงฺกมิสฺสาม		 

1.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
2.  สี. ม. จาปาล  เจติย ฯ  ยุ. จาปาลเจติย ฯ  เอวมุปริ ฯ
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[๑๑๒๐]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		จกัษ	ุ	ญาณ		ปัญญา		วชิชา		แสงสว่าง		ได้เกดิขึน้แล้วแก่เรา		 
ในธรรมท่ีเราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า	 	นี้เป็นอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิและ 
ปธานสังขาร...	 	 	 อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขารน้ีน้ันแล		 
อันเราควรเจริญ...	 	 	 อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล		 
อันเราเจริญแล้ว.	

[๑๑๒๑]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		จักษุ		ญาณ		ปัญญา		วิชชา		แสงสว่าง		ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา		 
ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า	 	นี้เป็นอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและ 
ปธานสังขาร...	 	 	 อิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขารน้ีนั้นแล		 
อันเราควรเจริญ...	 	 	 อิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขารน้ีนั้นแล		 
อันเราเจริญแล้ว.

[๑๑๒๒]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		จักษุ		ญาณ		ปัญญา		วิชชา		แสงสว่าง		ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา		 
ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า	 	นี้เป็นอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและ 
ปธานสังขาร...	 	 	 อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขารน้ีนั้นแล		 
อันเราควรเจริญ...	 	 	อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล		 
อันเราเจริญแล้ว.

จบ  สูตรที่ ๙ 

เจติยสูตร  

	 การเจริญอิทธิบาท	๔	ท�าให้อายุยืน		

[๑๑๒๓]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-

	 สมัยหน่ึง	 	พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	ณ	กูฏาคารศาลา	 	ป่ามหาวัน	 	 ใกล้เมืองเวสาลี	 	ครั้งนั้น	 	 เป็นเวลาเช้า		 

พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว	 	ทรงถือบาตรและจีวร	 	 เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังเมืองเวสาลี	 	ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตร	
1
	แล้ว		

เวลาปัจฉาภัต		เสด็จกลับจากบิณฑบาตร	
2
	แล้ว		ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่า  

1.  บิณฑบาต  -ผู้รวบรวม
2.  บิณฑบาต  -ผู้รวบรวม
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ทิวาวิหารายาติ	ฯ		เอว		ภนฺเตติ		โข		อายสฺมา		อานนฺโท		ภควโต		ปฏิสฺสุตฺวา		นิสีทน		
อาทาย		ภควนฺต		ปิฏฺโิต		ปิฏฺโิต		อนุพนฺธิ	ฯ	

[๑๑๒๔]
อถ		โข		ภควา		เยน		ปาวาลเจตยิ		เตนปุสงกฺม	ิ	อุปสงกฺมติวฺา		ปฺตเฺต		อาสเน		

นิสีทิ	ฯ		อายสฺมาปิ		โข		อานนฺโท		ภควนฺต		อภิวาเทตฺวา		เอกมนฺต		นิสีทิ	ฯ		เอกมนฺต		
นิสินฺน		โข		อายสฺมนฺต		อานนฺท		ภควา		เอตทโวจ		รมณียา		อานนฺท		เวสาลี		รมณีย		
อเุทนเจตยิ		รมณยี		โคตมกเจตยิ		รมณยี		สตฺตมฺพเจตยิ		รมณีย		พหปุุตฺตกเจตยิ		รมณีย		 
สารนฺททเจติย		รมณีย		ปาวาลเจติย	ฯ		ยสฺส		กสฺสจิ		อานนฺท		จตฺตาโร		อิทฺธิปาทา		 
ภาวติา		พหลุกีตา		ยานกีตา		วตถฺกุตา		อนุฏฺติา		ปรจิิตา		สสุมารทธฺา		โส		อากงขฺมาโน		
กปฺป		วา		ติฏฺเยฺย		กปฺปาวเสส		วา	ฯ		ตถาคตสฺส		โข		อานนฺท		จตฺตาโร		อิทฺธิปาทา		
ภาวิตา		พหลีุกตา		ยานีกตา		วตถฺกุตา		อนฏฺุติา		ปรจิติา		สสุมารทธฺา	ฯ		อากงขฺมาโน		
อานนฺท		ตถาคโต		กปฺป		วา		ติฏฺเยฺย		กปฺปาวเสส		วาติ	ฯ	

[๑๑๒๕]
เอวปิ		โข		อายสมฺา		อานนโฺท		ภควตา		โอฬาริเก		นมิติเฺต		กยริมาเน		โอฬาริเก		

โอภาเส		กยิรมาเน		นาสกฺขิ		ปฏิวิชฺฌิตุ		น		ภควนฺต		ยาจิ		ติฏฺตุ		ภนฺเต		ภควา		กปฺป		
ติฏฺตุ		สุคโต		กปฺป 1		พหุชนหิตาย		พหุชนสุขาย		โลกานุกมฺปาย		อตฺถาย		หิตาย		 
สุขาย		เทวมนุสฺสานนฺติ		ยถา		ต		มาเรน		ปริยุฏฺติจิตฺโต	ฯ	

[๑๑๒๖]
ทุติยปิ	 	 โข	 	ภควา	ฯ	 	ตติยปิ	 	 โข	 	ภควา	 	อายสฺมนฺต	 	อานนฺท	 	อามนฺเตส	ิ	 

รมณียา	 	 อานนฺท	 	 เวสาลี	 	 รมณีย	 	 อุเทนเจติย	 	 รมณีย	 	 โคตมกเจติย	 	 รมณีย		 
สตฺตมฺพเจติย		รมณยี		พหปุุตฺตกเจตยิ		รมณยี		สารนทฺทเจตยิ		รมณยี		ปาวาลเจตยิ	ฯ		
ยสฺส		กสฺสจิ		อานนฺท		จตฺตาโร		อิทฺธิปาทา		ภาวิตา		พหุลีกตา		ยานีกตา		วตฺถุกตา		
อนฏฺุติา		ปรจิติา		สสุมารทธฺา		โส		อากงขฺมาโน		กปปฺ		วา		ตฏฺิเยยฺ		กปปฺาวเสส		วา	ฯ		
ตถาคตสฺส		โข		อานนฺท		จตฺตาโร		อิทฺธิปาทา		ภาวิตา		พหุลีกตา		ยานีกตา		วตฺถุกตา		
อนุฏฺติา		ปริจิตา		สุสมารทฺธา	ฯ		อากงฺขมาโน		อานนฺท		ตถาคโต		กปฺป		วา		ติฏฺเยฺย		
กปฺปาวเสส		วาติ	ฯ	

1.  ยุ. กปฺปาวเสส ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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	 ดกูรอานนท์		เธอจงถอืเอาผ้านสิทีนะ		เราจะเข้าไปยงัปาวาลเจดย์ี		เพือ่พกัผ่อน
ในตอนกลางวนั		
 ท่านพระอานนท์ทูลรับพระด�ารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว	 	ถือผ้านิสีทนะ	 	ตามพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้อง 

พระปฤษฎางค์.

[๑๑๒๔]
	 คร้ังน้ัน		พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีย์	 	ประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระอานนท์ปูถวาย		ส่วนท่าน

พระอานนท์ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว		จึงนั่ง	ณ	ท่ีควรส่วนข้างหนึ่ง		พระผู้มีพระภาคตรัสกะท่านพระอานนท์ว่า		

 ดูกรอานนท์		เมืองเวสาลีเป็นที่น่ารื่นรมย์		อุเทนเจดีย์ก็เป็นที่น่ารื่นรมย์		โคตมก
เจดีย์กเ็ป็นทีน่่ารืน่รมย์		สตัตัมพเจดย์ีกเ็ป็นทีน่่ารืน่รมย์		พหปุุตตกเจดย์ีกเ็ป็นทีน่่ารืน่รมย์		
สารนัททเจดย์ีก็เป็นทีน่่าร่ืนรมย์		อทิธบิาท	๔	อนัผูใ้ดผูห้นึง่เจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		
กระท�าให้เป็นดุจยาน		กระท�าให้เป็นที่ตั้ง		ให้คล่องแคล่วแล้ว		สั่งสมแล้ว		ปรารภดีแล้ว		 
ผู้นั้น	 	 เมื่อจ�านงอยู่พึงด�ารงอยู่ได้กัลป์หนึ่งหรือเกินกว่ากัลป์หนึ่ง	 	 	 ดูกรอานนท์		 
อิทธิบาท	๔	อันตถาคตเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		กระท�าให้เป็นดุจยาน		กระท�า
ให้เป็นที่ตั้ง		ให้คล่องแคล่วแล้ว		สั่งสมแล้ว		ปรารภดีแล้ว			ตถาคตนั้น		เมื่อจ�านงอยู่		
พึงด�ารงอยู่ได้กัลป์หนึ่งหรือเกินกว่ากัลป์หนึ่ง.

[๑๑๒๕]
	 แม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงกระท�านิมิตอันโอฬาร	 	กระท�าโอภาสอันโอฬารอย่างนี้	 	ท่านพระอานนท์ก็มิอาจรู้ทัน		

จงึมไิด้ทลูวงิวอนพระผูม้พีระภาคว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงด�ารงอยูต่ลอดกลัป์หนึง่		ขอพระสุคต 

จงทรงด�ารงอยูต่ลอดกลัป์หนึง่		เพือ่ประโยชน์สขุแก่ชนเป็นอนัมาก		เพือ่อนเุคราะห์โลก		เม่ือประโยชน์	
1
เกือ้กลูและความสุข

แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย		ดังนี้		เพราะถูกมารเข้าดลใจ.		

[๑๔๒๖] 
2  

 แม้ครั้งที่	๒	แม้ครั้งที่	๓		พระผู้มีพระภาคก็ตรัสกะท่านพระอานนท์ว่า		

 ดูกรอานนท์		เมืองเวสาลีเป็นที่น่ารื่นรมย์...		ตถาคตนั้น		เมื่อจ�านงอยู่		พึงด�ารง
อยู่ได้กัลป์หนึ่งหรือเกินกว่ากัลป์หนึ่ง.

1.  เพื่อประโยชน ์ -ผู้รวบรวม
2.  [๑๑๒๖]  -ผู้รวบรวม
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[๑๑๒๗]
เอวปิ		โข		อายสฺมา		อานนฺโท		ภควตา		โอฬาริเก		นิมิตฺเต		กยิรมาเน		โอฬาริเก		 

โอภาเส		กยิรมาเน		นาสกฺขิ		ปฏิวิชฺฌิตุ		น		ภควนฺต		ยาจิ		ติฏฺตุ		ภนฺเต 1		ภควา		
กปฺป	 	ติฏฺตุ	 	สุคโต	 	กปฺป	 	พหุชนหิตาย	 	พหุชนสุขาย	 	 โลกานุกมฺปาย	 	อตฺถาย		 
หิตาย		สุขาย		เทวมนุสฺสานนฺติ		ยถา		ต		มาเรน		ปริยุฏฺติจิตฺโต	ฯ	

[๑๑๒๘]
อถ		โข	 	ภควา	 	อายสฺมนฺต	 	อานนฺท	 	อามนฺเตสิ	 	คจฺฉ	 	 โข	 	ตฺว	 	อานนฺท		 

ยสสฺทาน	ิ	กาล		มฺสีต	ิฯ		เอว		ภนเฺตต	ิ	โข 2		อายสมฺา		อานนฺโท		ภควโต		ปฏสิสฺตุวฺา		
อุฏฺายาสนา		ภควนฺต		อภิวาเทตฺวา		ปทกฺขิณ		กตฺวา		อวิทูเร		อฺตรสฺมึ		รุกฺขมูเล		
นิสีทิ	ฯ	

[๑๑๒๙]
อถ		โข		มาโร		ปาปิมา		(อจิรปกฺกนฺเต		อายสฺมนฺเต		อานนฺเท) 3		เยน		ภควา		

เตนุปสงฺกมิ		อุปสงฺกมิตฺวา		(เอกมนฺต		อฏฺาสิ	ฯ		เอกมนฺต		โิต		โข		มาโร		ปาปิมา) 4   
ภควนฺต 5	 	 เอตทโวจ	 	ปรินิพฺพาตุทานิ	 	ภนฺเต	 	ภควา	 	ปรินิพฺพาตุ	 	 [6]	 	 สุคโต		 
ปรินิพฺพานกาโลทานิ		ภนฺเต		ภควโต	ฯ		ภาสิตา		โข		ปเนสา		ภนฺเต		ภควตา		วาจา		 
น		ตาวาห		ปาปิม		ปรินิพฺพายิสฺสามิ		ยาว		เม		ภิกฺขู		น		สาวกา		ภวิสฺสนฺติ		วิยตฺตา		 
วินีตา	 	วิสารทา	 	 [7]	 	พหุสฺสุตา	 	ธมฺมธรา	 	ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา	 	สามีจิปฏิปนฺนา		 
อนุธมฺมจาริโน		สก		อาจริยก		อุคฺคเหตฺวา		อาจิกฺขิสฺสนฺติ		เทเสสฺสนฺติ		ปฺเปสฺสนฺติ		 
ปฏฺเปสฺสนฺติ	 	 วิวริสฺสนฺติ	 	 วิภชิสฺสนฺติ	 	 อุตฺตานีกริสฺสนฺติ	 	 อุปฺปนฺน	 	ปรปฺปวาท		 
สหธมฺเมน		สุนิคฺคหิต		นิคฺคเหตฺวา		สปฺปาฏิหาริย		ธมฺม		เทเสสฺสนฺตีติ	ฯ		สนฺติ		โข		 
ปน		ภนเฺต		เอตรห	ิ	ภิกขฺ	ู	ภควโต		สาวกา		วยิตตฺา		วนีิตา		วสิารทา		พหสุสฺตุา		ธมฺมธรา		
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา	 	สามีจิปฏิปนฺนา	 	อนุธมฺมจาริโน	 	สก	 	อาจริยก	 	อุคฺคเหตฺวา		 
อาจิกฺขนฺติ	 	 เทเสนฺติ	 	ปฺเปนฺติ	 	ปฏฺเปนฺต ิ8	 	วิวรนฺติ	 	วิภชนฺติ	 	อุตฺตานีกโรนฺติ		 
อุปฺปนฺน	 	ปรปฺปวาท	 	 สหธมฺเมน	 	สุนิคฺคหิต	 	นิคฺคเหตฺวา	 	 สปฺปาฏิหาริย	 	 ธมฺม		 
เทเสนฺติ	ฯ		ปรินิพฺพาตุทานิ		ภนฺเต		ภควา		ปรินิพฺพาตุ		สุคโต		ปรินิพฺพานกาโลทานิ		
ภนฺเต		ภควโต	ฯ	

1.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
2.  ยุ. โขสทฺโท  นตฺถิ ฯ
3.  ม. อิมสฺมึ  สุตฺเต  อิเม  ทิสฺสติ ฯ  ยุ. อีทิสเมว ฯ
4.  ม. ยุ. อิเม  ปาา  นตฺถิ ฯ
5.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
6.  ม. ยุ. ... ทานิ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
7.  ยุ. ปตฺตโยคกฺเขมา ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
8.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
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[๑๑๒๗]
	 แม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงกระท�านิมิตอันโอฬาร	 	กระท�าโอภาสอันโอฬารอย่างนี้	 	ท่านพระอานนท์ก็มิอาจรู้ทัน		

จึงมิได้ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาค...		เพราะถูกมารเข้าดลใจ.		

[๑๑๒๘]
	 ล�าดับนั้น		พระผู้มีพระภาคตรัสกะท่านพระอานนท์ว่า  
	 เธอจงไปเถิด		อานนท์		เธอรู้กาลอันควรในบัดนี้เถิด			
 ท่านพระอานนท์ทูลรับพระด�ารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว	 	 ลุกจากอาสนะ		ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค		กระท�า

ประทักษิณแล้ว		ไปนั่ง	ณ	โคนไม้แห่งหนึ่ง		ในที่ไม่ไกล.

[๑๑๒๙]
	 ครั้งนั้น	 	มารผู้มีบาป		 เมื่อท่านพระอานนท์หลีกไปแล้วไม่นาน  เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ	 	แล้วยืน	

ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง		ได้กราบทูลว่า		ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด		ขอพระสุคต 

จงปรินิพพานในบัดนี้เถิด		บัดนี้		เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค		ก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระด�ารัสนี้ว่า		

 ดูกรมารผู้มีบาป	 	 ภิกษุสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลม	 	 ไม่ได้รับแนะน�า		 
ไม่แกล้วกล้า		ไม่เป็นพหสูตู		ไม่ทรงธรรม		ไม่ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม		ไม่ปฏบิตัชิอบ		 
ไม่ประพฤติตามธรรม		เรียนกบัอาจารย์ตนแล้ว		ยังบอก		แสดง		บญัญัต	ิ	แต่งตัง้		เปิดเผย		 
จ�าแนก		กระท�าให้ง่ายไม่ได้	 	ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์	 	ข่มขี่ปรับปวาทที่บังเกิดขึ้น		 
ให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้		เพียงใด		เราจักยังไม่ปรินิพพาน		เพียงนั้น		ดังนี้			
 ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		กบ็ดันี	้	ภกิษสุาวกของพระผูม้พีระภาค		เป็นผู้เฉยีบแหลมแล้ว		ได้รบัแนะน�าแล้ว		แกล้วกล้า		 

เป็นพหูสูต	 	ทรงธรรม	 	ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม	 	ปฏิบัติชอบ	 	ประพฤติตามธรรม	 	 เรียนกับอาจารย์ของตนแล้ว		 

บอก		แสดง	 	บัญญัติแต่งต้ัง	 	 เปิดเผย		จ�าแนก		กระท�าให้ง่ายได้	 	แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์	 	ข่มขี่ปรับปวาทท่ีบังเกิดขึ้น		 

ให้เรยีบร้อยโดยสหธรรมได้			ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		ขอพระผูมี้พระภาคทรงปรนิพิพานในบดันีเ้ถดิ		ขอพระสคุตจงปรนิพิพาน

ในบัดนี้เถิด		บัดนี้		เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค.
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[๑๑๓๐]
ภาสติา		โข		ปเนสา		ภนเฺต		ภควตา		วาจา		น		ตาวาห		ปาปิม		ปรนิิพพฺายิสสฺามิ		 

ยาว		เม		ภกิขฺุนโิย		น		สาวกิา		ภวสิสฺนตฺ	ิ	วยิตฺตา		วนิตีา		วสิารทา		พหสุสฺตุา		ธมมฺธรา		 
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา		สามีจิปฏิปนฺนา		อนุธมฺมจารินิโย		สก		อาจริยก		อุคฺคเหตฺวา		 
อาจิกฺขิสฺสนฺติ	 	 เทเสสฺสนฺติ	 	ปฺเปสฺสนฺติ	 	ปฏฺเปสฺสนฺติ	 	วิวริสฺสนฺติ	 	วิภชิสฺสนฺติ		 
อตุตฺานกีรสฺิสนตฺ	ิ	อปฺุปนนฺ		ปรปฺปวาท		สหธมเฺมน		สนุคิคฺหติ		นคิคฺเหตวฺา		สปปฺาฏหิารยิ		 
ธมฺม	 	 เทเสสฺสนฺตีติ	ฯ		สนฺติ	 	 โข		ปน		ภนฺเต		 เอตรหิ	 	ภิกฺขุนิโย		ภควโต		สาวิกา		 
วยิตฺตา		วินตีา		วสิารทา		พหสุสฺตุา		ธมมฺธรา		ธมมฺานธุมมฺปฏปินนฺา		สามจิีปฏปินนฺา		 
อนธุมมฺจารนิโิย		สก		อาจริยก		อคุคฺเหตวฺา		อาจิกฺขนฺต	ิ	เทเสนฺต	ิ	ปฺเปนฺต	ิ	ปฏฺเปนฺต	ิ	 
วิวรนฺติ	 	 วิภชนฺติ	 	 อุตฺตานีกโรนฺติ	 	 อุปฺปนฺน	 	ปรปฺปวาท	 	 สหธมฺเมน	 	สุนิคฺคหิต		 
นคิคฺเหตวฺา		สปฺปาฏิหาริย		ธมมฺ		เทเสนฺต	ิฯ		ปรนิิพพฺาตทุานิ		ภนฺเต		ภควา		ปรนิิพพฺาต	ุ	
สุคโต		ปรินิพฺพานกาโลทานิ		ภนฺเต		ภควโต	ฯ 

[๑๑๓๑]
ภาสิตา		โข		ปเนสา		ภนฺเต		ภควตา		วาจา		น		ตาวาห		ปาปิม		ปรินิพฺพายิสฺสามิ		

ยาว		เม		อุปาสกา		ฯเปฯ		ยาว		เม		อุปาสิกา		น		สาวิกา		ภวิสฺสนฺติ		วิยตฺตา		วินีตา		
วสิารทา		พหสุสฺตุา		ธมมฺธรา		ธมมฺานธุมมฺปฏปินนฺา		สามจิีปฏปินนฺา		อนธุมมฺจารนิโิย		
สก		อาจริยก		อุคฺคเหตฺวา		อาจิกฺขิสฺสนฺติ		เทเสสฺสนฺติ		ปฺเปสฺสนฺติ		ปฏฺเปสฺสนฺติ		
ววิริสฺสนติฺ		วิภชิสสฺนตฺ	ิ	อตุตฺานกีริสสฺนติฺ		อปุปฺนนฺ		ปรปปฺวาท		สหธมเฺมน		สนุคิคฺหติ		 
นคิคฺเหตวฺา		สปฺปาฏิหาริย		ธมมฺ		เทเสสสฺนฺตตี	ิฯ		สนฺต	ิ	โข		ปน		ภนฺเต		เอตรห	ิ	อุปาสิกา		 
ภควโต		สาวิกา		วยิตฺตา		วนิตีา		วสิารทา		พหสุสฺตุา		ธมมฺธรา		ธมมฺานธุมมฺปฏปินนฺา		
สามีจิปฏิปนฺนา		อนุธมฺมจารินิโย		สก	 	อาจริยก	 	อุคฺคเหตฺวา		อาจิกฺขนฺติ	 	 เทเสนฺติ		 
ปฺเปนฺติ	 	ปฏฺเปนฺติ	 	 วิวรนฺติ	 	วิภชนฺติ	 	 อุตฺตานีกโรนฺติ	 	 อุปฺปนฺน	 	ปรปฺปวาท		 
สหธมฺเมน		สุนิคฺคหิต		นิคฺคเหตฺวา		สปฺปาฏิหาริย		ธมฺม		เทเสนฺติ	ฯ		ปรินิพฺพาตุทานิ		
ภนฺเต		ภควา		ปรินิพฺพาตุ		สุคโต		ปรินิพฺพานกาโลทานิ		ภนฺเต		ภควโต	ฯ	

[๑๑๓๒]
ภาสิตา		โข		ปเนสา		ภนเฺต		ภควตา		วาจา		น		ตาวาห		ปาปิม		ปรนิพฺิพายสิสฺามิ		 

ยาว		เม		อทิ		พฺรหมฺจริย		น		อทิธฺฺเจว		ภวสิสฺติ		ผตีฺจ		วติถฺารติ		พาหุชฺ		ปถุภุตู		 
ยาว		เทวมนุสฺเสหิ		สุปฺปกาสิตนฺติ	ฯ		ตยิท		ภนฺเต		ภควโต		พฺรหฺมจริย		อิทฺธฺเจว		
ผตีฺจ		วติถฺารติ		พาหชฺุ		ปถุภุตู		ยาว		เทวมนุสเฺสห	ิ	สปฺุปกาสติ	ฯ		ปรินิพฺพาตทุานิ		 
ภนฺเต		ภควา		ปรินิพฺพาตุ		สุคโต		ปรินิพฺพานกาโลทานิ		ภนฺเต		ภควโตติ	ฯ	
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[๑๑๓๐]
	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระด�ารัสนี้ไว้ว่า			

 ดูกรมารผู้มีบาป		ภิกษุณีสาวิกาของเราจักยังไม่เฉียบแหลม...   
	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		 ก็บัดน้ี	 	ภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาค		 เป็นผู้เฉียบแหลมแล้ว...	 	แสดงธรรม 

มีปาฏิหาริย์	 	 ข่มข่ีปรับปวาทที่บังเกิดข้ึน	 	 ให้เรียบร้อยโดยสหธรรมได้	 	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	 ขอพระผู้มีพระภาค 

จงทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด		ขอพระสุคตจงทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด		บัดนี้		เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค.

[๑๑๓๑]
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระด�ารัสนี้ไว้ว่า		

 ดูกรมารผู้มีบาป	 	อุบาสก	 	ฯลฯ	 	อุบาสิกาสาวิกาของเราจักยังไม่เฉียบแหลม		 
ไม่ได้รบัแนะน�า		ไม่แกล้วกล้า		ไม่เป็นพหสูตู		ไม่ทรงธรรม		ไม่ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม		
ไม่ปฏิบติัชอบ		ไม่ประพฤตธิรรม		เรยีนกบัอาจารย์ของตนแล้ว		ยังบอก		แสดง		บญัญตัิ		
แต่งตัง้		เปิดเผย		จ�าแนก		กระท�าให้ง่ายไม่ได้		ยังแสดงธรรมมีปาฏหิารย์ิ		ข่มข่ีปรบัปราท1 
ทีบ่งัเกดิข้ึน		ให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใด		เราจักยังไม่ปรนิิพพาน		เพยีงน้ัน		ดังนี	้	
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	ก็บัดนี้	 	อุบาสิกาสาวิกาของพระผู้มีพระภาค	 	 เป็นผู้เฉียบแหลมแล้ว	 	 ได้รับแนะน�าแล้ว		

แกล้วกล้า		เป็นพหสุตู		ทรงธรรม		ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม		ปฏบิตัชิอบ		ประพฤตติามธรรม		เรยีนกบัอาจารย์ของตนแล้ว		 

บอกแสดง		บัญญัติ	 	แต่งตั้ง	 	 เปิดเผย		จ�าแนก		กระท�าให้ง่ายได้	 	แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์	 	ข่มขี่ปรับปวาทท่ีบังเกิดขึ้น		 

ให้เรียบร้อยโดยสหธรรมได้		ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด		ขอพระสุคตจงปรินิพพาน

ในบัดนี้เถิด		บัดนี้		เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค.

[๑๑๓๒]
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระด�ารัสนี้ไว้ว่า		

 ดูกรมารผู้มีบาป		พรหมจรรย์ของเรานี้		จักยังไม่สมบูรณ์		แพร่หลาย		กว้างขวาง		
รู้กันโดยมาก	 	แน่นหนา	 (มั่นคง)	 	จนกระท่ังพวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้ว		
เพียงใด		เราจักยังไม่ปรินิพพาน		เพียงนั้น		
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ก็บัดนี้		พรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคสมบูรณ์แล้ว		แพร่หลายกว้างขวาง		รู้กันโดยมาก		

แน่นหนา	(มัน่คง)		จนกระท่ังพวกเทวดาและมนษุย์ประกาศได้ดีแล้ว		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		ขอพระผูม้พีระภาคจงปรนิพิพาน

ในบัดนี้เถิด		ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด		บัดนี้		เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค.

1.  ปรับปวาท  -ผู้รวบรวม
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[๑๑๓๓]
เอว		วุตฺเต		ภควา		มาร		ปาปิมนฺต		เอตทโวจ		อปฺโปสฺสุกฺโก		ตฺว		ปาปิม		โหหิ		

น		จิร		ตถาคตสฺส		ปรินิพฺพาน		ภวิสฺสติ		อิโต		ติณฺณ		มาสาน		อจฺจเยน		ตถาคโต		 
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ	ฯ	

[๑๑๓๔]
อถ		โข	 	ภควา	 	ปาวาเล	 	 เจติเย	 	สโต		สมฺปชาโน		อายุสงฺขาร	 	 โอสฺสชฺชิ	ฯ		 

โอสฺสฏฺเ	 	 จ 1	 	 ภควตา	 	 อายุสงฺขาเร	 	 มหาภูมิจาโล	 	 อโหสิ	 	 ภึสนโก	 	 โลมหโส		 
เทวทุนฺทุภิโย		จ		ผลึสุ	ฯ	

[๑๑๓๕]
อถ		โข		ภควา		เอตมตฺถ		วิทิตฺวา		ตาย		เวลาย		อิม		อุทาน		อุทาเนสิ		
	 ตุลมตุลฺจ		สมฺภว	 	 	 ภวสงฺขารมวสฺสชฺชิ		มุนิ	
	 อชฺฌตฺตรโต		สมาหิโต	 	 อภินฺทิ		กวจมิวตฺตสมฺภวนฺติ	ฯ	

ปาวาลวคฺโค  ปโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน

	 อปาราปิ		วิรทฺโธ		จ			 	 อริยา		นิพฺพุเต 2		ยถา		
	 ปเทส		สมฺมตฺตา 3		ภิกฺขุ	 			 พุทฺธาเณน		เจติยาติ	ฯ	

1.  ยุ. ปน ฯ
2.  ม. นิพฺพิทาปิ  จ ฯ  ยุ. นิพฺพิทา ฯ
3.  ม. ... สมตฺต ... พุทฺธ  าณฺจ  เจติยนฺติ ฯ
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[๑๑๓๓]
 เมื่อมารกราบทูลอย่างนี้แล้ว		พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่า		

 ดูกรมารผู้มีบาป		ท่านจงมีความขวนขวายน้อยเถิด		การปรินิพพานแห่งตถาคต
จักมีในไม่ช้า		แต่นี้ล่วงไปอีก	๓	เดือน		ตถาคตจักปรินิพพาน.

[๑๑๓๔]
	 ล�าดบันัน้		พระผูม้พีระภาคทรงมพีระสตสิมัปชญัญะ		ทรงปลงอายสุงัขาร	ณ	ปาวาลเจดย์ี		และเมือ่พระผูม้พีระภาค

ทรงปลงอายุสังขารแล้ว		ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่		และเกิดขนพองสยองเกล้าน่าสพึงกลัว		ทั้งกลองทิพย์ก็บันลือลั่น.

[๑๑๓๕]
 ล�าดับนั้น		พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว		ทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้น		ความว่า

	 	 มุนี		เมื่อเทียบเคียงนิพพานและภพ				
	 	 ได้ปลงเสียแล้วซึ่งธรรมอันปรุงแต่งภพ		
	 	 ยินดีแล้วในภายใน		มีจิตตั้งมั่นแล้ว		
	 	 ได้ท�าลายแล้วซึ่งข่าย		คือกิเลสอันเกิดในตนเปรียบดังเกาะ.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  ปาวาลวรรคที่ ๑ 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

	 	 ๑.	อปารสูตร					 	 ๒.	วิรันทธสูตร						
	 	 ๓.	อริยสูตร							 	 ๔.	นิพพุตสูตร				
	 	 ๕.	ปเทสสูตร					 	 ๖.	สัมมัตตสูตร						
	 	 ๗.	ภิกขุสูตร							 	 ๘.	พุทธสูตร
	 	 ๙.	ญาณสูตร					 	 ๑๐.	เจติยสูตร		
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ปาสาทกมฺปนวคฺโค  ทุติโย

[๑๑๓๖]
สาวตฺถิย	ฯ		ปุพฺเพ 1		เม		ภิกฺขเว		สมฺโพธาย 2		อนภิสมฺพุทฺธสฺส		โพธิสตฺตสฺเสว		

สโต		เอตทโหสิ		โก		นุ		โข		เหตุ		โก		ปจฺจโย		อิทฺธิปาทภาวนายาติ	ฯ	

[๑๑๓๗]
ตสฺส		มยฺห		ภิกฺขเว		เอตทโหสิ		อิธ		ภิกฺข ุ3		ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		 

อทิธฺปิาท		ภาเวต	ิ	อติิ		เม		ฉนโฺท		น		จ		อตลิโีน		ภวสิสฺต	ิ	น		จ		อตปิคคฺหโิต		ภวสิสฺต	ิ	น		
จ		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺโต		ภวิสฺสติ		น		จ		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺโต		ภวิสฺสติ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		
จ		วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		ปจฺฉา		ยถา		ปจฺฉา		ตถา		ปุเร		ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ		
ยถา		อุทฺธ		ตถา		อโธ		ยถา		ทิวา		ตถา		รตฺตึ		ยถา		รตฺตึ		ตถา		ทิวา		อิติ		วิวเฏน		
เจตสา		อปริโยนทฺเธน		[4]		สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ	

[๑๑๓๘]
วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ		อิติ		เม		วิริย		น		จ		อติลีน		

ภวิสฺสติ		น		จ		อติปคฺคหิต		ภวิสฺสติ		น		จ		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺต		ภวิสฺสติ		น		จ		พหิทฺธา		
วิกฺขิตฺต		ภวิสฺสติ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		จ		วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		ปจฺฉา		ยถา		ปจฺฉา		
ตถา		ปุเร		ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ		ยถา		อุทฺธ		ตถา		อโธ		ยถา		ทิวา		ตถา		รตฺตึ		
ยถา		รตฺตึ		ตถา		ทิวา		อิติ		วิวเฏน		เจตสา		อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ	

[๑๑๓๙]
จิตตฺสมาธปิธานสงขฺารสมนฺนาคต		อทิธิฺปาท		ภาเวต	ิ	อติ	ิ	เม		จติตฺ		น		จ		อตลินี		

ภวิสฺสติ		น		จ		อติปคฺคหิต		ภวิสฺสติ		น		จ		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺต		ภวิสฺสติ		น		จ		พหิทฺธา		
วิกฺขิตฺต		ภวิสฺสติ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		จ		วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		ปจฺฉา		ยถา		ปจฺฉา		
ตถา		ปุเร		ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ		ยถา		อุทฺธ		ตถา		อโธ		ยถา		ทิวา		ตถา		รตฺตึ		
ยถา		รตฺตึ		ตถา		ทิวา		อิติ		วิวเฏน		เจตสา		อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ	

1.  ม. ยุ. ปุพฺเพว ฯ
2.  ม. สมฺโพธา ฯ
3.  ยุ. ภิกฺขเว ฯ
4.  ยุ. เจตสา ฯ
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ปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒ 

ปุพพสูตร  

	 วิธีเจริญอิทธิบาท	๔	

[๑๑๓๖]
	 พระนครสาวัตถี.		พระผู้มีพระภาคตรัสว่า		

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เมื่อก่อนแต่ตรัสรู้	 	ครั้งเราเป็นพระโพธิสัตว์	 	ยังมิได้ตรัสรู้		 
ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า		อะไรหนอ		เป็นเหตุ		เป็นปัจจัย		ของการเจริญอิทธิบาท.		

[๑๑๓๗]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เราได้มีความคิดอย่างนี้ว่า		ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมเจริญ
อิทธิบาท		อันประกอบด้วย		ฉันทสมาธิและปธานสังขาร		ดังนี้	 	ว่าฉันทะของเราจัก 
ไม่ย่อหย่อนเกนิไป		ไม่ต้องประคองเกนิไป		ไม่หดหูใ่นภายใน		ไม่ฟุง้ซ่านไปในภายนอก		
และเธอมคีวามส�าคญัในเบือ้งหลงัและเบือ้งหน้าอยูว่่า		เบือ้งหน้าฉนัใด		เบือ้งหลงักฉ็นันัน้		 
เบือ้งหลงัฉนัใด		เบือ้งหน้ากฉ็นัน้ัน			เบ้ืองล่างฉันใด		เบ้ืองบนกฉั็นน้ัน			เบ้ืองบนฉนัใด		
เบือ้งล่างกฉ็นันัน้			กลางวนัฉนัใด		กลางคนืกฉ็นัน้ัน			กลางคนืฉนัใด		กลางวนักฉ็นันัน้		 
เธอมีใจเปิดเผย		ไม่มีอะไรหุ้มห่อ		อบรมจิตใจให้สว่างอยู่.

[๑๑๓๘]
	 ภิกษุย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร	 	ดังนี้ว่า		 
วิรยิะของเราจกัไม่ย่อหย่อนเกนิไป		ไม่ต้องประคองเกนิไป...		ไม่มอีะไรหุม้ห่อ		อบรมจิต 
ให้สว่างอยู่.

[๑๑๓๙]
	 ภิกษุย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร	 	ดังนี้ว่า		
จิตของเราจักไม่ย่อหย่อนเกินไป		ไม่ต้องประคองเกินไป...		ไม่มีอะไรหุ้มห่อ		อบรมจิต
ให้สว่างอยู่.
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[๑๑๔๐]
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ		อิติ		เม		วีมสา		น		จ		

อติลีนา		ภวิสฺสติ		น		จ		อติปคฺคหิตา		ภวิสฺสติ		น		จ		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺตา		ภวิสฺสติ		น		
จ		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺตา		ภวิสฺสติ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		จ		วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		ปจฺฉา		
ยถา		ปจฺฉา		ตถา		ปุเร		ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ		ยถา		อุทฺธ		ตถา		อโธ		ยถา		ทิวา		
ตถา		รตฺตึ		ยถา		รตฺตึ		ตถา		ทิวา		อิติ		วิวเฏน		เจตสา		อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส		
จิตฺต		ภาเวติ	ฯ	

[๑๑๔๑]
เอว	 	ภาวิเตสุ	 	 โข	 	ภิกฺขุ	 	จตูสุ	 	อิทฺธิปาเทสุ	 	 เอว	 	พหุลีกเตสุ	 	อเนกวิหิต		 

อิทฺธิวิธ	 	ปจฺจนุโภติ	 	 เอโกปิ	 	หุตฺวา	 	พหุธา	 	 โหติ	 	พหุธาปิ	 	หุตฺวา	 	 เอโก	 	 โหติ		 
อาวิภาว		ตโิรภาว		ตโิรกฑฺุฑ		ตโิรปาการ		ตโิรปพพฺต		อสชชฺมาโน		คจฉฺติ		เสยฺยถาปิ		
อากาเส		ปวิยาปิ		อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺช		กโรติ		เสยฺยถาปิ		อุทเก		อุทเกปิ		อภิชฺชมาเน 1   
คจฺฉติ		เสยฺยถาปิ		ปวยิ		อากาเสปิ		ปลลฺงเฺกน		กมต ิ2		เสยฺยถาปิ		ปกขฺ	ี	สกโุณ		อเิมปิ		
จนฺทิมสุริเย	 	 เอวมหิทฺธิเก	 	 เอว	 	มหานุภาเว		ปาณินา		ปรามสต ิ3	 	ปริมชฺชติ	 	ยาว		
พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		วส		วตฺเตต ิ4	ฯ	

[๑๑๔๒]
เอว		ภาวิเตสุ		โข		ภิกขฺ	ุ	จตูสุ		อทิธฺปิาเทส	ุ	เอว		พหลุกีเตส	ุ	ทพิพฺาย		โสตธาตยุา		

วิสุทฺธาย		อติกฺกนฺตมานุสิกาย		อุโภ		สทฺเท		สุณาติ		ทิพฺเพ		จ		มานุเส		จ		เย 5		ทูเร		
สนฺติเก		วาต ิ6	ฯ	

[๑๑๔๓]
	 เอว	 	ภาวิเตสุ	 	 โข	 	ภิกฺขุ	 	จตูสุ	 	อิทฺธิปาเทสุ	 	 เอว	 	พหุลีกเตสุ	 	ปรสตฺตาน		 
ปรปคฺุคลาน		เจตสา		เจโต		ปริจจฺ		ชานาติ 7		สราค		วา		จติตฺ		สราค		จติตฺนตฺ	ิ	ปชานาต	ิ	 
วีตราค		วา		จิตฺต		วีตราค		จิตฺตนฺติ		ปชานาติ		สโทส		วา		จิตฺต		สโทส		จิตฺตนฺติ		 
ปชานาติ		วีตโทส		วา		จิตฺต		วีตโทส		จิตฺตนฺติ		ปชานาติ		สโมห		วา		จิตฺต		สโมห		 
จิตฺตนฺติ		ปชานาติ		วีตโมห		วา		จิตฺต		วีตโมห		จิตฺตนฺติ		ปชานาติ		สงฺขิตฺต		วา		จิตฺต		
สงฺขติตฺ		จิตฺตนตฺ	ิ	ปชานาต	ิ	วกิขิฺตตฺ		วา		จติตฺ		วกิขิฺตตฺ		จติตฺนตฺ	ิ	ปชานาต	ิ	มหคคฺต		

1.  ยุ. อุทเก  อภิชฺชมาโน ฯ
2.  ยุ. จงฺกมติ ฯ
3.  ม. ยุ. ปริมสติ ฯ
4.  ยุ. ปวตฺเตติ ฯ
5.  ม. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
6.  ม. จาติ ฯ
7.  ม. ยุ. ปชานาติ ฯ
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[๑๑๔๐]
	 ภิกษุย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร	 	ดังนี้ว่า		 
วมิงัสาของเราจกัไม่ย่อหย่อนเกนิไป		ไม่ต้องประคองเกนิไป		ไม่หดหูใ่นภายใน		ไม่ฟุง้ซ่าน 
ไปภายนอก		และเธอมีความส�าคัญในเบื้องหลังและเบื้องหน้าอยู่ว่า	 	 เบื้องหน้าฉันใด		
เบือ้งหลงักฉ็นันัน้			เบือ้งหลงัฉนัใด		เบ้ืองหน้ากฉ็นัน้ัน			เบ้ืองล่างฉนัใด		เบ้ืองบนก็ฉันน้ัน			
เบื้องบนฉันใด		เบื้องล่างก็ฉันนั้น			กลางวันฉันใด		กลางคืนก็ฉันนั้น		กลางคืนฉันใด		
กลางวันก็ฉันนั้น		เธอมีใจเปิดเผย		ไม่มีอะไรหุ้มห่อ		อบรมจิตให้สว่างอยู่.

[๑๑๔๑]
	 ภกิษเุมือ่เจรญิ		กระท�าให้มากซ่ึงอทิธบิาท	๔	อย่างนี	้	ย่อมแดสงฤทธิ ์1	ได้หลายอย่าง		 
คอื		คนเดยีวเป็นหลายคนกไ็ด้		หลายคนเป็นคนเดยีวก็ได้		ท�าให้ปรากฏกไ็ด้		ท�าให้หายไปกไ็ด้		 
ทะลุฝา		ก�าแพง		ภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในทีว่่างกไ็ด้		ผดุข้ึนด�าลงในแผ่นดนิเหมอืน
ในน�า้กไ็ด้		เดนิบนน�า้ไม่แตกเหมอืนเดนิบนแผ่นดนิกไ็ด้		เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้		
ลูบคล�าพระจนัทร์		พระอาทติย์ซ่ึงมฤีทธิม์อีานภุาพมากอย่างนีด้้วยฝ่ามือกไ็ด้		ใช้อ�านาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด้.

[๑๑๔๒]
	 ภิกษุเมื่อเจริญ		กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	อย่างนี้		ย่อมได้ยินเสียง	๒	ชนิด		
คือ		เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์		ทั้งอยู่ไกลและใกล้		ด้วยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสต
ของมนุษย์.

[๑๑๔๓]
	 ภกิษเุมือ่เจรญิ		กระท�าให้มากซึง่อทิธบิาท	๔	อย่างนี	้	ย่อมก�าหนดรูใ้จของสตัว์อืน่ 
ของบุคคลอื่นด้วยใจ	 	คือ	 	 จิตมีราคะ	 	ก็รู้ว่า	 	 จิตมีราคะ	 	หรือจิตปราศจากราคะ		 
กร็ูว่้า		จติปราศจากราคะ			จติมโีทสะ		กร็ูว่้า		จติมโีทสะ		หรอืจิตปราศจากโทสะ		กร็ูว่้า		 
จิตปราศจากโทสะ	 	 	จิตมีโมหะ	 	ก็รู้ว่า	 	จิตมีโมหะ	 	หรอืจิตปราศจากโมหะ	 	ก็รู้ว่า 
จิตปราศจากโมหะ			จิตหดหู่	 	ก็รู้ว่า	 	จิตหดหู่	 	หรอืจิตฟุ้งซ่าน		ก็รู้ว่า	 	จิตฟุ้งซ่าน		 
จิตเป็นมหรคต		กรู้็ว่า		จติเป็นมหรคต		หรอืจิตไม่เป็นมหรคต		กร็ูว่้า		จติไม่เป็นมหรคต		
จติมจีติอืน่ยิง่กว่า		กร็ูว่้า		จติมจีติอืน่ยิง่กว่า		หรอืจติไม่มจีติอืน่ยิง่กว่า		กร็ูว่้า		จติไม่มี
จติอืน่ยิ่งกว่า			จิตตั้งมั่น		ก็รู้ว่า	 	 จิตต้ังม่ัน		หรอืจิตไม่ตั้งม่ัน		ก็รู้ว่า	 	 จิตไม่ตั้งมั่น		 
จิตหลุดพ้น		ก็รู้ว่า		จิตหลุดพ้น		หรอืจิตไม่หลุดพ้น		ก็รู้ว่า		จิตไม่หลุดพ้น.

1.  แสดงฤทธ์ิ  -ผู้รวบรวม
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วา		จิตฺต		มหคฺคต		จิตฺตนฺติ		ปชานาติ		อมหคฺคต		วา		จิตฺต		อมหคฺคต		จิตฺตนฺติ		 
ปชานาติ	 	สอุตฺตร	 	วา	 	จิตฺต	 	สอุตฺตร	 	จิตฺตนฺติ	 	ปชานาติ	 	อนุตฺตร	 	วา	 	จิตฺต		 
อนุตฺตร	 	 จิตฺตนฺติ	 	ปชานาติ	 	สมาหิต 1	 	วา	 	จิตฺต	 	สมาหิต	 	จิตฺตนฺติ	 	ปชานาต	ิ	 
อสมาหิต 2		วา		จิตฺต	 	อสมาหิต	 	จิตฺตนฺติ	 	ปชานาติ		วิมุตฺต 3		วา		จิตฺต	 	วิมุตฺต		 
จิตฺตนฺติ		ปชานาติ		อวิมุตฺต 4		วา		จิตฺต		อวิมุตฺต		จิตฺตนฺติ		ปชานาติ	ฯ

[๑๑๔๔]
เอว	 	ภาวิเตสุ	 	 โข	 	ภิกฺขุ	 	จตูสุ	 	อิทฺธิปาเทสุ	 	 เอว	 	พหุลีกเตสุ	 	อเนกวิหิต		 

ปุพฺเพนิวาส		อนุสฺสรติ	ฯ		เสยฺยถีท	ฯ		เอกปิ		ชาตึ		เทฺวปิ		ชาติโย		ติสฺโสปิ		ชาติโย		 
จตสฺโสปิ	 	ชาติโย	 	ปฺจปิ	 	ชาติโย	 	ทสปิ	 	ชาติโย	 	วีสปิ	 	ชาติโย	 	ตึสปิ	 	ชาติโย		 
จตฺตาฬีสปิ	 	ชาติโย	 	ปฺาสปิ	 	ชาติโย	 	ชาติสตปิ	 	ชาติสหสฺสปิ	 	ชาติสตสหสฺสปิ		 
อเนเกปิ		สวฏฺฏกปฺเป		อเนเกปิ		วิวฏฺฏกปฺเป		อเนเกปิ		สวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเป		อมุตฺราสึ		
เอวนาโม		เอวโคตฺโต		เอววณฺโณ		เอวมาหาโร		เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที		เอวมายุปริยนฺโต		 
โส	 	ตโต	 	จุโต	 	อมุตฺร	 	อุทปาทึ 5	 	ตตฺรปาสึ 6	 	 เอวนาโม	 	 เอวโคตฺโต	 	 เอววณฺโณ		 
เอวมาหาโร		เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที		เอวมายุปริยนฺโต		โส		ตโต		จุโต		อิธูปปนฺโนติ		อิติ		
สาการ		สอุทฺเทส		อเนกวิหิต		ปุพฺเพนิวาส		อนุสฺสรติ	ฯ	

[๑๑๔๕]
เอว		ภาวิเตสุ		โข		ภิกฺขุ		จตูสุ		อิทฺธิปาเทสุ		เอว		พหุลีกเตสุ		ทิพฺเพน		จกฺขุนา		 

วิสุทฺเธ		อติกฺกนฺตมานุสเกน		สตฺเต		ปสฺสติ	 	จวมาเน		อุปปชฺชมาเน		หีเน		ปณีเต		 
สุวณฺเณ		ทุพฺพณฺเณ		สุคเต		ทุคฺคเต		ยถากมฺมูปเค		สตฺเต		ปชานาติ		อิเม		วต		โภนฺโต		 
สตฺตา	 	กายทุจฺจริเตน	 	สมนฺนาคตา	 	วจีทุจฺจริเตน	 	สมนฺนาคตา	 	มโนทุจฺจริเตน		 
สมนฺนาคตา		อริยาน		อุปวาทกา		มิจฺฉาทิฏฺกิา		มิจฺฉาทิฏฺกิมฺมสมาทานา		เต		กายสฺส		
เภทา		ปรมฺมณา		อปาย		ทุคฺคตึ		วินิปาต		นิรย		อุปปนฺนา		อิเม		วา 7		ปน		โภนฺโต		 
สตฺตา		กายสุจริเตน		สมนนฺาคตา		วจสีจุรเิตน		สมนนฺาคตา		มโนสจุริเตน		สมนนฺาคตา		
อริยาน		อนุปวาทกา		สมฺมาทิฏฺกิา		สมฺมาทิฏฺกิมฺมสมาทานา		เต		กายสฺส		เภทา		 

1.  ยุ. อสมาหิต -- สมาหิต ฯ
2.  ยุ. อสมาหิต -- สมาหิต ฯ
3.  ยุ. อวิมุตฺต -- วิมุตฺต ฯ
4.  ยุ. อวิมุตฺต -- วิมุตฺต ฯ
5.  ยุ. อุปฺปาทึ ฯ
6.  ม. ตตฺราปาสึ ฯ  ยุ. ตตฺรวาสึ ฯ
7.  ยุ. โข ฯ
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[๑๑๔๔]
	 ภิกษุเมื่อเจริญ	 	กระท�าให้มากซ่ึงอิทธิบาท	๔	อย่างนี้	 	 ย่อมระลึกชาติก่อน
ได้เป็นอันมาก	 	คือ	 	ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง	 	สองชาติบ้าง	 	สามชาติบ้าง	 	สี่ชาติบ้าง		 
ห้าชาติบ้าง		สบิชาตบ้ิาง		ยีส่บิชาตบ้ิาง		สามสบิชาตบ้ิาง		สีส่บิชาตบ้ิาง		ห้าสบิชาตบ้ิาง		 
ร้อยชาติบ้าง	 	 พันชาติบ้าง	 	แสนชาติบ้าง	 	ตลอดสังวัฏกัปเป็นอันมากบ้าง	 	ตลอด 
วัฏกัป 1	เป็นอันมากบ้าง	 	 ตลอดสังวัฏฏวิวัฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า	 	 ในภพโน้น		 
เรามีชื่ออย่างนั้น		มีโคตรอย่างนั้น		มีผิวพรรณอย่างนั้น		มีอาหารอย่างนั้น		 เสวยสุข 
เสวยทุกข์อย่างน้ันๆ	มีก�าหนดอายุเพียงเท่าน้ัน	 	 ครั้นจุติจากภพน้ันแล้วได้ไปเกิด 
ในภพโน้น		แม้ในภพนั้น		เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น		มีโคตรอย่างนั้น		มีผิวพรรณอย่างนั้น		 
มีอาหารอย่างนั้น		เสวยสุข		เสวยทุกข์อย่างนั้นๆ		มีก�าหนดอายุเพียงเท่านั้น		ครั้นจุติ 
จากภพนั้นแล้ว		ได้มาเกิดในภพนี้		เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก		พร้อมทั้ง
อาการ		พร้อมทั้งอุเทศ		ด้วยประการฉะนี้.

[๑๑๔๕]
	 ภิกษเุมือ่เจริญ		กระท�าให้มากซึง่อทิธบิาท	๔	อย่างนี	้	ย่อมเหน็หมูส่ตัว์ทีก่�าลงัจุติ		 
ก�าลังอปุบัต	ิ	เลว		ประณตี		มผีวิพรรณด	ี	ผวิพรรณทราม		ได้ด	ี	ตกยาก		ด้วยทพิยจกัษุ
อันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์		ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า		สัตว์เหล่านี้ 
ประกอบด้วยกายทุจริต	 	วจีทุจริต	 	มโนทุจริต	 	ติเตียนพระอริยเจ้า	 	 เป็นมิจฉาทิฏฐิ		 
ยดึมัน่การกระท�าด้วยอ�านาจมจิฉาทฏิฐ	ิ	เมือ่ตายไป		ย่อมเข้าถึงอบาย		ทคุต	ิ	วนิิบาต		นรก			 
ส่วนสัตว์เหล่านี้		ประกอบด้วยกายสุจริต		วจีสุจริต		มโนสุจริต		ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า		
เป็นสัมมาทิฏฐิ		ยึดมั่นการกระท�าด้วยอ�านาจสัมมาทิฏฐิ		เมื่อตายไป		ย่อมเข้าถึงสุคติ
โลกสวรรค์		เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่ก�าลังจุติ		ก�าลังอุปบัติ		เลว		ประณีต		มีผิวพรรณดี		
มผิีวพรรณทราม		ได้ดี		ตกยาก		ด้วยทพิยจกัษอัุนบรสิทุธิล่์วงจกัษขุองมนษุย์		ย่อมรูช้ดั 
ซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม		ด้วยประการฉะนี้.

1.  วิวัฏกัป  -ผู้รวบรวม
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ปรมฺมรณา	 	 สุคตึ	 	 สคฺค	 	 โลก	 	 อุปปนฺนาติ	 	 อิติ	 	 ทิพฺเพน	 	 จกฺขุนา	 	 วิสุทฺเธน		 
อติกกฺนตฺมานุสเกน		สตฺเต		ปสสฺติ	 	จวมาเน		 อุปปชฺชมาเน		หเีน		ปณีเต		สวุณฺเณ		
ทุพพฺณฺเณ		สุคเต		ทคฺุคเต		ยถากมมฺปูเค		สตเฺต		ปชานาต	ิฯ	

[๑๑๔๖]
เอว	 	ภาวิเตสุ	 	 โข	 	ภิกฺขุ	 	 จตูสุ	 	 อิทฺธิปาเทสุ	 	 เอว	 	พหุลีกเตสุ	 	อาสวาน		 

ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		ปฺาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		 
อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ	ฯ	

[๑๑๔๗]
จตฺตาโรเม	 	 ภิกฺขเว	 	 อิทฺธิปาทา	 	 ภาวิตา	 	พหุลีกตา	 	 มหปฺผลา	 	 โหนฺติ		 

มหานิสสา	ฯ		กถ		ภาวิตา		จ		ภิกฺขเว		จตฺตาโร		อิทฺธิปาทา		กถ		พหุลีกตา		มหปฺผลา		 
โหนฺติ		มหานิสสา	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		 
ภาเวติ		อิติ		[1]		เม		ฉนฺโท		น		จ		อติลีโน		ภวิสฺสติ		น		จ		อติปคฺคหิโต		ภวิสฺสติ		น		 
จ		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺโต		ภวิสฺสติ		น		จ		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺโต		ภวิสฺสติ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		 
จ		วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		ปจฺฉา		ยถา		ปจฺฉา		ตถา		ปุเร		ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ		 
ยถา	 	อุทฺธ	 	ตถา	 	อโธ	 	ยถา	 	ทิวา	 	ตถา	 	 รตฺตึ	 	ยถา	 	 รตฺตึ	 	ตถา	 	ทิวา	 	อิติ		 
วิวเฏน		 เจตสา	 	อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส	 	จิตฺต	 	ภาเวติ	ฯ	 	วิริยสมาธิ	 	จิตฺตสมาธิ		 
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท	 	ภาเวติ	 	อิติ	 	 [2]		 เม		วีมสา		น		จ		 
อติลีนา		ภวิสฺสติ		น		จ		อติปคฺคหิตา		ภวิสฺสติ		น		จ		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺตา		ภวิสฺสติ		 
น		จ		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺตา		ภวิสฺสติ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		จ		วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		 
ปจฺฉา		ยถา		ปจฺฉา		ตถา		ปุเร		ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ		ยถา		อุทฺธ		ตถา		อโธ		ยถา		 
ทิวา	 	ตถา	 	รตฺตึ	 	ยถา	 	รตฺตึ	 	ตถา	 	ทิวา	 	 อิติ	 	วิวเฏน	 	 เจตสา	 	อปริโยนทฺเธน		 
สปฺปภาส	 	จิตฺต	 	ภาเวติ	ฯ	 	 เอว	 	ภาวิตา	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	จตฺตาโร	 	อิทฺธิปาทา	 	 เอว		 
พหุลีกตา		มหปฺผลา		โหนฺติ		มหานิสสา	ฯ	

1.  ยุ. โข ฯ
2.  ยุ. โข ฯ
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[๑๑๔๖]
	 ภิกษุเมื่อเจริญ	 	กระท�าให้มากซ่ึงอิทธิบาท	๔	อย่างน้ี	 	ย่อมกระท�าให้แจ้งซึ่ง 
เจโตวิมุติ		ปัญญาวิมุติ		อันหาอาสวะมิได้		 เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป		ด้วยปัญญา 
อันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.		

จบ  สูตรที่ ๑ 

มหัปผลสูตร  

	 อานิสงส์ของการเจริญอิทธิบาท

[๑๑๔๗]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อิทธิบาท	๔	 เหล่านี้	 	อันภิกษุเจริญ	 	กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมมีผลมาก	 	มีอานิสงส์มาก	 	ก็อิทธิบาท	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว		
อย่างไร	 	จึงมีผลมาก	 	มีอานิสงส์มาก	?	 	 	 ภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 	ย่อมเจริญอิทธิบาท 
อันประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร		ดังนี้ว่า		ฉันทะของเรา		จักไม่ย่อหย่อน
เกินไป		ไม่ต้องประคองเกินไป		ไม่หดหู่ในภายใน		ไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอก		และเธอม ี
ความส�าคญัในเบือ้งหลงัเบือ้งหน้าอยู่ว่า		เบ้ืองหน้าฉันใด		เบ้ืองหลงักฉั็นน้ัน			เบ้ืองหลงั
ฉนัใด		เบือ้งหน้ากฉ็นันัน้			เบือ้งล่างฉนัใด		เบ้ืองบนก็ฉนัน้ัน			เบ้ืองบนฉันใด		เบ้ืองล่าง 
กฉ็นันัน้			กลางวนัฉนัใด		กลางคนืกฉ็นันัน้			กลางคนืฉนัใด		กลางวนักฉ็นันัน้			เธอมจีติ 
เปิดเผย		ไม่มีอะไรหุ้มห่อ		อบรมจิตให้สว่างอยู่			ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วย 
วิริยสมาธิ...	 	 	จิตตสมาธิ...	 	 	วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร		ดังนี้ว่า	 	วิมังสาของเรา		 
จักไม่ย่อหย่อนเกินไป	 	 ไม่ต้องประคองเกินไป	 	 ไม่หดหู่ในภายใน	 	 ไม่ฟุ้งซ่านไป 
ในภายนอก		 	และเธอมีความส�าคัญในเบื้องหลังและเบ้ืองหน้าอยู่ว่า	 	 เบื้องหน้าฉันใด		
เบือ้งหลงักฉ็นันัน้			เบ้ืองหลังฉนัใด		เบือ้งหน้ากฉ็นันัน้			เบือ้งล่างฉนัใด		เบือ้งบนกฉ็นันัน้		 
เบื้องบนฉันใด		เบื้องล่างก็ฉันนั้น			กลางวันฉันใด		กลางคืนก็ฉันนั้น			กลางคืนฉันใด		
กลางวันก็ฉันนั้น			เธอมใีจเปิดเผย		ไม่มอีะไรหุม้ห่อ		อบรมจิตให้สว่างอยู	่		ดกูรภิกษ ุ
ทัง้หลาย		อทิธบิาท	๔		อนัภกิษเุจริญแล้วอย่างน้ี  กระท�าให้มากแล้วอย่างน้ี		ย่อมมีผลมาก		 
มีอานิสงส์มาก.
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[๑๑๔๘]
เอว	 	 ภาวิเตสุ	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุ	 	 จตูสุ	 	 อิทฺธิปาเทสุ	 	 เอว	 	พหุลีกเตส	ุ	 

อเนกวิหิต	 	 อิทฺธิวิธ	 	 ปจฺจนุโภติ	ฯ	 	 เอโกปิ	 	หุตฺวา	 	พหุธา	 	 โหติ	 	 ฯเปฯ	 	 ยาว		 
พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		วส		วตฺเตติ	ฯ	

[๑๑๔๙]
เอว		ภาวเิตส	ุ	โข		ภิกขฺเว		ภิกขฺุ		จตสุู		อทิธฺปิาเทส	ุ	เอว		พหลุกีเตส	ุ	อาสวาน		

ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		ปฺาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		
อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ	ฯ	

[๑๑๕๐]
ฉนฺท		เจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		นิสฺสาย		ลภติ		สมาธึ		ลภติ		จิตฺตสฺส		เอกคฺคต	ฯ		อย		

วุจฺจติ		ฉนฺทสมาธิ	ฯ		โส		อนุปฺปนฺนาน		ปาปกาน		อกุสลาน		ธมฺมาน		อนุปฺปาทาย		 
ฉนฺท	 	ชเนติ	 	วายมติ	 	วิริย	 	อารภติ	 	จิตฺต	 	ปคฺคณฺหาติ	 	ปทหติ	ฯ	 	 อุปฺปนฺนาน		 
ปาปกาน		อกุสลาน		ธมฺมาน		ปหานาย		ฉนฺท		ชเนติ		วายมติ		วิริย		อารภติ		จิตฺต		 
ปคฺคณฺหาติ	 	ปทหติ	ฯ	 	อนุปฺปนฺนาน	 	กุสลาน	 	ธมฺมาน	 	 อุปฺปาทาย	 	ฉนฺท	 	ชเนต	ิ	 
วายมติ		วิริย		อารภติ		จิตฺต		ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ	ฯ		อุปฺปนฺนาน		กุสลาน		ธมฺมาน		 
ติิยา	 	อสมฺโมสาย	 	 ภิยฺโยภาวาย	 	 เวปุลฺลาย	 	ภาวนาย	 	ปาริปูริยา	 	ฉนฺท	 	ชเนต	ิ	 
วายมติ		วิริย		อารภติ		จิตฺต		ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ	ฯ		อิเม		วุจฺจนฺติ		ปธานสงฺขาราติ	ฯ		
อิติ		อย		จ		ฉนฺโท		อย		จ		ฉนฺทสมาธิ		อิเม		จ		ปธานสงฺขารา	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต		อิทฺธิปาโท	ฯ	

[๑๑๕๑]
วิริย	 	 เจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ	 	นิสฺสาย		ลภติ	 	สมาธึ	 	ลภติ	 	จิตฺตสฺส		 เอกคฺคต	ฯ		 

อย	 	วุจฺจติ	 	วิริยสมาธิ	ฯ	 	 โส	 	อนุปฺปนฺนาน	 	ฯเปฯ		อุปฺปนฺนาน	 	กุสลาน	 	ธมฺมาน		 
ติิยา	 	อสมฺโมสาย	 	 ภิยฺโยภาวาย	 	 เวปุลฺลาย	 	ภาวนาย	 	ปาริปูริยา	 	ฉนฺท	 	ชเนต	ิ	 
วายมติ		วิริย		อารภติ		จิตฺต		ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ	ฯ		อิเม		วุจฺจนฺติ		ปธานสงฺขาราติ	ฯ		 
อิติ		อิท		จ		วิริย		อย		จ		วิริยสมาธิ		อิเม		จ		ปธานสงฺขารา	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		 
วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต		อิทฺธิปาโท	ฯ	
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[๑๑๔๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ภิกษุเมื่อเจริญ	 	 กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	อย่างนี้		 
ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง		คือ		คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้		ฯลฯ		ใช้อ�านาจทางกาย
ไปตลอดพรหมโลกก็ได้.

[๑๑๔๙]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ภิกษุเมื่อเจริญ	 	 กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	 อย่างนี้		 
ย่อมกระท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวมิตุ	ิ	ปัญญาวมิตุ	ิ	อันหาอาสวะมไิด้		เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป		 
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.		

จบ  สูตรที่ ๒ 

ฉันทสูตร  

	 ว่าด้วยอิทธิบาทกับปธานสังขาร

[๑๑๕๐]
	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		ถ้าภิกษอุาศยัฉันทะแล้ว		ได้สมาธ	ิ	ได้เอกคัคตาจิต		นีเ้รยีกว่า		
ฉันทสมาธิ			เธอยังฉันทะให้เกิด		พยายาม		ปรารภความเพียร		ประคองจิตไว้		ตั้งจิตไว้		 
เพื่อไม่ให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด	 	 เกิดข้ึน	 	 เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว		 
เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด		เกิดขึ้น		เพื่อความตั้งอยู่	 	 เพื่อความไม่เลือนหาย		เพื่อ 
เจรญิยิง่ๆ	ขึน้ไป		เพ่ือความไพบูลย์		เพือ่ความเจรญิบรบิรูณ์แห่งกศุลธรรมทีเ่กดิข้ึนแล้ว		
เหล่านีเ้รยีกว่า		ปธานสงัขาร			ฉนัทะนีด้้วย		ฉนัทสมาธนิีด้้วย		และปธานสงัขารเหล่านีด้้วย		 
ดังพรรณนามานี้		นี้เรียกว่า		อิทธิบาทประกอบด้วย		ฉันทสมาธิและปธานสังขาร.		

[๑๑๕๑]
	 ดกูรภิกษทุั้งหลาย		ถ้าภกิษอุาศัยวิรยิะแลว้		ได้สมาธิ		ไดเ้อกัคคตาจติ		นี้เรยีกว่า		
วิรยิสมาธ	ิ	เธอยังฉนัทะให้เกดิ		ฯลฯ		เพือ่ความเจรญิบรบิรูณ์แห่งกศุลธรรมทีเ่กดิข้ึนแล้ว		 
เหล่านีเ้รยีกว่า		ปธานสังขาร			วริิยะนีด้้วย		วริยิสมาธนิีด้้วย		และปธานสงัขารเหล่านีด้้วย		 
ดังพรรณนามานี	้	นีเ้รียกว่า		อทิธบิาทประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร.



678 

[๑๑๕๒]
จิตฺต		 เจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		นิสฺสาย		ลภติ		สมาธึ		ลภติ		จิตฺตสฺส		เอกคฺคต	ฯ		

อย	 	วุจฺจติ	 	จิตฺตสมาธิ	ฯ		โส		อนุปฺปนฺนาน		ฯเปฯ		อุปฺปนฺนาน		กุสลาน		ธมฺมาน		 
ติิยา		อสมฺโมสาย		ภิยฺโยภาวาย		เวปุลฺลาย		ภาวนาย		ปาริปูริยา		ฉนฺท		ชเนติ		วายมติ		 
วิริย	 	อารภติ		จิตฺต		ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ	ฯ		อิเม		วุจฺจนฺติ		ปธานสงฺขาราติ	ฯ		อิติ		 
อิทฺจ		จิตฺต	 	อย	 	จ		จิตฺตสมาธิ	 	อิเม		จ		ปธานสงฺขารา	ฯ		อย	 	วุจฺจติ	 	ภิกฺขเว		 
จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต		อิทฺธิปาโท	ฯ	

[๑๑๕๓]
วีมส		เจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		นิสฺสาย		ลภติ		สมาธึ		ลภติ		จิตฺตสฺส		เอกคฺคต	ฯ		อย	

วุจฺจติ		วีมสาสมาธิ	ฯ		โส		อนุปฺปนฺนาน		ปาปกาน		อกุสลาน		ธมฺมาน		อนุปฺปาทาย		
ฉนฺท		ชเนติ		วายมติ		วิริย		อารภติ		จิตฺต		ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ		ฯเปฯ		อุปฺปนฺนาน		 
กุสลาน		ธมฺมาน		ติิยา		อสมฺโมสาย		ภิยฺโยภาวาย		เวปุลฺลาย		ภาวนาย		ปาริปูริยา		 
ฉนฺท	 	ชเนติ		วายมติ		วิริย	 	อารภติ		จิตฺต	 	ปคฺคณฺหาติ		ปทหติ	ฯ		อิเม		วุจฺจนฺติ		 
ปธานสงฺขาราติ	ฯ		อิติ		อย		จ		วีมสา		อยฺจ		วีมสาสมาธิ		อิเม		จ		ปธานสงฺขารา	ฯ		
อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต		อิทฺธิปาโทติ	ฯ	

[๑๑๕๔]
เอวมฺเม		สุต		เอก		สมย		ภควา		สาวตฺถิย		วิหรติ		ปุพฺพาราเม		มิคารมาตุ- 

ปาสาเท	ฯ	 	 เตน	 	 โข	 	ปน	 	สมเยน	 	สมฺพหุลา	 	ภิกฺขู	 	 เหฏฺา	 	 มิคารมาตุปาสาเท		 
วิหรนฺติ		อุทฺธตา		อุนฺนฬา		จปลา		มุขรา		วิกิณฺณวาจา		มุฏฺสฺสติโน		อสมฺปชานา		 
อสมาหิตา		วิพฺภนฺตจิตฺตา 1		ปากตินฺทฺริยา	ฯ	

1.  ม. ภนฺตจิตฺตา ฯ  เอวมุปริ
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[๑๑๕๒]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ถ้าภิกษุอาศัยจิตแล้ว		ได้สมาธิ		ได้เอกัคคตาจิต		นี้เรียกว่า		 
จติตสมาธ	ิ		เธอยงัฉันทะให้เกดิ		ฯลฯ		เพ่ือความเจริญบริบูรณ์		แห่งกศุลธรรมทีเ่กดิข้ึนแล้ว		 
เหล่านีเ้รยีกว่า		ปธานสงัขาร			จติน้ีด้วย		จิตตสมาธน้ีิด้วย		และปธานสงัขารเหล่านีด้้วย		 
ดังพรรณนามานี้		นี้เรียกว่า		อิทธิบาทประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร.

[๑๑๕๓]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ถ้าภิกษุอาศัยวิมังสาแล้ว	 	 ได้สมาธิ	 	 ได้เอกัคคตาจิต		 
นีเ้รยีกว่า		วมิงัสาสมาธ	ิ	เธอยังฉนัทะให้เกดิ		พยายาม		ปรารภความเพียร		ประคองจติไว้		 
ตั้งจิตไว้		เพื่อไม่ให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด		เกิดขึ้น		เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิด
ขึ้นแล้ว		เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด		เกิดขึ้น		เพื่อความตั้งอยู่		เพื่อความไม่เลือนหาย		
เพื่อความเจริญยิ่งๆ	ขึ้นไป		 เพื่อความไพบูลย์	 	 เพื่อความเจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้ว		เหล่านี้เรียกว่า		ปธานสังขาร			วิมังสานี้ด้วย		วิมังสาสมาธินี้ด้วย		และ 
ปธานสังขารเหล่านีด้้วย		ดงัพรรณนามาน้ี		นีเ้รยีกว่า		อทิธบิาทประกอบด้วยวมิงัสาสมาธิ 
และปธานสังขาร.

จบ  สูตรที่ ๓ 

โมคคัลลานสูตร  

	 พระโมคคัลลานแสดงฤทธิ์

[๑๑๕๔]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-		

	 สมัยหนึ่ง		พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	ณ	ปราสาทของมิคารมารดา		ในบุพพาราม		ใกล้พระนครสาวัตถี		สมัยนั้น		 

ภิกษุมากรูป	 	ที่อยู่ภายใต้ปราสาทของมิคารมารดา	 	 เป็นผู้ฟุ้งซ่าน	 	อวดตัว	 	มีจิตกวัดแกว่ง	 	ปากกล้า	 	พูดจาอ้ือฉาว		 

ลืมสติ		ไม่มีสัมปชัญญะ		มีจิตไม่ตั้งมั่น		คิดจะสึก		ไม่ส�ารวมอินทรีย์.
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[๑๑๕๕]
อถ	 	 โข	 	 ภควา	 	 อายสฺมนฺต	 	 มหาโมคฺคลฺลาน	 	 อามนฺเตสิ	 	 เอเต	 	 โข		 

โมคฺคลฺลาน		สพฺรหฺมจาริโน 1		เหฏฺา		มิคารมาตุปาสาเท		วิหรนฺติ		อุทฺธตา		อุนฺนฬา		 
จปลา	 	มุขรา	 	 วิกิณฺณวาจา	 	มุฏฺสฺสติโน	 	อสมฺปชานา	 	อสมาหิตา	 	วิพฺภนฺตจิตฺตา		 
ปากตินฺทฺริยา		คจฺฉ		โมคฺคลฺลาน		เต		ภิกฺขู		สเวเชหีติ	ฯ		เอว		ภนฺเตติ		โข		อายสฺมา		 
มหาโมคฺคลฺลาโน	 	ภควโต	 	ปฏิสฺสุตฺวา	 	ตถารูป	 	 อิทฺธาภิสงฺขาร	 	 อภิสงฺขาเรสิ 2   
ยถา		ปาทงฺคุฏฺเกน		มิคารมาตุปาสาท		สงฺกมฺเปสิ		สมฺปกมฺเปสิ		สมฺปจาเลสิ	ฯ	

[๑๑๕๖]
อถ		โข		เต		ภิกฺขู		สวิคฺคา		โลมหฏฺชาตา		เอกมนฺต		อฏฺสุ		อจฺฉริย		วต		โภ		

อพฺภุต		วต		โภ		นิวาตฺจ		วต		อยฺจ		มิคารมาตุปาสาโท		คมฺภีรเนโม 3		สุนิขาโต		
อจโล		อสมฺปกมฺปิ		อถ		จ		ปน		สงฺกมฺปิโต		สมฺปกมฺปิโต		สมฺปจาลิโตติ	ฯ	

[๑๑๕๗]
อถ		โข		ภควา		เยน		เต		ภิกฺขู		เตนุปสงฺกมิ		อุปสงฺกมิตฺวา		เต		ภิกฺขู		[4]   

เอตทโวจ		กินฺนุ		ตุเมฺห		ภิกฺขเว		สวิคฺคา		โลมหฏฺชาตา		เอกมนฺต		ติาติ	ฯ		อจฺฉริย		 
ภนฺเต	 	อพฺภุต	 	ภนฺเต	 	นิวาตฺจ	 	วต	 	อยฺจ	 	มิคารมาตุปาสาโท	 	คมฺภีรเนโม		 
สุนิขาโต		อจโล		อสมฺปกมฺปิ		อถ		จ		ปน		สงฺกมฺปิโต		สมฺปกมฺปิโต		สมฺปจาลิโตติ	ฯ	

[๑๑๕๘]
ตุเมฺห	 	จ 5	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	สเวเชตุกาเมน	 	 โมคฺคลฺลาเนน	 	ภิกฺขุนา	 	ปาทงฺ- 

คุฏฺเกน	 	 มิคารมาตุปาสาโท	 	 สงฺกมฺปิโต	 	 สมฺปกมฺปิโต	 	 สมฺปจาลิโต	ฯ	 	 ต	 	 กึ		 
มฺถ		ภิกฺขเว	 	กตเมส	 	ธมฺมาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา	 	 โมคฺคลฺลาโน		ภิกฺข	ุ	
เอวมหิทฺธิโก	 	 เอวมหานุภาโวติ	ฯ	 	ภควมูลกา	 	 โน	 	ภนฺเต	 	ธมฺมา	 	ภควเนตฺติกา		 
ภควปฏิสรณา		สาธุ	 	วต		ภนฺเต		ภควนฺตเยว		ปฏิภาตุ	 	 เอตสฺส	 	ภาสิตสฺส	 	อตฺโถ		 
ภควโต		สุตฺวา		ภิกฺขู		ธาเรสฺสนฺตีติ	ฯ	

1.  ยุ. สพฺรหฺมจริยา ฯ
2.  ม. อภิสงฺขาสิ ฯ
3.  ยุ. คมฺภีรนโม ฯ
4.  ม. ยุ. ภควา ฯ
5.  ม. ยุ. ว ฯ
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[๑๑๕๕]
	 ครั้งนั้น		พระผู้มีพระภาค		ตรัสเรียกท่านพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสว่า		

 ดูกรโมคคลัลานะ		สพรหมจารเีหล่านี	้ 	ทีอ่าศยัอยูภ่ายใต้ปราสาทของมคิารมารดา		
เป็นผูฟุ้ง้ซ่าน		อวดตัว		มจิีตกวัดแกว่ง		ปากกล้า		พดูจาอ้ือฉาว		ลมืสต	ิ	ไม่มีสมัปชญัญะ		
มจิีตไม่ตัง้มัน่		คดิจะสกึ		ไม่ส�ารวมอนิทรย์ี		ไปเถิด		โมคคัลลานะ		เธอจงยงัภกิษเุหล่านัน้
ให้สังเวช		
 ท่านพระมหาโมคคลัลานะทูลรบัพระด�ารสัของพระผูม้พีระภาคแล้ว		แสดงอทิธาภสิงัขาร		ให้ปราสาทของมิคารมารดา

สะเทือนสะท้านหวั่นไหวด้วยนิ้วหัวแม่เท้า.

[๑๑๕๖]
	 ครั้งน้ัน	 	ภิกษุเหล่านั้นเกิดความสลดใจ	 	 ขนพองสยองเกล้า	 	 ได้ไปยืนอยู่	ณ	ส่วนข้างหนึ่งแล้ว	 	พูดกันว่า		 

น่าอัศจรรย์หนอท่าน		ไม่เคยมีมาแล้ว		ลมก็ไม่มี		ทั้งปราสาทของมิคารมารดานี้		ก็มีรากลึก		ฝังไว้ดีแล้ว		จะโยกคลอนไม่ได้		 

ก็แหละเมื่อเป็นเช่นนี้		อะไรสักอย่างหนึ่งที่ท�าให้ปราสาทนี้สะเทือนสะท้านหวั่นไหว.

[๑๑๕๗]
	 ล�าดับนั้น		พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังที่ซึ่งภิกษุเหล่านั้นยืนอยู่แล้วตรัสว่า		

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		พวกเธอเกิดความสลดใจ		ขนพองสยองเกล้า		ไปยืนอยู่	ณ	
ส่วนข้างหนึ่งเพราะเหตุอะไร	?		
 ภกิษเุหล่านัน้กราบทลูว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ		น่าอศัจรรย์		ไม่เคยมมีาแล้ว		ลมกไ็ม่ม	ี	ทัง้ปราสาทของมคิารมารดานี	้	

กมี็รากลกึ		ฝังไว้ดแีล้ว		จะโยกคลอนไม่ได้		กแ็หละ		เมือ่เป็นเช่นนัน้		อะไรสกัอย่างหนึง่ทีท่�าให้ปราสาทนีส้ะเทอืนสะท้านหวัน่ไหว.

[๑๑๕๘]
	 พระผูมี้พระภาคตรสัว่า		ดกูรภิกษทุัง้หลาย		ภกิษโุมคคลัลานะ		ประสงค์จะให้เธอทัง้หลาย
สงัเวช		จึงท�าปราสาทของมิคารมารดา	 	 ให้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวด้วยนิ้วหัวแม่เท้า		
ดูกรภกิษทุัง้หลาย	 	 เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน	?	 	 	ภิกษุโมคคัลลานะ 
มีฤทธ์ิมากอย่างนี้	 	มีอานุภาพมากอย่างนี้	 	 เพราะได้เจริญธรรมเหล่าไหน	 	 เพราะได้
กระท�าให้มากซึ่งธรรมเหล่าไหน	?		
	 ภิ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	ธรรมของข้าพระองค์ท้ังหลาย	 	มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน	 	มีพระผู้มีพระภาค 

เป็นผูน้�า		มพีระผูม้พีระภาคเป็นทีพ่ึง่		ขอประทานพระวโรกาส		ขอเนือ้ความแห่งภาษตินี	้	จงแจ่มแจ้งกะพระผูม้พีระภาคเถดิ		 

ภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้ว		จักทรงจ�าไว้.
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[๑๑๕๙]
เตนหิ	 	ภิกฺขเว	 	 สุณาถ	ฯ	 	 จตุนฺน	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	อิทฺธิปาทาน	 	ภาวิตตฺตา		 

พหุลีกตตฺตา		โมคฺคลฺลาโน		ภิกฺขุ		เอวมหิทฺธิโก		เอวมหานุภาโว	ฯ		กตเมส		จตุนฺน	ฯ		 
อิธ	 	ภิกฺขเว	 	 โมคฺคลฺลาโน	 	ภิกฺขุ	 	 ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	อิทฺธิปาท		 
ภาเวติ	 	อิติ	 	 เม	 	ฉนฺโท	 	น	 	จ	 	อติลีโน	 	ภวิสฺสติ	 	ฯเปฯ	 	วิริยสมาธิ	 	จิตฺตสมาธ	ิ	 
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ		อิติ		เม		วีมสา		น		จ		อติลีนา		 
ภวสิสฺต	ิ	น		จ		อติปคคฺหติา		ภวิสฺสติ		น		จ		อชฌฺตตฺ		สงขฺติตฺา		ภวสิสฺต	ิ	น		จ		พหทิธฺา		
วิกฺขิตฺตา		ภวิสฺสติ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		จ		วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		ปจฺฉา		ยถา		ปจฺฉา		 
ตถา		ปุเร		ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ		ยถา		อุทฺธ		ตถา		อโธ		ยถา		ทิวา		ตถา		รตฺตึ		
ยถา		รตฺตึ		ตถา		ทิวา		อิติ		วิวเฏน		เจตสา		อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ		 
อิเมส		โข		ภิกฺขเว		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		โมคฺคลฺลาโน		ภิกฺขุ		
เอวมหิทฺธิโก		เอวมหานุภาโว	ฯ	

[๑๑๖๐]
อิเมส	 	 จ	 	ปน	 	 ภิกฺขเว	 	 จตุนฺน	 	 อิทฺธิปาทาน	 	 ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

โมคฺคลฺลาโน	 	ภิกฺขุ	 	อเนกวิหิต	 	อิทฺธิวิธ	 	ปจฺจนุโภติ	 	ฯเปฯ	 	ยาว	 	พฺรหฺมโลกาปิ		 
กาเยน		วส		วตฺเตติ	ฯ	

[๑๑๖๑]
อเิมส		จ		ปน		ภกิขฺเว		จตนุนฺ		อทิธฺปิาทาน		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺา		โมคคฺลลฺาโน		

ภิกฺขุ		อาสวาน		ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		ปฺาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		
สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ	ฯ	(เอว		จ		อภิฺาโย		วิตฺถาเรตพฺพา)	ฯ		

[๑๑๖๒]
เอวมฺเม		สุต		เอก		สมย		อายสฺมา		อานนฺโท		โกสมฺพิย		วิหรติ		โฆสิตาราเม	ฯ		 

อถ		โข		อุณฺณาโภ		พฺราหฺมโณ		เยนายสฺมา		อานนฺโท		 เตนุปสงฺกมิ	 	อุปสงฺกมิตฺวา		 
อายสฺมตา		อานนเฺทน		สทธฺ	ึ	สมโฺมท	ิ	สมฺโมทนีย		กถ		สาราณีย		วตีสิาเรตวฺา		เอกมนฺต		
นิสีทิ	ฯ		เอกมนฺต		นิสินฺโน		โข		อุณฺณาโภ		พฺราหฺมโณ		อายสฺมนฺต		อานนฺท		เอตทโวจ		
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[๑๑๕๙]
	 พ.	 	ดกูรภกิษทุัง้หลาย		ถ้าอย่างนัน้	 	 เธอทัง้หลายจงฟังเถดิ		ภกิษุโมคคลัลานะ		 
มฤีทธิม์ากอย่างนี	้	มอีานภุาพมากอย่างน้ี		เพราะได้เจรญิ		ได้กระท�าให้มากซึง่อิทธบิาท	๔		
อทิธิบาท	๔	เป็นไฉน	?			ภกิษโุมคคลัลานะย่อมเจรญิอิทธบิาท		ประกอบด้วยฉนัทสมาธิ 
และปธานสงัขาร...			วริิยสมาธ.ิ..			จติตสมาธ.ิ..			วมิงัสาสมาธแิละปธานสงัขาร		ดงันีว่้า		 
วิมังสาของเรา	 	 จักไม่ย่อหย่อนเกินไป	 	 ไม่ต้องประคองเกินไป	 	 ไม่หดหู่ในภายใน		 
ไม่ฟุ ้งซ่านไปในภายนอก	 	 และเธอมีความส�าคัญในเบ้ืองหลังและเบื้องหน้าอยู่ว่า		 
เบื้องหน้าฉันใด		เบื้องหลังก็ฉันนั้น			เบื้องหลังฉันใด		เบื้องหน้าก็ฉันนั้น			เบื้องล่าง 
ฉันใด		เบื้องบนก็ฉันนั้น			เบื้องบนฉันใด		เบื้องล่างก็ฉันนั้น			กลางวันฉันใด		กลางคืน 
กฉ็นันัน้			กลางคนืฉนัใด		กลางวนักฉ็นันัน้			เธอมีจิตเปิดเผย		ไม่มีอะไรหุม้ห่อ		อบรมจติ 
ให้สว่างอยู	่		ภิกษโุมคคลัลานะมฤีทธิม์ากอย่างนี	้	มอีานุภาพมากอย่างนี	้	เพราะได้เจรญิ		
ได้กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล.

[๑๑๖๐]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เพราะได้เจริญ	 	 ได้กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	 เหล่านี	้	 
ภิกษุโมคคัลลานะ	 	ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง	 	ฯลฯ	 	 ใช้อ�านาจทางกายไปตลอด 
พรหมโลกก็ได้.

[๑๑๖๑]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เพราะได้เจริญ	 	 ได้กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	 เหล่านี	้	 
ภิกษุโมคคัลลานะ	 	ย่อมกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ	 	ปัญญาวิมุติ	 	อันหาอาสวะมิได้		 
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.		

จบ  สูตรที่ ๔ 

พราหมณสูตร  

	 ว่าด้วยปฏิปทาเพื่อละฉันทะ		

[๑๑๖๒]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-

	 สมยัหนึง่		ท่านพระอานนท์อยู	่ณ	โฆสติาราม		ใกล้เมอืงโกสมัพ	ี	ครัง้นัน้		อณุณาภพราหมณ์เข้าไปหาท่านพระอานนท์

ถึงที่อยู่	 	 ได้ปราศรัยกับท่านพระอานนท์	 	คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว	 	 จึงนั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง		 

ครั้นแล้วได้ถามท่านพระอานนท์ว่า
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[๑๑๖๓]
กิมตฺถิย		นุ		โข		โภ		อานนฺท		สมเณ		โคตเม		พฺรหฺมจริย		วุสฺสตีติ	ฯ		ฉนฺทปฺ- 

ปหานตฺถ		โข		พฺราหฺมณ		ภควติ		พฺรหฺมจริย		วุสฺสตีติ	ฯ	

[๑๑๖๔]
อตถฺ	ิ	ปน		โภ		อานนทฺ		มคโฺค		อตถฺ	ิ	ปฏปิทา		เอตสฺส		ฉนทฺสสฺ		ปหานายาต	ิฯ		 

อตฺถิ		โข		พฺราหฺมณ		มคฺโค		อตฺถิ		ปฏิปทา		เอตสฺส		ฉนฺทสฺส		ปหานายาติ	ฯ	

[๑๑๖๕]
กตโม	 	 ปน	 	 โภ	 	 อานนฺท	 	 มคฺโค	 	 กตมา	 	 ปฏิปทา	 	 เอตสฺส	 	 ฉนฺทสฺส		 

ปหานายาติ	ฯ	 	อิธ	 	พฺราหฺมณ		ภิกฺขุ	 	ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	อิทฺธิปาท		 
ภาเวติ	ฯ	 	 วิริยสมาธิ	 	 จิตฺตสมาธิ	 	 วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท		 
ภาเวติ	ฯ		อย		โข		พฺราหฺมณ		มคฺโค		อย		ปฏิปทา		เอตสฺส		ฉนฺทสฺส		ปหานายาติ	ฯ	

[๑๑๖๖]
เอว	 	สนฺเต		โภ 1	 	อานนฺท		สนฺตก	 	 โหติ	 	 โน		อสนฺตก	 	ฉนฺเทเนว 2	 	ฉนฺท		

ปชหิสฺสตีติ		เนต		าน		วิชฺชตีติ 3	ฯ	 เตนหิ		พฺราหฺมณ		ตฺเเวตฺถ		ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ		 
ยถา		เต		ขเมยฺย		ตถา		ต		พฺยากเรยฺยาสิ	ฯ

[๑๑๖๗]
ต		กึ		มฺสิ		พฺราหฺมณ		อโหสิ		เต		ปุพฺเพ		ฉนฺโท		อาราม		คมิสฺสามีติ	ฯ		 

ตสฺส	 	 เต	 	อาราม	 	คตสฺส	 	 โย	 	ตชฺโช	 	ฉนฺโท	 	 โส	 	ปฏิปฺปสฺสทฺโธติ	ฯ	 	 เอว	 	 โภ	ฯ		 
อโหสิ	 	 เต	 	ปุพฺเพ	 	วิริย	 	 อาราม	 	คมิสฺสามีติ	ฯ	 	ตสฺส	 	 เต	 	อาราม	 	คตสฺส	 	ย		
ตชฺช	 	วิริย	 	ต	 	ปฏิปฺปสฺสทฺธนฺติ	ฯ	 	 เอว	 	 โภ	ฯ	 	อโหสิ	 	 เต	 	ปุพฺเพ	 	จิตฺต	 	อาราม		 
คมิสฺสามีติ	ฯ		ตสฺส		เต		อาราม		คตสฺส		ย		ตชฺช		จิตฺต		ต		ปฏิปฺปสฺสทฺธนฺติ	ฯ		เอว		
โภ	ฯ		อโหสิ		 เต		ปุพฺเพ		วีมสา		อาราม		คมิสฺสามีติ	ฯ		ตสฺส		เต		อาราม		คตสฺส		 
ยา		ตชฺชา		วีมสา		สา		ปฏิปฺปสฺสทฺธาติ	ฯ		เอว		โภ	ฯ	

1.  ยุ. โข ฯ
2.  ยุ. ฉนฺเทน  จ ฯ
3.  ม. อิติสทฺโท  นตฺถิ ฯ
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[๑๑๖๓]
	 ดูกรท่านอานนท์	 	ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดม		 เพ่ือประโยชน์อะไร	?	 	 	ท่านพระอานนท์ตอบว่า		 

ดูกรพราหมณ์		เราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อละฉันทะ.

[๑๑๖๔]
	 อุณ.		ดูกรท่านอานนท์		ก็มรรคา		ปฏิปทา		เพื่อละฉันทะนั้น		มีอยู่หรือ	?		

	 อา.		มีอยู่		พราหมณ์.		

[๑๑๖๕]
	 อุณ.		ดูกรท่านอานนท์		ก็มรรคาเป็นไฉน		ปฏิปทาเป็นไฉน	?		

	 อา.		ดูกรพราหมณ์		ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมเจริญอิทธิบาท		อันประกอบด้วย		ฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร		ย่อมเจริญอทิธิบาทประกอบด้วยวริยิสมาธ.ิ..			จติตสมาธ.ิ..			วมัิงสา-
สมาธิ		และปธานสังขาร		นี้แลเป็นมรรคา		เป็นปฏิปทา		เพื่อละฉันทะนั้น.

[๑๑๖๖]
	 อุณ.	 	ดูกรท่านอานนท์	 	 เมื่อเป็นเช่นนั้น	 	ฉันทะนั้นยังมีอยู่	 	 ไม่ใช่ไม่มี	 	 บุคคลจักละฉันทะด้วย	 	ฉันทะนั่นเอง		 

ข้อนี้มิใช่ฐานะที่มีได้.

	 อา.		ดูกรพราหมณ์		ถ้าเช่นนั้น		เราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้		ท่านเห็นควรอย่างไร		พึงแก้อย่างนั้นเถิด.

[๑๑๖๗]
	 ดูกรพราหมณ์		ท่านจะส�าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน	?			ในเบือ้งต้นท่านได้มคีวามพอใจว่า		จกัไปอาราม		เมือ่ท่านไปถงึ 

อารามแล้ว		ความพอใจที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไปมิใช่หรือ	?		

	 อุณ.		อย่างนั้น		ท่านผู้เจริญ.

	 อา.		ในเบือ้งต้น		ท่านได้มคีวามเพยีรว่า		จกัไปอาราม		เมือ่ท่านไปถงึอารามแล้ว		ความเพยีรทีเ่กดิขึน้นัน้กร็ะงบัไป 

มิใช่หรือ	?		

	 อุณ.		อย่างนั้น		ท่านผู้เจริญ.

	 อา.		ในเบือ้งต้น		ท่านได้มคีวามคดิว่า		จกัไปอาราม		เมือ่ท่านไปถึงอารามแล้ว		ความคิดทีเ่กดิขึน้นัน้กร็ะงบัไปมใิช่หรอื	? 

	 อุณ.		อย่างนั้น		ท่านผู้เจริญ.

	 อา.	 	 ในเบื้องต้น		ท่านได้ตริตรองพิจารณาว่า	 	จักไปอาราม		 เมื่อท่านไปถึงอารามแล้ว	 	ความตริตรองพิจารณา 

ที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไปมิใช่หรือ	?		

	 อุณ.		อย่างนั้น		ท่านผู้เจริญ.
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[๑๑๖๘]
เอวเมว		โข		พฺราหฺมณ		โย		โส		ภิกฺขุ		อรห		ขีณาสโว		วุสิตวา		กตกรณีโย		 

โอหิตภาโร	 	อนุปฺปตฺตสทตฺโถ	 	ปริกฺขีณภวสฺโชโน	 	 สมฺมทฺาวิมุตฺโต	 	ตสฺส		
โย		ปุพฺเพ		ฉนฺโท		อโหสิ		อรหตฺตปฺปตฺติยา		อรหตฺเต 1		ปตฺเต		โย		ตชฺโช		ฉนฺโท		
โส		ปฏิปฺปสฺสทฺโธ		ย		ปุพฺเพ		วิริย		อโหสิ		อรหตฺตปฺปตฺติยา		อรหตฺเต		ปตฺเต		ย		 
ตชฺช		วิริย		ต		ปฏิปฺปสฺสทฺธ		ย		ปุพฺเพ		จิตฺต		อโหสิ		อรหตฺตปฺปตฺติยา		อรหตฺเต		
ปตฺเต		ย		ตชฺช		จิตฺต		ต		ปฏิปฺปสฺสทฺธ		ยา		ปุพฺเพ		วีมสา		อโหสิ		อรหตฺตปฺปตฺติยา		 
อรหตฺเต		ปตฺเต		ยา		ตชฺชา		วีมสา		สา		ปฏิปฺปสฺสทฺธา	ฯ	

[๑๑๖๙]
ต		กึ		มฺสิ		พฺราหฺมณ		อิติ		เอว		สนฺเต		สนฺตก		วา		โหติ		โน 2		อสนฺตก		 

วาติ	ฯ		อทฺธา		โภ		อานนฺท		 เอว	 	สนฺเต		สนฺตก	 	 โหติ	 	 โน		อสนฺตก	 	อภิกฺกนฺต		 
โภ	 	อานนฺท	 	อภิกฺกนฺต	 	 โภ	 	อานนฺท	 	 เสยฺยถาปิ	 	 โภ	 	อานนฺท	 	นิกฺกุชฺชิต	 	วา		 
อุกฺกุชฺเชยฺย		ปฏิจฺฉนฺน		วา		วิวเรยฺย		มูฬฺหสฺส		วา		มคฺค		อาจิกฺเขยฺย		อนฺธกาเร		วา		
เตลปฺปชฺโชต		ธาเรยฺย		จกฺขุมนฺโต		รูปานิ		ทกฺขนฺตีติ	ฯ		เอวเมว		ตยา		โภ		อานนฺท 3   
อเนกปริยาเยน		ธมฺโม		ปกาสิโต	ฯ		เอสาห		โภ		อานนฺท		ต		ภวนฺต		โคตม		สรณ		
คจฺฉามิ	 	ธมฺมฺจ	 	ภิกฺขุสงฺฆฺจ	 	อุปาสก	 	ม	 	ภว	 	อานนฺโท	 	ธาเรตุ	 	อชฺชตคฺเค		 
ปาณุเปต		สรณงฺคตนฺติ	ฯ	

1.  ม. อรหตฺตปฺปตฺเต ฯ  เอวมฺปริ ฯ
2.  ยุ. โนสทฺโท  นตฺถิ ฯ
3.  ม. เอวเมว  โภตา  อานนฺเทน ฯ
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[๑๑๖๘]
	 อา.		ดูกรพราหมณ์		อย่างนั้นเหมือนกัน		ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์		 
ท�ากจิท่ีควรท�าเสร็จแล้ว		ปลงภาระลงได้แล้ว		มปีระโยชน์ของตนถงึแล้วโดยล�าดบั		สิน้สงัโยชน์ 
ท่ีจะน�าไปสู่ภพแล้ว		หลุดพ้นแล้วเพราะรูโ้ดยชอบ	  ภกิษนุัน้		ในเบือ้งต้นกม็คีวามพอใจ 
เพือ่บรรลุอรหัต		เมือ่บรรลุแล้ว		ความพอใจทีเ่กิดข้ึนนัน้ก็ระงบัไป		ในเบือ้งต้นกมี็ความเพยีร 
เพือ่บรรลุอรหตั		เมือ่บรรลแุล้ว		ความเพยีรทีเ่กดิขึน้นัน้กร็ะงบัไป		ในเบือ้งต้นกม็คีวามคดิ 
เพื่อบรรลุอรหัต		เมื่อบรรลุแล้ว		ความคิดที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไป		ในเบื้องต้นก็มีความ
ตริตรองพิจารณาเพื่อบรรลุอรหัต		 เมื่อบรรลุแล้ว		ความตริตรองพิจารณาที่เกิดขึ้นนั้น
ก็ระงับไป.

[๑๑๖๙]
	 ดูกรพราหมณ์		ท่านจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน	?		เมื่อเป็นเช่นนั้น		ความพอใจนั้นยังมีอยู่หรือว่าไม่มี	?		

	 อุณ.		ข้าแต่ท่านอานนท์		เมื่อเป็นเช่นนั้น		ความพอใจก็มีอยู่โดยแท้		ไม่มีหามิได้		ข้าแต่ท่านพระอานนท์		ภาษิต

ของท่านแจ่มแจ้งนกั	 	 ข้าแต่ท่านพระอานนท์		ภาษติของท่านแจ่มแจ้งนกั	 	 ข้าแต่ท่านพระอานนท์		 ท่านประกาศธรรมโดย 

อเนกปรยิาย		เปรียบเหมือนหงายของที่คว�่า		เปิดของที่ปิด		บอกทางแก่คนหลงทาง		หรือตามประทีปในที่มืด		ด้วยหวังว่า 

ผู้มีจักษุจักเห็นรูป		ฉะนั้น		ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคดม		กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ		ขอท่านพระอานนท์

จงจ�าข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิต		ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

จบ  สูตรที่ ๕ 
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[๑๑๗๐]
เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		อตีตมทฺธาน		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		มหิทฺธิกา		อเหสุ		

มหานุภาวา		สพฺเพ		เต		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา	ฯ		เย		หิ		เกจิ		 
ภกิขฺเว		อนาคตมทธฺาน		สมณา		วา		พรฺาหฺมณา		วา		มหทิธฺกิา		ภวสิสฺนฺต	ิ	มหานภุาวา		 
สพฺเพ		เต		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา	ฯ		เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		 
เอตรหิ	 	สมณา		วา	 	พฺราหฺมณา		วา	 	มหิทฺธิกา	 	มหานุภาวา	 	สพฺเพ		 เต	 	จตุนฺน		 
อิทฺธิปาทาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา	ฯ	 	กตเมส	 	 จตุนฺน	ฯ	 	 อิธ	 	 ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุ		 
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท	 	 ภาเวติ	ฯ	 	 วิริยสมาธิ	 	 จิตฺตสมาธ	ิ	 
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ	

[๑๑๗๑]
เย		ห	ิ	เกจ	ิ	ภกิขฺเว		อตตีมทฺธาน		สมณา		วา		พรฺาหฺมณา		วา		มหทิธฺกิา		อเหสุ		

มหานุภาวา		สพฺเพ		เต		อิเมสเยว		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา	ฯ		 
เย		ห	ิ	เกจิ		ภกิขฺเว		อนาคตมทธฺาน		สมณา		วา		พรฺาหมฺณา		วา		มหทิธฺกิา		ภวสิสฺนฺติ		
มหานุภาวา		สพฺเพ		เต		อิเมสเยว		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา	ฯ		
เย		ห	ิ	เกจิ		ภิกขฺเว		เอตรหิ		สมณา		วา		พรฺาหมฺณา		วา		มหทิธฺกิา		มหานภุาวา		สพเฺพ		
เต		อิเมสเยว		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตาติ	ฯ	
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	 ผู้มีฤทธิ์มาก		เพราะเจริญอิทธิบาท	๔	

[๑๑๗๐]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง	 	 ในอดีตกาล		 
เป็นผู้มีฤทธิ์มาก		มีอานุภาพมาก		สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดนั้น		เป็นผู้มีฤทธิ์มาก		
มอีานภุาพมาก		เพราะเป็นผูเ้จรญิ		กระท�าให้มากซึง่อทิธบิาท	๔			สมณะหรือพราหมณ์
เหล่าใดเหล่าหนึง่		ในอนาคตกาล		จกัมีฤทธิม์าก		มอีานภุาพมาก		สมณะหรอืพราหมณ์
ทั้งหมดนั้น		จักเป็นผู้มีฤทธิ์มาก		มีอานุภาพมาก		เพราะเป็นผู้เจริญ		กระท�าให้มาก
ซึ่งอิทธิบาท	๔			สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง		ในปัจจุบัน		เป็นผู้มีฤทธิ์มาก		
มีอานุภาพมาก		สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดน้ัน	 	 เป็นผู้มีฤทธิ์มาก	 	 มีอานุภาพมาก		
เพราะเป็นผู้เจริญ		กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔			อิทธิบาท	๔	เป็นไฉน	?			ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย	 	ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 	 ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วย	 	ฉันทสมาธิและ 
ปธานสงัขาร			ย่อมเจริญอทิธิบาทอันประกอบด้วยวริิยสมาธ.ิ..			จิตตสมาธ.ิ..			วมัิงสาสมาธิ 
และปธานสังขาร.

[๑๑๗๑]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 	 ในอดีตกาล		 
เป็นผู้มีฤทธิ์มาก		มีอานุภาพมาก		สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดนั้น		เป็นผู้มีฤทธิ์มาก		
มีอานุภาพมาก		เพราะเป็นผู้เจริญ		กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล			สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง		ในอนาคตกาล		จักเป็นผู้มีฤทธิ์มาก		มีอานุภาพมาก		
สมณะหรือพราหมณ์ท้ังหมดนั้น	 	จักเป็นผู้มีฤทธิ์มาก	 	มีอานุภาพมาก		ก็เพราะเป็น 
ผู้เจรญิ		กระท�าให้มากซ่ึงอทิธบิาท	๔	เหล่านีแ้ล			สมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ 
ในปัจจุบัน	 	ย่อมเป็นผู้มีฤทธิ์มาก	 	มีอานุภาพมาก	 	สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมด 1   
ย่อมเป็นผูม้ฤีทธิม์าก		มอีานภุาพมาก		เพราะเป็นผูเ้จริญ		กระท�าให้มากซึง่อิทธบิาท	๔ 
เหล่านี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖ 

1.  ทั้งหมดนั้น  -ผู้รวบรวม
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[๑๑๗๒]
เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		อตีตมทฺธาน		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		อเนกวิหิต		

อิทฺธิวิธ		ปจฺจนุโภสุ	 	 เอโกปิ		หุตฺวา		พหุธา		อเหสุ	 	พหุธาปิ		หุตฺวา		เอโก		อเหสุ		 
อาวิภาว	 	 ติโรภาว	 	 ติโรกุฑฺฑ	 	 ติโรปาการ	 	 ติโรปพฺพต	 	 อสชฺชมานา	 	 อคมสุ		 
เสยฺยถาปิ	 	อากาเส	 	ปวิยปิ	 	อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺช	 	อกสุ	 	 เสยฺยถาปิ	 	 อุทเก	 	 อุทเกปิ		 
อภิชฺชมาเน	 	อคมสุ	 	 เสยฺยถาปิ	 	ปวิย	 	อากาเสปิ	 	ปลฺลงฺเกน	 	กมึสุ	 	 เสยฺยถาป	ิ	
ปกฺขี		สกุโณ		อิเมปิ		จนฺทิมสุริเย		เอวมหิทฺธิเก		เอวมหานุภาเว		ปาณินา		ปรามสึส ุ1   
ปริมชฺชึสุ	 	ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ	 	กาเยน		วส	 	วตฺเตสุ	ฯ	 	สพฺเพ		 เต		จตุนฺน	 	อิทฺธิ-
ปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา	ฯ		เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		อนาคตมทฺธาน		สมณา		 
วา		พฺราหฺมณา		วา		อเนกวิหิต	 	อิทฺธิวิธ	 	ปจฺจนุโภสนฺต ิ2	 	 เอโกปิ	 	หุตฺวา	 	พหุธา		 
ภวิสฺสนฺติ		พหุธาปิ		หุตฺวา		เอโก		ภวิสฺสนฺติ		อาวิภาว		ติโรภาว		ติโรกุฑฺฑ		ติโรปาการ		 
ติโรปพฺพต	 	อสชฺชมานา	 	คมิสฺสนฺติ	 	 เสยฺยถาปิ	 	อากาเส	 	ปวิยปิ	 	 อุมฺมุชฺชนิมฺ-
มุชฺช	 	กริสฺสนฺติ	 	 เสยฺยถาปิ	 	อุทเก	 	อุทเกปิ	 	อภิชฺชมาเน	 	คมิสฺสนฺติ	 	 เสยฺยถาป	ิ	
ปวิย		อากาเสปิ		ปลฺลงฺเกน		คมิสฺสนฺติ		เสยฺยถาปิ		ปกฺขี		สกุโณ		อิเมปิ		จนฺทิมสุริเย		 
เอวมหทฺิธเิก		เอวมหานภุาเว		ปาณนิา		ปรามสสิสฺนตฺ ิ3		ปรมิชชฺสิสฺนตฺ	ิ	ยาว		พรฺหมฺโลกาปิ		 
กาเยน		วส	 	วตฺเตสฺสนฺติ	ฯ		สพฺเพ		 เต		จตุนฺน	 	อิทฺธิปาทาน	 	ภาวิตตฺตา		พหุลีก- 
ตตฺตา	ฯ		เย		หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		เอตรหิ		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		อเนกวิหิต		อิทฺธิ
วิธ	 	ปจฺจนุโภนฺติ	 	 เอโกปิ	 	หุตฺวา	 	พหุธา	 	 โหนฺติ	 	พหุธาปิ	 	หุตฺวา	 	 เอโก	 	 โหนฺติ		 
อาวิภาว	 	 ติโรภาว	 	 ติโรกุฑฺฑ	 	 ติโรปาการ	 	 ติโรปพฺพต	 	 อสชฺชมานา	 	 คจฺฉนฺติ		 
เสยฺยถาปิ		อากาเส		ปวิยปิ	 	อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺช	 	กโรนฺติ	 	 เสยฺยถาปิ		อุทเก		อุทเกปิ		 
อภิชฺชมาเน		คจฺฉนฺติ	 	 เสยฺยถาปิ	 	ปวิย	 	อากาเสปิ	 	ปลฺลงฺเกน		กมนฺติ	 	 เสยฺยถาปิ		
ปกฺขี		สกุโณ		อิเมปิ		จนฺทิมสุริเย		เอวมหิทฺธิเก		เอวมหานุภาเว		ปาณินา		ปรามสนฺติ 4   
ปริมชฺชนฺติ	 	 ยาว	 	พฺรหฺมโลกาปิ	 	 กาเยน	 	 วส	 	 วตฺเตนฺติ	ฯ	 	 สพฺเพ	 	 เต	 	 จตุนฺน		 
อิทฺธิปาทาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา	ฯ	 	กตเมส	 	 จตุนฺน	ฯ	 	 อิธ	 	 ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุ		 
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท	 	 ภาเวติ	ฯ	 	 วิริยสมาธิ	 	 จิตฺตสมาธ	ิ	 
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ	

1.  ม. ยุ. ปริมสึสุ ฯ
2.  ม. ยุ. ปจฺจนุโภสฺสนฺติ ฯ
3.  ม. ยุ. ปริมสิสฺสนฺติ ฯ
4.  ม. ยุ. ปริมสนฺติ ฯ
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	 แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเพราะเจริญอิทธิบาท	๔

[๑๑๗๒]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กส็มณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่		ในอดตีกาล		แสดงฤทธิ์ 
ได้หลายอย่าง		คอื		คนเดยีวเป็นหลายคนกไ็ด้...		ใช้อ�านาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด้		 
สมณะหรือพราหมณ์ท้ังหมดนั้น	 	แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเช่นน้ัน	 	 เพราะเป็นผู้เจริญ		
กระท�าให้มากซึง่อทิธบิาท	๔			สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง		ในอนาคตกาล...		
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 	 ในปัจจุบัน	 	 แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง	 	คือ		 
คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้...	 	 ใช้อ�านาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้	 	 สมณะหรือ 
พราหมณ์ทัง้หมดนัน้		แสดงฤทธิไ์ด้หลายอย่างเช่นนัน้		กเ็พราะเป็นผูเ้จรญิ		กระท�าให้มาก 
ซึ่งอิทธิบาท	๔		 	อิทธิบาท	๔	 เป็นไฉน	?	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ภิกษุในธรรมวินัยนี้		 
ย่อมเจรญิอทิธบิาท		อนัประกอบด้วย		ฉนัทสมาธแิละปธานสงัขาร		ย่อมเจริญอทิธบิาท		
อันประกอบด้วยวิริยสมาธิ...			จิตตสมาธิ...			วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.
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[๑๑๗๓]
เย		ห	ิ	เกจ	ิ	ภิกขฺเว		อตตีมทฺธาน		สมณา		วา		พรฺาหมฺณา		วา		อเนกวหิติ		อิทธฺวิธิ		 

ปจฺจนุโภสุ		 เอโกปิ		หุตฺวา		พหุธา		อเหสุ		ฯเปฯ		ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		วส		 
วตฺเตสุ	ฯ		สพฺเพ		เต		อิเมสเยว		จตุนฺน		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา	ฯ		เย		
หิ		เกจิ		ภิกฺขเว		อนาคตมทฺธาน		สมณา		วา		พฺราหฺมณา		วา		อเนกวิหิต		อิทฺธิวิธ		
ปจฺจนุโภสฺสนฺติ		เอโกปิ		หุตฺวา		พหุธา		ภวิสฺสนฺติ		ฯเปฯ		ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		 
วส	 	 วตฺเตสฺสนฺติ 1	ฯ  สพฺเพ	 	 เต	 	 อิเมสเยว	 	 จตุนฺน	 	 อิทฺธิปาทาน	 	 ภาวิตตฺตา		 
พหลีุกตตตฺา	ฯ		เย		ห	ิ	เกจ	ิ	ภิกขฺเว		เอตรหิ		สมณา		วา		พรฺาหมฺณา		วา		อเนกวิหติ		 
อิทฺธิวิธ		ปจฺจนุโภนฺติ		เอโกปิ		หุตฺวา		พหุธา		โหนฺติ		ฯเปฯ		ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		
วส		วตเฺตนตฺ	ิฯ		สพเฺพ		เต		อเิมสเยว		จตนฺุน		อิทธฺปิาทาน		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺาต	ิฯ	

[๑๑๗๔]
จตุนฺน		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		ภิกฺขุ		อาสวาน		ขยา		 

อนาสว		เจโตวิมตุตฺ	ึ	ปฺาวมิตุตึฺ		ทฏฺิเว		ธมเฺม		สย		อภฺิา		สจฉฺกิตฺวา		อปุสมปฺชชฺ		
วิหรติ	ฯ	 	กตเมส	 	จตุนฺน	ฯ	 	อิธ	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ	 	ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขรสมนฺนาคต		 
อิทฺธิปาท	 	 ภาเวติ	 	 วิริยสมาธิ	 	 จิตฺตสมาธิ	 	 วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		 
อทฺิธิปาท		ภาเวต	ิฯ		อเิมส		โข		ภิกขฺเว		จตนุนฺ		อทิธิฺปาทาน		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺา		
ภิกฺขุ		อาสวาน		ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		ปฺาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		
สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ	ฯ	

1.  ม. วตฺติสฺสนฺติ ฯ
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[๑๑๗๓]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		กส็มณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่		ในอดตีกาล		แสดงฤทธิ์ 
ได้หลายอย่าง		คอื		คนเดยีวเป็นหลายคนกไ็ด้...		ใช้อ�านาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด้		 
สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดนั้น		แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเช่นนั้น		ก็เพราะเป็นผู้เจริญ		 
กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	 เหล่าน้ีแล	 	 	 สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง		 
ในอนาคตกาล...	 	 	สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง	 	 ในปัจจุบัน	 	แสดงฤทธ์ิได้
หลายอย่าง		คอื		คนเดยีวเป็นหลายคนกไ็ด้...		ใช้อ�านาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด้		 
สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดน้ัน	 	แสดงฤทธิ์หลายอย่างเช่นนั้น	 	ก็เพราะเป็นผู้เจริญ		
กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล.

จบ  สูตรที่ ๗  

อภิญญาสูตร    

	 ได้เจโตวิมุติและปัญญาวิมุติเพราะเจริญอิทธิบาท	๔	

[๑๑๗๔]
	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		ภิกษกุระท�าให้แจ้งซึง่เจโตวมิตุ	ิ	ปัญญาวมิตุ	ิ	อนัหาอาสวะมไิด้		 
เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป		ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่		เพราะเป็นผูเ้จริญ		 
กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔		 	อิทธิบาท	๔	 เป็นไฉน	?	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ภิกษ ุ
ในธรรมวินัยนี้	 	ย่อมเจริญอิทธิบาท	 	 อันประกอบด้วย	 	 ฉันทสมาธิและปธานสังขาร		 
ย่อมเจริญอิทธิบาท	 	อันประกอบด้วยวิริยสมาธิ...	 	 	จิตตสมาธิ...	 	 	 วิมังสาสมาธิ
และปธานสังขาร	 	 	ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ภิกษุกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ	 	ปัญญาวิมุต	ิ	 
อันหาอาสวะมิได้	 	 เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป	 	ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง	 	 ในปัจจุบัน		 
เข้าถึงอยู่		เพราะเป็นผู้เจริญ		กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล.

จบ  สูตรที่ ๘ 
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[๑๑๗๕]
อิทฺธิฺจ		โว		ภิกฺขเว		เทเสสฺสามิ		อิทฺธิปาทฺจ		อิทฺธิปาทภาวนฺจ		อิทฺธิปาท- 

ภาวนาคามินิฺจ	 	ปฏิปท	 	ต	 	สุณาถ	ฯ	 	กตมา	 	จ	 	ภิกฺขเว	 	อิทฺธิ	ฯ	 	อิธ	 	ภิกฺขเว		 
ภิกฺขุ	 	อเนกวิหิต	 	อิทฺธิวิธ	 	ปจฺจนุโภติ	 	 เอโกปิ	 	หุตฺวา	 	พหุธา	 	 โหติ	 	พหุธาป	ิ	 
หุตฺวา		เอโก		โหติ		ฯเปฯ		ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		วส		วตฺเตติ	ฯ		อย		วุจฺจติ		
ภิกฺขเว		อิทฺธิ	ฯ	

[๑๑๗๖]
กตโม	 	จ	 	 ภิกฺขเว	 	อิทฺธิปาโท	ฯ	 	 โย	 	 [1]	 	ภิกฺขเว	 	มคฺโค	 	ยา	 	ปฏิปทา		 

อิทฺธิลาภาย		อิทฺธิปฏิลาภาย		สวตฺตติ	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาโท	ฯ	

[๑๑๗๗]
กตมา	 	 จ	 	 ภิกฺขเว	 	 อิทฺธิปาทภาวนา	ฯ	 	 อิธ	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ	 	 ฉนฺทสมาธิ- 

ปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	อิทฺธิปาท	 	ภาเวติ	 	 วิริยสมาธิ	 	 จิตฺตสมาธิ	 	วีมสาสมาธิ- 
ปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาทภาวนา	ฯ	

[๑๑๗๘]
กตมา		จ		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาทภาวนาคามินี		ปฏิปทา	ฯ		อยเมว		อริโย		อฏฺงฺคิโก		 

มคฺโค	ฯ	 	 เสยฺยถีท	ฯ	 	 สมฺมาทิฏฺ	ิ 	 สมฺมาสงฺกปฺโป	 	 สมฺมาวาจา	 	 สมฺมากมฺมนฺโต		 
สมฺมาอาชีโว		สมฺมาวายาโม		สมฺมาสติ		สมฺมาสมาธิ	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาท- 
ภาวนาคามินี		ปฏิปทาติ	ฯ	

[๑๑๗๙]
จตฺตาโรเม	 	 ภิกฺขเว	 	 อิทฺธิปาทา	 	 ภาวิตา	 	พหุลีกตา	 	 มหปฺผลา	 	 โหนฺติ		 

มหานิสสา	ฯ		กถ		ภาวิตา		จ		ภิกฺขเว		จตฺตาโร		อิทฺธิปาทา		กถ		พหุลีกตา		มหปฺผลา		
โหนฺติ		มหานิสสา	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		

1.  โส ฯ
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เทสนาสูตร

	 แสดงปฏิปทาเข้าถึงอิทธิบาทภาวนา		

[๑๑๗๕]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เราจักแสดงอิทธิ		อิทธิบาท		อิทธิบาทภาวนา		และปฏิปทา 
ท่ีจะให้ถงึอทิธบิาทภาวนา		แก่เธอทัง้หลาย		เธอทัง้หลายจงฟัง		กอิ็ทธเิป็นไฉน	?			ภกิษุ
ในธรรมวนิยันี	้	ย่อมแสดงฤทธิไ์ด้หลายอย่าง		คอื		คนเดยีวเป็นหลายคนกไ็ด้		หลายคน
เป็นคนเดียวก็ได้		ฯลฯ		ใช้อ�านาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้		นี้เรียกว่า		อิทธิ.

[๑๑๗๖]
	 ก็อิทธิบาทเป็นไฉน	?	 	 	มรรคาอันใด	 	ปฏิปทาอันใด	 	ย่อมเป็นไปเพื่อได้ฤทธ์ิ		 
เพื่อได้เฉพาะซึ่งฤทธิ์		นี้เรียกว่า		อิทธิบาท.

[๑๑๗๗]
	 ก็อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน	?	 	 	 ภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 	ย่อมเจริญอิทธิบาท	 	อัน 
ประกอบด้วย	 	ฉันทสมาธิและปธานสังขาร	 	ย่อมเจริญอิทธิบาท	 	 อันประกอบด้วย		 
วริยิสมาธ.ิ..			จติตสมาธ.ิ..			วมิงัสาสมาธแิละปธานสังขาร		นี้เรียกว่า		อิทธิบาทภาวนา.

[๑๑๗๘]
	 ก็ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน	?			อริยมรรคประกอบด้วยองค์	๘	 
นีแ้ล		คอื		สมัมาทฏิฐ	ิ	ฯลฯ		สมัมาสมาธ	ิ	น้ีเรียกว่า		ปฏปิทาทีจ่ะให้ถงึอิทธบิาทภาวนา.

จบ  สูตรที่ ๙ 

วิภังคสูตร  

	 วิธีเจริญอิทธิบาท	๔	

[๑๑๗๙]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อิทธิบาท	๔	เหล่านี้		อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมมผีลมาก		มอีานสิงส์มาก			กอิ็ทธบิาท	๔	อันภกิษุเจรญิแล้วอย่างไร		กระท�าให้มากแล้ว 
อย่างไร	 	จึงมีผลมาก	 	มีอานิสงส์มาก	?	 	 	 ภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 	ย่อมเจริญอิทธิบาท
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ภาเวติ		อิติ		เม		ฉนฺโท		น		จ		อติลีโน		ภวิสฺสติ		น		จ		อติปคฺคหิโต		ภวิสฺสติ		น		จ		
อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺโต		ภวิสฺสติ		น		จ		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺโต		ภวิสฺสติ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		จ		
วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		ปจฺฉา		ยถา		ปจฺฉา		ตถา		ปุเร		ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ	ยถา		
อุทฺธ		ตถา		อโธ		ยถา		ทิวา		ตถา		รตฺตึ		ยถา		รตฺตึ		ตถา		ทิวา		อิติ		วิวเฏน		เจตสา		 
อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ		วิริยสมาธิ		จิตฺตสมาธิ		วีมสาสมาธิปธาน- 
สงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ		อิติ		เม		วีมสา		น		จ		อติลีนา		ภวิสฺสติ		น		จ		
อติปคฺคหิตา		ภวิสฺสติ		น		จ		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺตา		ภวิสฺสติ		น		จ		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺตา		
ภวิสฺสติ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		จ		วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		ปจฺฉา		ยถา		ปจฺฉา		ตถา		ปุเร		
ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ		ยถา		อุทฺธ		ตถา		อโธ		ยถา		ทิวา		ตถา		รตฺตึ		ยถา		รตฺตึ		
ตถา		ทิวา		อิติ		วิวเฏน		เจตสา		อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ	

[๑๑๘๐]
กตโม	 	จ	 	ภิกฺขเว	 	อติลีโน	 	ฉนฺโท	ฯ	 	 โย	 	ภิกฺขเว	 	ฉนฺโท	 	 โกสชฺชสหคโต		 

โกสชฺชสมฺปยุตฺโต	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อติลีโน		ฉนฺโท	ฯ	

[๑๑๘๑]
กตโม		จ		ภิกฺขเว		อติปคฺคหิโต		ฉนฺโท	ฯ		โย		ภิกฺขเว		ฉนฺโท		อุทฺธจฺจสหคโต		

อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺโต	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อติปคฺคหิโต		ฉนฺโท	ฯ	

[๑๑๘๒]
กตโม		จ		ภิกฺขเว		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺโต		ฉนฺโท	ฯ		โย		ภิกฺขเว		ฉนฺโท		ถีนมิทฺธ-

สหคโต		ถีนมิทฺธสมฺปยุตฺโต	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺโต		ฉนฺโท	ฯ	

[๑๑๘๓]
กตโม		จ		ภิกฺขเว		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺโต		ฉนฺโท	ฯ		โย		ภิกฺขเว		ฉนฺโท		พหิทฺธา		

ปฺจ		กามคุเณ		อารพฺภ		อนุวิกฺขิตฺโต		อนุวิสโฏ	ฯ		อย	 	วุจฺจติ	 	ภิกฺขเว		พหิทฺธา		 
วิกฺขิตฺโต		ฉนฺโท	ฯ	

[๑๑๘๔]
กถฺจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		จ		วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		ปจฺฉา		ยถา		 

ปจฺฉา	 	ตถา	 	ปุเร	ฯ	 	อิธ	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุโน	 	ปจฺฉาปุเร	 	สฺา	 	สุคฺคหิตา	 	 โหติ		 
สุมนสิกตา		สูปธาริตา		สุปฺปฏิวิทฺธา		ปฺาย	ฯ		เอว		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ปจฺฉาปุเร		
สฺี		จ		วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		ปจฺฉา		ยถา		ปจฺฉา		ตถา		ปุเร	ฯ	
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ประกอบด้วย		ฉนัทสมาธแิละปธานสงัขาร		ดงัน้ีว่า		ฉันทะของเราจักไม่ย่อหย่อนเกนิไป		 
ไม่ต้องประคองเกนิไป		ไม่หดหูใ่นภายใน		ไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอก		และเธอมคีวามส�าคญั 
ในเบื้องหลังและเบื้องหน้าอยู่ว่า		เบื้องหน้าฉันใด		เบื้องหลังก็ฉันนั้น			เบื้องหลังฉันใด		
เบือ้งหน้ากฉ็นันัน้			เบือ้งล่างฉนัใด		เบือ้งบนกฉ็นันัน้			เบ้ืองบนฉนัใด		เบือ้งล่างกฉั็นนัน้			 
กลางวันฉันใด		กลางคืนก็ฉันนั้น			กลางคืนฉันใด		กลางวันก็ฉันนั้น			เธอมีจิตเปิดเผย		 
ไม่มีอะไรหุ้มห่อ		อบรมจิต		ให้สว่างอยู่			ย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยวิริยสมาธิ...			
จติตสมาธ.ิ..			วมิงัสาสมาธแิละปธานสงัขาร		ดงันีว่้า		วมิงัสาของเราจกัไม่ย่อหย่อนเกนิไป		 
ไม่ต้องประคองเกนิไป		ไม่หดหู่ในภายใน		ไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอก		และเธอมีความส�าคญั 
ในเบื้องหลังและเบื้องหน้าอยู่ว่า		เบื้องหน้าฉันใด		เบื้องหลังก็ฉันนั้น			เบื้องหลังฉันใด		
เบือ้งหน้ากฉ็นันัน้			เบือ้งล่างฉนัใด		เบือ้งบนกฉ็นันัน้			เบ้ืองบนฉนัใด		เบือ้งล่างกฉั็นนัน้			 
กลางวันฉันใด		กลางคืนก็ฉันนั้น			กลางคืนฉันใด		กลางวันก็ฉันนั้น			เธอมีจิตเปิดเผย		
ไม่มีอะไรหุ้มห่อ		อบรมจิตให้สว่างอยู่.

[๑๑๘๐]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ก็ฉันทะที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นไฉน	?			ฉันทะที่ประกอบด้วย
ความเกียจคร้าน		สัมปยุตด้วยความเกียจคร้าน		นี้เรียกว่า		ฉันทะที่ย่อหย่อนเกินไป.

[๑๑๘๑]
	 กฉ็นัทะท่ีต้องประคองเกินไปเป็นไฉน	?			ฉันทะทีป่ระกอบด้วยอุทธจัจะ		สมัปยตุ
ด้วยอุทธัจจะ		นี้เรียกว่า		ฉันทะที่ต้องประคองเกินไป.

[๑๑๘๒]
	 กฉ็นัทะท่ีหดหูใ่นภายในเป็นไฉน	?			ฉนัทะทีป่ระกอบด้วยถีนมิทธะ		สมัปยุตด้วย
ถีนมิทธะ		นี้เรียกว่า		ฉันทะที่หดหู่ในภายใน.

[๑๑๘๓]
	 กฉ็นัทะทีฟุ่ง้ซ่านไปในภายนอกเป็นไฉน	?			ฉนัทะทีฟุ้่งซ่านไป		พล่านไป		ปรารภ
กามคุณ	๕	ในภายนอก		นี้เรียกว่า		ฉันทะที่ฟุ้งซ่านไปในภายนอก.

[๑๑๘๔]
	 ภิกษุมีความส�าคัญในเบื้องหลังและเบื้องหน้าอยู่ว่า		เบื้องหน้าฉันใด		เบื้องหลัง 
ก็ฉันนั้น			เบื้องหลังฉันใด		เบื้องหน้าก็ฉันนั้น		อย่างไร	?			ความส�าคัญในเบื้องหลัง
และเบื้องหน้า		อันภิกษุในธรรมวินัยนี้		ยึดไว้ดีแล้ว		กระท�าไว้ในใจดีแล้ว		ทรงไว้ดีแล้ว		 
แทงตลอดดแีล้ว		ด้วยปัญญา		ภิกษุชือ่ว่า		มีความส�าคัญในเบือ้งหลงัและเบือ้งหน้าอยูว่่า		 
เบื้องหน้าฉันใด		เบื้องหลังก็ฉันนั้น			เบื้องหลังฉันใด		เบื้องหน้าก็ฉันนั้น		อย่างนี้แล.
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[๑๑๘๕]
กถฺจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ		ยถา		อุทฺธ		ตถา		อโธ		วิหรติ	ฯ		

อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อิมเมว		กาย		อุทฺธ		ปาทตลา		อโธ		เกสมตฺถกา		ตจปริยนฺต		ปูร		
นานปฺปการสฺส		อสุจิโน		ปจฺจเวกฺขติ		อตฺถิ		อิมสฺมึ		กาเย		เกสา		โลมา		นขา		ทนฺตา		
ตโจ		มส		นหารู		อฏฺ	ี	อฏฺมิิฺช		วกฺก		หทย		ยกน		กิโลมก		ปิหก		ปปฺผาส		อนฺต		
อนฺตคุณ		อุทริย		กรีส		ปิตฺต		เสมฺห		ปุพฺโพ		โลหิต		เสโท		เมโท		อสฺสุ		วสา		เขโฬ		
สิงฺฆานิกา		ลสิกา		มุตฺตนฺติ	ฯ		เอว		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ		ยถา		
อุทฺธ		ตถา		อโธ		วิหรติ	ฯ	

[๑๑๘๖]
กถฺจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ยถา		ทิวา		ตถา		รตฺตึ		ยถา		รตฺตึ		ตถา		ทิวา		วิหรติ	ฯ		 

อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		เยหิ		อากาเรหิ		เยหิ		ลิงฺเคหิ		เยหิ		นิมิตฺเตหิ		ทิวา		ฉนฺทสมาธิ- 
ปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ		โส		เตหิ		อากาเรหิ		เตหิ		ลิงฺเคหิ		เตหิ		 
นิมิตฺเตหิ	 	 รตฺตึ	 	ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	อิทฺธิปาท	 	ภาเวติ	ฯ	 	 เยหิ	 	วา		 
ปน	 	อากาเรหิ	 	 เยหิ	 	 ลิงฺเคหิ	 	 เยหิ	 	 นิมิตฺเตหิ	 	 รตฺตึ	 	 ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาร- 
สมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ		โส		เตหิ		อากาเรหิ		เตหิ		ลิงฺเคหิ		เตหิ		นิมิตฺเตหิ		 
ทิวา		ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		เอว		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		
ยถา		ทิวา		ตถา		รตฺตึ		ยถา		รตฺตึ		ตถา		ทิวา		วิหรติ	ฯ

[๑๑๘๗]
กถฺจ		ภิกขฺเว		ภิกขฺ	ุ	วิวเฏน		เจตสา		อปริโยนทเฺธน		สปปฺภาส		จติตฺ		ภาเวต	ิฯ		

อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุโน		อาโลกสฺา		สุคฺคหิตา		โหติ		ทิวาสฺา		สฺวาธิฏฺติา	ฯ		เอว		
โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		วิวเฏน		เจตสา		อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ	

[๑๑๘๘]
กตมฺจ		ภิกฺขเว		อติลีน		วิริย	ฯ		ย		ภิกฺขเว		วิริย		โกสชฺชสหคต		โกสชฺช- 

สมฺปยุตฺต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อติลีน		วิริย	ฯ	

[๑๑๘๙]
	 กตมฺจ	 	ภิกฺขเว	 	อติปคฺคหิต	 	 วิริย	ฯ	 	 ย	 	 ภิกฺขเว	 	 วิริย	 	 อุทฺธจฺจสหคต		 
อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อติปคฺคหิต		วิริย	ฯ	
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[๑๑๘๕]
	 ก็ภิกษุมีความส�าคัญอยู่ว่า		เบื้องล่างฉันใด		เบื้องบนก็ฉันนั้น			เบื้องบนฉันใด		
เบื้องล่างก็ฉันนั้น		อย่างไร	?			ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมพิจารณากายนี้		เบื้องบนแต่ 
พืน้เท้าขึน้มา		เบือ้งล่างแต่ปลายผมลงไป		มีหนังหุม้อยู่โดยรอบ		เต็มด้วยของไม่สะอาด		 
มีประการต่างๆ	ว่าในกายนี้		มีผม		ขน		เล็บ		ฟัน		หนัง		เนื้อ		เอ็น		กระดูก		เยื่อใน 
กระดูก		ม้าม		หัวใจ		ตับ		พังผืด		ไต		ปอด		ไส้ใหญ่		ไส้น้อย		อาหารใหม่		อาหารเก่า		 
ดี		เสลด		หนอง		เลือด		เหงื่อ		มันข้น		น�้าตา		มันเหลว		น�้าลาย		น�้ามูก		ไขข้อ		มูตร		
ภิกษุชื่อว่า	 	มีความส�าคัญอยู่ว่า	 	 เบื้องล่างฉันใด	 	 เบื้องบนก็ฉันนั้น	 	 เบื้องบนฉันใด		
เบื้องล่างก็ฉันนั้น		อย่างนี้แล.

[๑๑๘๖]
	 ก็ภิกษุมีความส�าคัญอยู่ว่า		กลางวันฉันใด		กลางคืนก็ฉันนั้น			กลางคืนฉันใด		
กลางวันกฉ็นันัน้		อย่างไร ?			ภิกษใุนธรรมวนิยันี	้	ย่อมเจริญอทิธบิาทอนัประกอบด้วย 
ฉนัทสมาธิและปธานสังขารในกลางวนั		ด้วยอาการเหล่าใด		ด้วยเพศเหล่าใด		ด้วยนมิิต
เหล่าใด		เธอย่อมเจริญอทิธบิาทอนัประกอบด้วยฉนัทสมาธแิละปธานสงัขารในกลางคนื		 
ด้วยอาการเหล่านั้น		ด้วยเพศเหล่านั้น		ด้วยนิมิตเหล่านั้น		อีกอย่างหนึ่ง		ภิกษุย่อม
เจรญิอทิธบิาท		อนัประกอบด้วยฉนัทสมาธแิละปธานสงัขารในกลางคนื		ด้วยอาการเหล่าใด		
ด้วยเพศเหล่าใด		ด้วยนิมิตเหล่าใด		เธอย่อมเจริญอทิธบิาทอนัประกอบด้วยฉนัทสมาธิ
และปธานสงัขารในกลางวัน		ด้วยอาการเหล่านัน้		ด้วยเพศเหล่านัน้		ด้วยนิมิตเหล่านั้น			
ภิกษุมีความส�าคัญอยู่ว่า		กลางวันฉันใด		กลางคืนก็ฉันนั้น			กลางคืนฉันใด		กลางวัน
ก็ฉันนั้น		อย่างนี้แล.

[๑๑๘๗]
	 ก็ภิกษุมีจิตเปิดเผย		ไม่มีอะไรหุ้มห่อ		อบรมจิตให้สว่างอยู่		อย่างไร	?			อาโลก-
สัญญา	(ความส�าคัญว่าแสงสว่าง)		อันภิกษุในธรรมวินัยนี้		ยึดไว้ดีแล้ว		ความส�าคัญว่า
กลางวัน		ตัง้มัน่ดแีล้ว		ภกิษมุจิีตเปิดเผย		ไม่มีอะไรหุม้ห่อ		อบรมจิตให้สว่างอยู	่	อย่างนีแ้ล.

[๑๑๘๘]
	 ก็วิริยะท่ีย่อหย่อนเกินไปเป็นไฉน	?	 	 	 วิริยะที่ประกอบด้วยความเกียจคร้าน		
สัมปยุตด้วยความเกียจคร้าน		นี้เรียกว่า		วิริยะที่ย่อหย่อนเกินไป.

[๑๑๘๙]
	 ก็วิริยะที่ต้องประคองเกินไปเป็นไฉน	?			วิริยะที่ประกอบด้วยอุทธัจจะ		สัมปยุต
ด้วยอุทธัจจะ		นี้เรียกว่า		วิริยะที่ต้องประคองเกินไป.
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[๑๑๙๐] 
กตมฺจ		ภิกฺขเว		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺต		วิริย	ฯ		ย		ภิกฺขเว		วิริย		ถีนมิทฺธสหคต		

ถีนมิทฺธสมฺปยุตฺต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺต		วิริย	ฯ	

[๑๑๙๑]
กตมฺจ		ภิกฺขเว		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺต		วิริย	ฯ		ย		ภิกฺขเว		วิริย		พหิทฺธา		ปฺจ		

กามคเุณ		อารพภฺ		อนวิุกขฺติตฺ		อนวิุสฏ	ฯ		อิท		วจฺุจต	ิ	ภกฺิขเว		พหทิธฺา		วกฺิขิตตฺ		วริยิ		ฯเปฯ	

[๑๑๙๒]
กถฺจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		วิวเฏน		เจตสา		อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ		 

อิธ	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุโน	 	อาโลกสฺา	 	สุคฺคหิตา	 	 โหติ	 	ทิวาสฺา	 	สฺวาธิฏฺติา	ฯ		 
เอว		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		วิวเฏน		เจตสา		อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ	

[๑๑๙๓]
กตมฺจ		ภิกฺขเว		อติลีน		จิตฺต	ฯ		ย		ภิกฺขเว		จิตฺต		โกสชฺชสหคต		โกสชฺช- 

สมฺปยุตฺต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อติลีน		จิตฺต	ฯ	

[๑๑๙๔]
กตมฺจ	 	ภิกฺขเว	 	อติปคฺคหิต	 	 จิตฺต	ฯ	 	ย	 	ภิกฺขเว	 	จิตฺต	 	 อุทฺธจฺจสหคต		 

อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อติปคฺคหิต		จิตฺต	ฯ	

[๑๑๙๕]
กตมฺจ		ภิกฺขเว		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺต		จิตฺต	ฯ		ย		ภิกฺขเว		จิตฺต		ถีนมิทฺธสหคต		

ถีนมิทฺธสมฺปยุตฺต	ฯ		อิท		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺต		จิตฺต	ฯ	

[๑๑๙๖]
กตมฺจ		ภิกฺขเว		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺต		จิตฺต	ฯ		ย		ภิกฺขเว		จิตฺต		พหิทฺธา		ปฺจ		

กามคุเณ		อารพฺภ	 	อนุวิกฺขิตฺต	 	อนุวิสฏ	 	 อิท	 	วุจฺจติ	 	ภิกฺขเว	 	พหิทฺธา	 	วิกฺขิตฺต		 
จิตฺต		ฯเปฯ		

[๑๑๙๗]
เอว		โข		ภิกขฺเว		ภิกขฺุ		วิวเฏน		เจตสา		อปรโิยนทเฺธน		สปฺปภาส		จติตฺ		ภาเวต	ิฯ	

[๑๑๙๘]
กตมา	 	จ	 	 ภิกฺขเว	 	อติลีนา	 	วีมสา	ฯ	 	ยา	 	ภิกฺขเว	 	วีมสา	 	 โกสชฺชสหคตา		 

โกสชฺชสมฺปยุตฺตา	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อติลีนา		วีมสา	ฯ	
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[๑๑๙๐]
	 ก็วิริยะที่หดหู่ในภายในเป็นไฉน	?	 	 	 วิริยะที่ประกอบด้วยถีนมิทธะ	 	 สัมปยุต 
ด้วยถีนมิทธะ		นี้เรียกว่า		วิริยะหดหู่ในภายใน.

[๑๑๙๑]
	 ก็วิริยะที่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกเป็นไฉน	?			วิริยะที่ฟุ้งซ่านไป		พล่านไป		ปรารภ
กามคุณ	๕	ในภายนอก		นี้เรียกว่า		วิริยะที่ฟุ้งซ่านไปในภายนอก		ฯลฯ

[๑๑๙๒]
	 กภ็กิษมุจีติเปิดเผย		ไม่มอีะไรหุม้ห่อ		อบรมจิตให้สว่างอยู่		อย่างไร	?			อาโลกสญัญา		 
อันภิกษุในธรรมวินัยนี้		ยึดไว้ดีแล้ว		ความส�าคัญว่า		กลางวัน		ตั้งมั่นดีแล้ว		ภิกษุมีจิต
เปิดเผย		ไม่มีอะไรหุ้มห่อ		อบรมจิตให้สว่างอยู่		อย่างนี้แล.

[๑๑๙๓]
	 ก็จิตที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นไฉน	?			จิตที่ประกอบด้วยความเกียจคร้าน		สัมปยุต
ด้วยความเกียจคร้าน		นี้เรียกว่า		จิตที่ย่อหย่อนเกินไป.

[๑๑๙๔]
	 ก็จิตที่ต้องประคองเกินไปเป็นไฉน	?	 	 	 จิตที่ประกอบด้วยอุทธัจจะ	 	สัมปยุต 
ด้วยอุทธัจจะ		นี้เรียกว่า		จิตที่ต้องประคองเกินไป.

[๑๑๙๕]
	 กจ็ติทีห่ดหูใ่นภายในเป็นไฉน	?			จติทีป่ระกอบด้วยถนีมทิธะ		สมัปยตุด้วยถนีมทิธะ		 
นี้เรียกว่า		จิตที่หดหู่ในภายใน.

[๑๑๙๖]
	 ก็จิตที่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกเป็นไฉน	?	 	 	จิตที่ฟุ้งซ่านไป	 	พล่านไป	 	ปรารภ 
กามคุณ	๕	ในภายนอก		นี้เรียกว่า		จิตที่ฟุ้งซ่านไปในภายนอก		ฯลฯ

[๑๑๙๗]
	 ภิกษุมีจิตเปิดเผย		ไม่มีอะไรหุ้มห่อ		อบรมจิตให้สว่างอยู่		อย่างนี้แล.

[๑๑๙๘]
	 ก็วิมังสาท่ีย่อหย่อนเกินไปเป็นไฉน	?	 	 	วิมังสาที่ประกอบด้วยความเกียจคร้าน		
สัมปยุตด้วยความเกียจคร้าน		นี้เรียกว่า		วิมังสาที่ย่อหย่อนเกินไป.
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[๑๑๙๙]
กตมา		จ		ภิกฺขเว		อติปคฺคหิตา		วีมสา	ฯ		ยา		ภิกฺขเว		วีมสา		อุทฺธจฺจสหคตา		

อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตา	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อติปคฺคหิตา		วีมสา	ฯ	

[๑๒๐๐]
กตมา		จ		ภิกฺขเว		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺตา		วีมสา	ฯ		ยา		ภิกฺขเว		วีมสา		ถีนมิทฺธ-

สหคตา		ถีนมิทฺธสมฺปยุตฺตา	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺตา		วีมสา	ฯ	

[๑๒๐๑]
กตมา		จ		ภิกฺขเว		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺตา		วีมสา	ฯ		ยา		ภิกฺขเว		วีมสา		พหิทฺธา		

ปฺจ		กามคุเณ		อารพฺภ		อนุวิกฺขิตฺตา		อนุวิสฏา	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		พหิทฺธา		 
วิกฺขิตฺตา		วีมสา		ฯเปฯ	

[๑๒๐๒]
เอว	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ	 	วิวเฏน	 	 เจตสา	 	อปริโยนทฺเธน	 	สปฺปภาส	 	 จิตฺต		 

ภาเวติ	ฯ		เอว		ภาวิตา		โข		ภิกฺขเว		จตฺตาโร		อิทฺธิปาทา		เอว		พหุลีกตา		มหปฺผลา		
โหนฺติ		มหานิสสา	ฯ	

[๑๒๐๓]
เอว	 	 ภาวิเตสุ	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุ	 	 จตูสุ	 	 อิทฺธิปาเทสุ	 	 เอว	 	พหุลีกเตส	ุ	 

อเนกวิหิต		อิทฺธิวิธ		ปจฺจนุโภติ		เอโกปิ		หุตฺวา		พหุธา		โหติ		พหุธาปิ		หุตฺวา		เอโก		 
โหติ		ฯเปฯ		ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		วส		วตฺเตติ	ฯ	

[๑๒๐๔]
เอว		ภาวิเตสุ		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		จตูสุ		อิทฺธิปาเทสุ		เอว		พหุลีกเตสุ		อาสวาน		 

ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		ปฺาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		 
อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ	ฯ		(ฉปิ		อภิฺาโย		วิตฺถาเรตพฺพา)	ฯ	

ปาสาทกมฺปนวคฺโค  ทุติโย ฯ
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[๑๑๙๙]
	 กว็มิงัสาทีต้่องประคองเกนิไปเป็นไฉน	?			วมิงัสาทีป่ระกอบด้วยอทุธจัจะ		สมัปยตุ
ด้วยอุทธัจจะ		นี้เรียกว่า		วิมังสาที่ต้องประคองเกินไป.

[๑๒๐๐]
	 ก็วิมังสาที่หดหู่ในภายในเป็นไฉน	?			วิมังสาที่ประกอบด้วยถีนมิทธะ		สัมปยุต
ด้วยถีนมิทธะ		นี้เรียกว่า		วิมังสาที่หดหู่ในภายใน.

[๑๒๐๑]
	 กว็มิงัสาท่ีฟุง้ซ่านไปในภายนอกเป็นไฉน	?			วมิงัสาทีฟุ่ง้ซ่านไป		พล่านไป		ปรารภ
กามคุณ	๕	ในภายนอก		นี้เรียกว่า		วิมังสาที่ฟุ้งซ่านไปในภายนอก		ฯลฯ

[๑๒๐๒]
	 ภิกษุมีจิตเปิดเผย	 	ไม่มีอะไรหุ้มห่อ	 	อบรมจิตให้สว่างอยู่	 	อย่างน้ีแล	 	 	ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย	 	อิทธิบาท	๔	อันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้	 	 กระท�าให้มากแล้วอย่างนี	้	 
ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก.

[๑๒๐๓]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ภิกษุเมื่อเจริญ	 	กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	อย่างนี้แล		 
ย่อมแสดงฤทธิไ์ด้หลายอย่าง		คอื		คนเดยีวเป็นหลายคนกไ็ด้		หลายคนเป็นคนเดยีวกไ็ด้		 
ฯลฯ		ใช้อ�านาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได้.

[๑๒๐๔]
	 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย		ภิกษเุมือ่เจรญิ		กระท�าให้มากซึง่อทิธบิาท	๔	อย่างนีแ้ล		ย่อม
กระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ		ปัญญาวิมุติ		อันหาอาสวะมิได้		เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.		(พึงขยายอภิญญาแม้ทั้งหกให้พิสดาร)

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  ปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒ 
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อิมสฺส		วคฺคสฺส		อุทฺทาน

  ปุพฺเพ 1		มหปฺผลา		ฉนฺโท			 โมคฺคลฺลาโน		จ		พฺราหฺมโณ
	 	 เทฺว		สมณพฺราหฺมณาภิ	 	 เทสนา		วิภงฺเคน		จาติ	ฯ

1.  ม.   ปุพฺพ  มหปฺผล  ฉนฺท   โมคฺคลฺลานฺจ  อุนฺนาภ  
  เทฺว  สมณพฺราหฺมณา  ภิกฺขุ  เทสนา  วิภงฺเคน  จาติ ฯ
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

	 	 ๑.	ปุพพสูตร	 	 ๒.	มหัปผลสูตร		
	 	 ๓.	ฉันทสูตร	 	 ๔.	โมคคัลลานสูตร		
	 	 ๕.	พราหมณสูตร	 	 ๖.	สมณพราหมณสูตรที่	๑	
	 	 ๗.	สมณพราหมณสูตรที่	๒	 	 ๘.	อภิญญาสูตร		
	 	 ๙.	เทสนาสูตร	 	 ๑๐.	วิภังคสูตร		
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อโยคุฬวคฺโค  ตติโย

[๑๒๐๕]
สาวตฺถิย	ฯ	 	 ปุพฺเพ	 	 เม	 	ภิกฺขเว	 	สมฺโพธา	 	อนภิสมฺพุทฺธสฺส	 	 โพธิสตฺตสฺเสว		 

สโต		 เอตทโหสิ	 	 โก	 	นุ	 	 โข	 	มคฺโค	 	กา	 	ปฏิปทา	 	อิทฺธิปาทภาวนายาติ	ฯ	 	ตสฺส		 
มยฺห		ภิกฺขเว		เอตทโหสิ		โส 1		ภิกฺขุ		ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		
ภาเวติ		อิติ		เม		ฉนฺโท		น		จ		อติลีโน		ภวิสฺสติ		น		จ		อติปคฺคหิโต		ภวิสฺสติ		น		จ		
อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺโต		ภวิสฺสติ		น		จ		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺโต		ภวิสฺสติ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		จ		 
วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		ปจฺฉา		ยถา		ปจฺฉา		ตถา		ปุเร		ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ		ยถา		
อุทฺธ		ตถา		อโธ		ยถา		ทิวา		ตถา		รตฺตึ		ยถา		รตฺตึ		ตถา		ทิวา		อิติ		วิวเฏน		เจตสา		
อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ		วิริยสมาธิ		จิตฺตสมาธิ		วีมสาสมาธิปธาน-
สงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ		อิติ		เม		วีมสา		น		จ		อติลีนา		ภวิสฺสติ		น		จ		 
อติปคฺคหิตา		ภวิสฺสติ		น		จ		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺตา		ภวิสฺสติ		น		จ		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺตา		 
ภวิสฺสติ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		จ		วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		ปจฺฉา		ยถา		ปจฺฉา		ตถา		ปุเร		
ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ		ยถา		อุทฺธ		ตถา		อโธ		ยถา		ทิวา		ตถา		รตฺตึ		ยถา		รตฺตึ		 
ตถา		ทิวา		อิติ		วิวเฏน		เจตสา		อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ	

[๑๒๐๖]
เอว	 	 ภาวิเตสุ	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุ	 	 จตูสุ	 	 อิทฺธิปาเทสุ	 	 เอว	 	พหุลีกเตส	ุ	 

อเนกวิหิต		อิทฺธิวิธ		ปจฺจนุโภติ		เอโกปิ		หุตฺวา		พหุธา		โหติ		พหุธาปิ		หุตฺวา		เอโก		 
โหติ		ฯเปฯ		ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		วส		วตฺเตติ	ฯ	

[๑๒๐๗]
เอว		ภาวิเตสุ		โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		จตูสุ		อิทฺธิปาเทสุ		เอว		พหุลีกเตสุ		อาสวาน		 

ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		ปฺาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		 
อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ	ฯ		(ฉปิ		อภิฺาโย		วิตฺถาเรตพฺพา)	ฯ	

1.  ม. อิธ ฯ
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อโยคุฬวรรคที่ ๓ 

มรรคสูตร

	 ว่าด้วยปฏิปทาแห่งการเจริญอิทธิบาท

[๑๒๐๕]
	 สาวตัถนีทิาน.		ดกูรภกิษทุัง้หลาย		ก่อนแต่ตรสัรู	้	ครัง้เราเป็นพระโพธสิตัว์		ยงัมไิด้ตรสัรู	้	 
ได้มีความคิดอย่างน้ีว่า	 	อะไรหนอ		 เป็นมรรคา	 	 เป็นปฏิปทาแห่งการเจริญอิทธิบาท		 
เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า		ภิกษุนั้นย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิ
และปธานสังขารดังนี้ว่า	 	ฉันทะของเราจักไม่ย่อหย่อนเกินไป		ไม่ต้องประคองเกินไป		 
ไม่หดหู่ในภายใน	 	 ไม่ฟุ้งซ่านไปภายนอก	 	 และเธอมีความส�าคัญในเบื้องหลังและ 
เบือ้งหน้าอยูว่่า		เบือ้งหน้าฉนัใด		เบือ้งหลังกฉ็นันัน้			เบือ้งหลังฉนัใด		เบือ้งหน้ากฉ็นันัน้			
เบื้องล่างฉันใด		เบื้องบนก็ฉันนั้น			เบื้องบนฉันใด		เบื้องล่างก็ฉันนั้น		กลางวันฉันใด		
กลางคนืกฉ็นันัน้			กลางคนืฉนัใด		กลางวนักฉ็นันัน้			เธอมใีจเปิดเผย		ไม่มอีะไรหุม้ห่อ		 
อบรมจิตให้สว่างอยู่	 	ด้วยประการฉะนี้	 	 	ภิกษุย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วย 
วิริยสมาธิ...	 	 	จิตตสมาธิ...	 	 	วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร		ดังนี้ว่า	 	วิมังสาของเรา 
จกัไม่ย่อหย่อนเกนิไป		ไม่ต้องประคองเกินไป		ไม่หดหูใ่นภายใน		ไม่ฟุง้ซ่านไปในภายนอก		
และเธอมีความส�าคัญในเบ้ืองหลังและเบื้องหน้าอยู่ว่า	 	 เบื้องหน้าฉันใด	 	 เบื้องหลัง 
ก็ฉันนั้น	 	 	 เบ้ืองหลังฉันใด	 	 เบ้ืองหน้าก็ฉันน้ัน	 	 	 เบ้ืองล่างฉันใด	 	 เบ้ืองบนก็ฉันนั้น			
เบื้องบนฉันใด		เบื้องล่างก็ฉันนั้น			กลางวันฉันใด		กลางคืนก็ฉันนั้น			กลางคืนฉันใด		 
กลางวันกฉ็นันัน้			เธอมใีจเปิดเผย		ไม่มอีะไรหุม้ห่อ		อบรมจติให้สว่างอยู	่	ด้วยประการฉะนี.้

[๑๒๐๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ภิกษุเมื่อเจริญอิทธิบาท	๔	แล้วอย่างนี้	 	กระท�าให้มากแล้ว
อย่างนีแ้ล		ย่อมแสดงฤทธิไ์ด้หลายอย่าง		คอื		คนเดยีวเป็นหลายคนก็ได้		หลายคนเป็น
คนเดียวก็ได้		ฯลฯ		ใช้อ�านาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้.

[๑๒๐๗]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ภิกษุเมื่อเจริญอิทธิบาท	๔	แล้วอย่างนี้	 	กระท�าให้มากแล้ว
อย่างนีแ้ล		ย่อมกระท�าให้แจ้งซึง่เจโตวมิตุ	ิ	ปัญญาวมิตุ	ิ	อนัหาอาสวะมไิด้		เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.
	 (แม้อภิญญาทั้งหกก็พึงขยายความออกไป)

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๑๒๐๘]
สาวตฺถิย	ฯ		อถ		โข		อายสฺมา		อานนฺโท		เยน		ภควา		เตนุปสงฺกมิ		อุปสงฺ- 

กมิตฺวา		ภควนฺต		อภิวาเทตฺวา		เอกมนฺต		นิสีทิ	ฯ		เอกมนฺต		นิสินฺโน		โข		อายสฺมา		 
อานนฺโท		ภควนฺต		เอตทโวจ		อภิชานาติ		นุ		โข		ภนฺเต		ภควา		อิทฺธิยา		มโนมเยน		
กาเยน		พฺรหฺมโลก		อุปสงฺกมิตาติ	ฯ		อภิชานามิ		ขฺวาห		อานนฺท		อิทฺธิยา		มโนมเยน		 
กาเยน		พฺรหฺมโลก	 	อุปสงฺกมิตาติ	ฯ	 	อภิชานาติ	 	 [1]	 	ปน		ภนฺเต	 	ภควา	 	 อิมินา		 
จาตุมฺมหาภูติเกน		กาเยน		อิทฺธิยา		พฺรหฺมโลก		อุปสงฺกมิตาติ	ฯ		อภิชานามิ		ขฺวาห		
อานนฺท		อิมินา		จาตุมฺมหาภูติเกน		กาเยน		อิทฺธิยา		พฺรหฺมโลก		อุปสงฺกมิตาติ	ฯ	

[๑๒๐๙]
ย		จ		โข		โอมาต ิ2		ภนฺเต		ภควา		อิทฺธิยา		มโนมเยน		กาเยน		พฺรหฺมโลก		 

อุปสงฺกมิตา		ย		จ		โข		อภิชานาติ		ภนฺเต		ภควา		อิมินา		จาตุมฺมหาภูติเกน		กาเยน			
อิทฺธิยา		พฺรหฺมโลก�		อุปสงฺกมิตา		ตยิท		ภนฺเต		ภควโต		อจฺฉริยฺเจว		อพฺภุตฺจาติ	ฯ		
อจฉฺรยิา		เจว		อานนทฺ		ตถาคตา		อจฉฺรยิธมมฺสมนนฺาคตา		จ		อพภฺตุา		เจว		อานนทฺ		
ตถาคตา		อพฺภุตธมฺมสมนฺนาคตา		จ	ฯ	

[๑๒๑๐]
ยสฺมึ		อานนฺท		สมเย		ตถาคโต		กายมฺปิ		จิตฺเต		สมาทหติ 3		จิตฺตมฺปิ		กาเย		

สมาทหติ		สุขสฺฺจ		ลหุสฺฺจ		กาเย		โอกฺกมิตฺวา		วิหรติ		ตสฺมึ		อานนฺท		สมเย		
ตถาคตสฺส		กาโย		ลหุตโร		เจว		โหติ		มุทุตโร		จ		กมฺมนิยตโร		จ		ปภสฺสรตโร		จ	ฯ	

[๑๒๑๑]
เสยฺยถาปิ		อานนฺท		อโยคุโฬ		ทิวส	 	สนฺตตฺโต		ลหุตโร		เจว		โหติ		มุทุตโร		 

จ		กมฺมนิยตโร		จ		ปภสฺสรตโร		จ	ฯ		เอวเมว		โข		อานนฺท		ยสฺมึ		สมเย		ตถาคโต		 
กายมฺปิ	 	จิตฺเต	 	สมาทหติ	 	จิตฺตมฺปิ	 	กาเย	 	สมาทหติ	 	สุขสฺฺจ	 	ลหุสฺฺจ		 
กาเย		โอกฺกมิตฺวา		วิหรติ		ตสฺมึ		อานนฺท		สมเย		ตถาคตสฺส		กาโย		ลหุตโร		เจว		โหติ		 
มุทุตโร		จ		กมฺมนิยตโร		จ		ปภสฺสรตโร		จ	ฯ	

1.  ยุ. โข ฯ
2.  สี. โอปฺปาติ ฯ  ยุ. โอปปาติห ฯ
3.  สี. เอว ฯ  ม. สโมทหติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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อโยคุฬสูตร    

	 ว่าด้วยการแสดงฤทธิ์		

[๑๒๐๘]
	 สาวัตถีนิทาน.		ครั้งนั้น		ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ		ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว

นัง่	ณ	ทีค่วรส่วนข้างหนึง่		ครัน้แล้วได้ทลูถามพระผูมี้พระภาคว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		พระผู้มพีระภาคทรงทราบอยูห่รอืว่า		 

พระองค์ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยพระฤทธิ์		พร้อมทั้งพระกายอันส�าเร็จแต่ใจ	?		

	 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า	 	 เราทราบอยู่	 	อานนท์	 	 ว่าเราเข้าถึงพรหมโลกด้วยฤทธิ	์	 
พร้อมทั้งกายอันส�าเร็จแต่ใจ.
	 อา.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	ก็พระผู้มีพระภาคทรงทราบอยู่หรือว่า	 	พระองค์ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยพระฤทธ์ิ		

พร้อมทั้งพระกายอันประกอบด้วยมหาภูตรูป	๔	นี้	?		

	 พ.	 	 เราทราบอยู่	 	อานนท์	 	 ว่าเราเข้าถึงพรหมโลกด้วยฤทธิ์	 	พร้อมทั้งกาย 
อันประกอบด้วยมหาภูตรูป	๔	นี้.

[๑๒๐๙]
	 อา.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	ข้อท่ีพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า	 	พระองค์ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยพระฤทธ์ิ		 

พร้อมทั้งพระกายอันส�าเร็จด้วยใจ	 	และทรงทราบว่า	 	พระองค์ทรงเข้าถึงพรหมโลกด้วยพระฤทธิ์	 	พร้อมทั้งพระกาย 

อันประกอบด้วยมหาภูตรูป	๔	นี้		เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์		ทั้งไม่เคยมีมาแล้ว.

	 พ.	 	ดูกรอานนท์	 	พระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้อัศจรรย์	 	และประกอบด้วยธรรม 
อันน่าอัศจรรย์		เป็นผู้ไม่เคยมีมา		และประกอบด้วยธรรมอันไม่เคยมีมา.

[๑๒๑๐]
	 ดูกรอานนท์		สมัยใด		ตถาคตตั้งกายไว้ในจิต		หรือตั้งจิตลงไว้ที่กาย		ก้าวลงสู่ 
สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่	 	 	 สมัยนั้น	 	 กายของตถาคตย่อมเบากว่าปกติ		 
อ่อนกว่าปกติ		ควรแก่การงานกว่าปกติ		และผุดผ่องกว่าปกติ.

[๑๒๑๑]
	 ดูกรอานนท์	 	 เปรียบเหมือนก้อนเหล็กที่เผาไฟอยู่วันยังค�่า	 	ย่อมเบากว่าปกต	ิ	
อ่อนกว่าปกต	ิ	ควรแก่การงานกว่าปกต	ิ	และผดุผ่องกว่าปกต	ิ	ฉนัใด			สมยัใด		ตถาคต
ตั้งกายลงไว้ในจิต	 	หรือตั้งจิตลงไว้ที่กาย	 	ก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่		
สมัยนั้น		กายของตถาคตย่อมเบากว่าปกติ		อ่อนกว่าปกติ		ควรแก่การงานกว่าปกติ		
และผุดผ่องกว่าปกติ		ฉันนั้นเหมือนกัน.
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[๑๒๑๒]
ยสฺมึ		อานนฺท		สมเย		ตถาคโต		กายมฺปิ		จิตฺเต		สมาทหติ		จิตฺตมฺปิ		กาเย		 

สมาทหติ	 	สุขสฺฺจ	 	ลหุสฺฺจ	 	กาเย	 	 โอกฺกมิตฺวา	 	วิหรติ	 	ตสฺมึ	 	อานนฺท		 
สมเย	 	ตถาคตสฺส	 	กาโย	 	อปฺปกสิเรเนว	 	ปวิยา	 	 เวหาส	 	 อพฺภุคฺคจฺฉติ	ฯ	 	 โส		 
อเนกวิหิต		อิทฺธิวิธ		ปจฺจนุโภติ		เอโกปิ		หุตฺวา		พหุธา		โหติ		พหุธาปิ		หุตฺวา		เอโก		
โหติ		ฯเปฯ		ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		วส		วตฺเตติ	ฯ	

[๑๒๑๓]
เสยฺยถาปิ	 	 อานนฺท	 	ตูลปิจุ	 	 วา	 	 กปฺปาสปิจุ	 	 วา	 	 ลหุโก	 	 ธาตุปาทาโน		 

อปฺปกสิเรเนว		ปวิยา		เวหาส		อพฺภุคฺคจฺฉติ	ฯ		เอวเมว		โข		อานนฺท		ยสฺมึ		สมเย		 
ตถาคโต	 	กายมฺปิ	 	 จิตฺเต	 	 สมาทหติ	 	 จิตฺตมฺปิ	 	 กาเย	 	 สมาทหติ	 	 สุขสฺฺจ		 
ลหุสฺฺจ		กาเย		โอกฺกมิตฺวา		วิหรติ		ฯเปฯ	

[๑๒๑๔]
ตสฺมึ	 	อานนฺท	 	สมเย	 	ตถาคตสฺส	 	กาโย	 	อปฺปกสิเรเนว	 	ปวิยา	 	 เวหาส		

อพฺภุคฺคจฺฉติ	ฯ		โส		อเนกวิหิต		อิทฺธิวิธ		ปจฺจนุโภติ		เอโกปิ		หุตฺวา		พหุธา		โหติ		 
พหุธาปิ		หุตฺวา		เอโก		โหติ		ฯเปฯ		ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		วส		วตฺเตตีติ	ฯ	

[๑๒๑๕]
จตฺตาโรเม	 	 ภิกฺขเว	 	อิทฺธิปาทา	ฯ	 	กตเม	 	จตฺตาโร	ฯ	 	อิธ	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ		 

ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท	 	 ภาเวติ	ฯ	 	 วิริยสมาธิ	 	 จิตฺตสมาธ	ิ	 
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		อิเม		โข		ภิกฺขเว		จตฺตาโร		
อิทฺธิปาทา	ฯ	
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[๑๒๑๒]
	 ดูกรอานนท์		สมัยใด		ตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิต		หรือตั้งจิตลงไว้ที่กาย		ก้าวลง 
สู่สุขสัญญาและลหสุญัญาในกายอยู่		สมัยน้ัน		กายของตถาคต		 ย่อมลอยจากแผ่นดนิ
ขึน้สูอ่ากาศได้โดยไม่ยากเลย	 	ตถาคตนั้นย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายคน	1	 	คือ	 	คนเดียว 
เป็นหลายคนก็ได้	 	 หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้	 	 ฯลฯ	 	 ใช้อ�านาจทางกายไปตลอด 
พรหมโลกก็ได้.

[๑๒๑๓]
	 ดูกรอานนท์		เปรียบเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้าย		ซึ่งเป็นเชื้อธาตุที่เบา		ย่อมลอย
จากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลย		ฉันใด		สมัยใด		ตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิต		
หรือตั้งจิตลงไว้ที่กาย		ก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาอยู่		สมัยนั้น		กายของตถาคต
ย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลย		ฉันนั้นเหมือนกัน		ฯลฯ

[๑๒๑๔]
	 ดูกรอานนท์	 	 สมัยนั้น	 	กายของตถาคตย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้ 
โดยไม่ยากเลย		ตถาคตนัน้ย่อมแสดงฤทธิไ์ด้หลายอย่าง		คอื		คนเดยีวเป็นหลายคนกไ็ด้		
หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้		ฯลฯ		ใช้อ�านาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้.

จบ  สูตรที่ ๒ 

ภิกขุสุทธกสูตร  

	 ว่าด้วยการเจริญอิทธิบาท		

[๑๒๑๕]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อิทธิบาท	๔	 เหล่านี้	 	 	อิทธิบาท	๔	 เป็นไฉน	?	 	 	 ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้	 	 ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร...			 
วิริยสมาธิ...	 	 	 จิตตสมาธิ...	 	 	 วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร	 	 	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		 
อิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล.		

1.  หลายอย่าง  -ผู้รวบรวม
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[๑๒๑๖]
อิเมส	 	 โข	 	 ภิกฺขเว	 	จตุนฺน	 	 อิทฺธิปาทาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา	 	ภิกฺขุ		 

อาสวาน		ขยา		อนาสว		 เจโตวิมุตฺตึ	 	ปฺาวิมุตฺตึ	 	ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		
สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ	ฯ	

[๑๒๑๗]
จตฺตาโรเม	 	 ภิกฺขเว	 	อิทฺธิปาทา	ฯ	 	กตเม	 	จตฺตาโร	ฯ	 	อิธ	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ		 

ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท	 	 ภาเวติ	ฯ	 	 วิริยสมาธิ	 	 จิตฺตสมาธ	ิ	 
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		อิเม		โข		ภิกฺขเว		จตฺตาโร		
อิทฺธิปาทา	ฯ	

[๑๒๑๘]
อิเมส	 	 โข		ภิกฺขเว	 	จตุนฺน	 	อิทฺธิปาทาน	 	ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		ทฺวินฺน		 

ผลาน	 	อฺตร	 	ผล	 	ปาฏิกงฺข	 	ทิฏฺเว	 	ธมฺเม	 	อฺา	 	สติ	 	 วา	 	อุปาทิเสเส		 
อนาคามิตาติ	ฯ	

[๑๒๑๙]
จตฺตาโรเม	 	 ภิกฺขเว	 	อิทฺธิปาทา	ฯ	 	กตเม	 	จตฺตาโร	ฯ	 	อิธ	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ		 

ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท	 	 ภาเวติ	ฯ	 	 วิริยสมาธิ	 	 จิตฺตสมาธ	ิ	 
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		อิเม		โข		ภิกฺขเว		จตฺตาโร		
อิทฺธิปาทา	ฯ	
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[๑๒๑๖]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เพราะได้เจริญ	 	กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	 เหล่านี้แล		 
ภกิษจุงึกระท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมตุ	ิ	ปัญญาวมุิต	ิ	อันหาอาสวะมิได้		เพราะอาสวะทัง้หลาย
สิ้นไป		ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู่.		

จบ  สูตรที่ ๓ 

ผลสูตรที่ ๑ 

	 เจริญอิทธิบาทหวังผลได้	๒	อย่าง		

[๑๒๑๗]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อิทธิบาท	๔	 เหล่านี้	 	 	อิทธิบาท	๔	 เป็นไฉน	?	 	 	 ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้	 	 ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร...		 
วิริยสมาธิ...	 	 	 จิตตสมาธิ...	 	 	 วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร	 	 	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		 
อิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล.		

[๑๒๑๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		 เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	 เหล่านี้แล		 
ภิกษุพึงหวังผลได้	๒	อย่าง	 	อย่างใดอย่างหนึ่ง	 	คือ	 	อรหัตตผล	1ในปัจจุบัน	 	หรือ 
เมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่		เป็นพระอนาคามี.

จบ  สูตรที่ ๔ 

ผลสูตรที่ ๒ 

	 ว่าด้วยผลานิสงส์	๗	

[๑๒๑๙]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อิทธิบาท	๔	 เหล่านี้	 	 	 อิทธิบาท	๔	 เป็นไฉน	?	 	ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้	 	 ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร...		
วิริยสมาธิ...	 	 	 จิตตสมาธิ...	 	 	 วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร	 	 	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		 
อิิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล.

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  มีการใช้ส�านวนแปลทั้ง ๒ แบบ คือ “อรหัตตผล” และ “อรหัตผล”  -ผู้รวบรวม
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[๑๒๒๐]
อิเมส	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	จตุนฺน	 	 อิทฺธิปาทาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา	 	สตฺต		 

ผลา		สตฺตานิสสา		ปาฏิกงฺขา	ฯ		กตเม		สตฺต		ผลา		สตฺตานิสสา	ฯ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		 
ปฏิกจฺจ		อฺ		อาราเธติ		โน		เจ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		ปฏิกจฺจ		อฺ		อาราเธติ		อถ		 
มรณกาเล		อฺ		อาราเธติ		โน		เจ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		ปฏิกจฺจ		อฺ		อาราเธติ		โน		 
เจ	 	มรณกาเล	 	อฺ	 	อาราเธติ	ฯ	 	อถ	 	ปฺจนฺน	 	 โอรมฺภาคิยาน	 	สฺโชนาน		 
ปริกฺขยา		อนฺตราปรินิพฺพายี		โหติ		อุปหจฺจปรินิพฺพายี		โหติ		อสงฺขารปรินิพฺพายี		โหติ		 
สสงฺขารปรินิพฺพายี		โหติ		อุทฺธโสโต		โหติ		อกนิฏฺคามี	ฯ		อิเมส		โข		ภิกฺขเว		จตุนฺน		
อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		อิเม		สตฺต		ผลา		สตฺตานิสสา		ปาฏิกงฺขาติ	ฯ	

[๑๒๒๑]
สาวตฺถีนิทาน	ฯ		อถ		โข		อายสฺมา		อานนฺโท		เยน		ภควา		เตนุปสงฺกมิ		อุปสงฺ- 

กมิตฺวา		ภควนฺต		อภิวาเทตฺวา		เอกมนฺต		นิสีทิ	ฯ		เอกมนฺต		นิสินฺโน		โข		อายสฺมา		
อานนฺโท		ภควนฺต		เอตทโวจ		กตมา		นุ		โข		ภนฺเต		อิทฺธิ		กตโม		อิทฺธิปาโท		กตมา		
อิทฺธิปาทภาวนา		กตมา		อิทฺธิปาทภาวนาคามินี		ปฏิปทาติ	ฯ	

[๑๒๒๒]
อิธานนฺท		ภิกฺขุ		อเนกวิหิต		อิทฺธิวิธ		ปจฺจนุโภติ		เอโกปิ		หุตฺวา		พหุธา		โหติ		

พหุธาปิ		หุตฺวา		เอโก		โหติ		ฯเปฯ		ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		วส		วตฺเตติ	ฯ		อย	
วุจฺจตานนฺท		อิทฺธิ	ฯ	

[๑๒๒๓]
กตโม		จานนฺท		อิทฺธิปาโท	ฯ		โย		อานนฺท		มคฺโค		ยา		ปฏิปทา		อิทฺธิลาภาย		

อิทฺธิปฏิลาภาย		สวตฺตติ	ฯ		อย		วุจฺจตานนฺท		อิทฺธิปาโท	ฯ	

[๑๒๒๔]
กตมา		จานนฺท		อิทฺธิปาทภาวนา	ฯ		อิธานนฺท		ภิกฺขุ		ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาร-

สมนนฺาคต		อทิธิฺปาท		ภาเวต	ิฯ		วิริยสมาธ	ิ	จิตตฺสมาธ	ิ	วมีสาสมาธปิธานสงขฺารสมนฺนาคต		
อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		อย		วุจฺจตานนฺท		อิทฺธิปาทภาวนา	ฯ	
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[๑๒๒๐]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		 เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	 เหล่านี้แล		 
ภิกษุพึงหวังได้ผลานิสงส์	๗	ประการ	 	 	ผลานิสงส์	๗	ประการ	 	 เป็นไฉน	?	 	 	คือ		 
จะได้ชมอรหัตผลในปัจจุบันก่อน	๑			ถ้าไม่ได้ชมอรหัตผลในปัจจุบันก่อน		จะได้ชม
เวลาใกล้ตาย	๑			ถ้าในปัจจุบันไม่ได้ชม		ในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้ชมไซร้		เพราะสังโยชน์ 
อันเป็นส่วนเบ้ืองต�่า	 ๕	 สิ้นไป	 	 จะได้เป็นพระอนาคามีผู ้อันตราปรินิพพายี	 ๑			 
ผู ้อุปหัจจปรินิพพายี	 ๑	 	 	 ผู ้อสังขารปรินิพพายี	 ๑	 	 	 ผู ้สสังขารปรินิพพายี	 ๑			 
ผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี	๑			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่ง
อิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล		ภิกษุพึงหวังได้ผลานิสงส์	๗	ประการเหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๕ 

อานันทสูตรที่ ๑ 

	 ว่าด้วยปฏิปทาที่จะถึงอิทธิบาท		

[๑๒๒๑]
	 สาวัตถีนิทาน.		ครั้งนั้น		ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ		ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว		

นั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง		ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า		ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ			อิทธิเป็นไฉน			อิทธิบาทเป็นไฉน		

อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน			ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน	?		

[๑๒๒๒]
	 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า	 	ดูกรอานนท์	 	 ภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 	 ย่อมแสดงฤทธิ์ได ้
หลายอย่าง		คอื		คนเดียวเป็นหลายคนกไ็ด้		หลายคนเป็นคนเดียวกไ็ด้		ฯลฯ		ใช้อ�านาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้		นี้เรียกว่า		อิทธิ.

[๑๒๒๓]
	 ก็อิทธิบาทเป็นไฉน	?	 	มรรคาอันใด	 	ปฏิปทาอันใด	 	ย่อมเป็นไปเพ่ือได้ฤทธิ	์	 
เพื่อได้เฉพาะซึ่งฤทธิ์		นี้เรียกว่า		อิทธิบาท.

[๑๒๒๔]  
	 ก็อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน	?	 	 ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 	 ย่อมเจริญอิทธิบาท		 
อันประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร...	 	 	ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วย 
วิรยิสมาธ.ิ..			จติตสมาธ.ิ..			วมิงัสาสมาธแิละปธานสงัขาร		น้ีเรียกว่า		อิทธบิาทภาวนา.
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[๑๒๒๕]
กตมา		จานนฺท		อิทฺธิปาทภาวนาคามินี		ปฏิปทา	ฯ		อยเมว		อริโย		อฏฺงฺคิโก		

มคฺโค	ฯ		เสยฺยถีท	ฯ		สมฺมาทิฏฺ	ิ	ฯเปฯ		สมฺมาสมาธิ	ฯ		อย		วุจฺจตานนฺท		อิทฺธิปาท-
ภาวนาคามินี		ปฏิปทาติ	ฯ

[๑๒๒๖]
เอกมนฺต		นิสินฺน		โข		อายสฺมนฺต		อานนฺท		ภควา		เอตทโวจ		กตมา		นุ		โข		

อานนฺท		อิทฺธิ		กตโม		อิทฺธิปาโท		กตมา		อิทฺธิปาทภาวนา		กตมา		อิทฺธิปาทภาวนา-
คามินี		ปฏิปทาติ	ฯ		ภควมูลกา		โน		ภนฺเต		ธมฺมา		ภควเนตฺติกา		ฯเปฯ	

[๑๒๒๗]
อิธานนฺท		ภิกฺขุ		อเนกวิหิต		อิทฺธิวิธ		ปจฺจนุโภติ		เอโกปิ		หุตฺวา		พหุธา		โหติ		

พหุธาปิ		หุตฺวา		เอโก		โหติ		ฯเปฯ		ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		วส		วตฺเตติ	ฯ		อย	
วุจฺจตานนฺท		อิทฺธิ	ฯ	

[๑๒๒๘]
กตโม		จานนฺท		อิทฺธิปาโท	ฯ		โย		อานนฺท		มคฺโค		ยา		ปฏิปทา		อิทฺธิลาภาย		

อิทฺธิปฏิลาภาย		สวตฺตติ	ฯ		อย		วุจฺจตานนฺท		อิทฺธิปาโท	ฯ	

[๑๒๒๙]
กตมา	 	 จานนฺท	 	อิทฺธิปาทภาวนา	ฯ	 	อิธานนฺท	 	ภิกฺขุ	 	 ฉนฺทสมาธิปธาน- 

สงฺขารสมนฺนาคต	 	อิทฺธิปาท	 	ภาเวติ	ฯ	 	วิริยสมาธิ	 	จิตฺตสมาธิ	 	วีมสาสมาธิปธาน- 
สงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		อย		วุจฺจตานนฺท		อิทฺธิปาทภาวนา	ฯ	

[๑๒๓๐]
กตมา		จานนฺท		อิทฺธิปาทภาวนาคามินี		ปฏิปทา	ฯ		อยเมว		อริโย		อฏฺงฺคิโก		

มคฺโค	ฯ		เสยฺยถีท	ฯ		สมฺมาทิฏฺ	ิ	ฯเปฯ		สมฺมาสมาธิ	ฯ		อย		วุจฺจตานนฺท		อิทฺธิปาท-
ภาวนาคามินี		ปฏิปทาติ	ฯ	
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[๑๒๒๕]
	 ปฏปิทาทีจ่ะถงึอทิธบิาทภาวนาเป็นไฉน	?			อรยิมรรคประกอบด้วยองค์	๘	นีแ้หละ		
คือ		สัมมาทิฏฐิ		ฯลฯ		สัมมาสมาธิ		นี้เรียกว่า		ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนา.

จบ  สูตรที่ ๖ 

อานันทสูตรที่ ๒ 
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[๑๒๒๖]
	 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ผู้นั่งอยู่	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่า		

 ดูกรอานนท์	 	อิทธิเป็นไฉน	 	 	 อิทธิบาทเป็นไฉน	 	 	 อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน			
ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน	?		
	 ท่านพระอานนท์กราบทลูว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		ธรรมของข้าพระองค์ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นรากฐาน		ฯลฯ	

[๑๒๒๗]
	 พ.	 	 ดูกรอานนท์	 	 ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 	 ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง	 	 คือ		 
คนเดยีวเป็นหลายคนกไ็ด้		หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้		ฯลฯ		ใช้อ�านาจทางกายไปตลอด 
พรหมโลกก็ได้		นี้เรียกว่า		อิทธิ.

[๑๒๒๘]
	 ก็อิทธิบาทเป็นไฉน	?			มรรคาอันใด		ปฏิปทาอันใด		ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ฤทธิ์		
เพื่อได้เฉพาะซึ่งฤทธิ์		นี้เรียกว่า		อิทธิบาท.

[๑๒๒๙]
	 ก็อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน	?	 	 	ภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 	 ย่อมเจริญอิทธิบาทอัน 
ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร	 	 ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วย 
วิรยิสมาธ.ิ..			จติตสมาธ.ิ..			วมิงัสาสมาธแิละปธานสงัขาร		น้ีเรียกว่า		อิทธบิาทภาวนา.

[๑๒๓๐]
	 ก็ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน	?			อริยมรรคประกอบด้วยองค์	๘		 
นีแ้หละ		คอื		สมัมาทฏิฐิ		ฯลฯ		สมัมาสมาธ	ิ	น้ีเรียกว่า		ปฏปิทาทีจ่ะให้ถงึอิทธบิาทภาวนา.

จบ  สูตรที่ ๗ 
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[๑๒๓๑]
อถ		โข		สมฺพหุลา		ภิกฺขู		เยน		ภควา		เตนุปสงฺกมึสุ		อุปสงฺกมิตฺวา		ภควนฺต		

อภิวาเทตฺวา		เอกมนฺต		นิสีทึสุ	ฯ		เอกมนฺต		นิสินฺนา		โข		เต		ภิกฺขู		ภควนฺต		เอตทโวจุ		 
กตมา		นุ	 	โข		ภนฺเต		อิทฺธิ	 	กตโม		อิทฺธิปาโท		กตมา		อิทฺธิปาทภาวนา		กตมา		 
อิทฺธิปาทภาวนาคามินี		ปฏิปทาติ	ฯ	

[๑๒๓๒]
อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อเนกวิหิต		อิทฺธิวิธ		ปจฺจนุโภติ		เอโกปิ		หุตฺวา		พหุธา		 

โหติ		พหุธาปิ		หุตฺวา		เอโก		โหติ		ฯเปฯ		ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		วส		วตฺเตติ	ฯ		
อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อิทฺธิ	ฯ	

[๑๒๓๓]
กตโม		จ		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาโท	ฯ		โย		ภิกฺขเว		มคฺโค		ยา		ปฏิปทา		อิทฺธิลาภาย		

อิทฺธิปฏิลาภาย		สวตฺตติ	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาโท	ฯ	

[๑๒๓๔]
กตมา		จ		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาทภาวนา	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ฉนฺทสมาธิปธาน- 

สงฺขารสมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท	 	 ภาเวติ	ฯ	 	 วิริยสมาธิ	 	 จิตฺตสมาธิ	 	 วีมสาสมาธิ- 
ปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาทภาวนา	ฯ	

[๑๒๓๕]
กตมา		จ		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาทภาวนาคามินี		ปฏิปทา	ฯ		อยเมว		อริโย		อฏฺงฺคิโก		 

มคฺโค	ฯ	 	 เสยฺยถีท	ฯ	 	 สมฺมาทิฏฺ	ิ 	 ฯเปฯ	 	 สมฺมาสมาธิ	ฯ	 	 อย	 	 วุจฺจติ	 	 ภิกฺขเว		 
อิทฺธิปาทภาวนาคามินี		ปฏิปทาติ	ฯ	
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[๑๒๓๑]
	 คร้ังน้ัน	 	ภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว	 	นั่ง	ณ	 ท่ีควร 

ส่วนข้างหน่ึง		ครัน้แล้วได้ทลูถามพระผูม้พีระภาคว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		อทิธเิป็นไฉน			อทิธบิาทเป็นไฉน			อทิธบิาทภาวนา 

เป็นไฉน		ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน	?

[๑๒๓๒]
	 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 	 ย่อมแสดงฤทธิ์ 
ได้หลายอย่าง		คอื		คนเดยีวเป็นหลายคนกไ็ด้		หลายคนเป็นคนเดยีวกไ็ด้		ฯลฯ		ใช้อ�านาจ 
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้		นี้เรียกว่า		อิทธิ.		

[๑๒๓๓]
	 ก็อิทธิบาทเป็นไฉน	?	 	 	มรรคาอันใด	 	ปฏิปทาอันใด	 	ย่อมเป็นไปเพื่อได้ฤทธ์ิ		 
เพื่อได้เฉพาะซึ่งฤทธิ์		นี้เรียกว่า		อิทธิบาท.		

[๑๒๓๔]
	 กอ็ทิธบิาทภาวนาเป็นไฉน	?			ภกิษใุนธรรมวนิยันี	้	ย่อมเจรญิอทิธบิาทอนัประกอบ
ด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร	 	ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ...			 
จิตตสมาธิ...			วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร		นี้เรียกว่า		อิทธิบาทภาวนา.		

[๑๒๓๕]
	 ก็ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน	?			อริยมรรคประกอบด้วยองค์	๘	 
นีแ้หละ		คอื		สมัมาทฏิฐิ		ฯลฯ		สมัมาสมาธ	ิ	น้ีเรียกว่า		ปฏปิทาทีจ่ะให้ถงึอิทธบิาทภาวนา.

จบ  สูตรที่ ๘ 
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[๑๒๓๖]
อถ		โข		สมฺพหุลา	 	ภิกฺขู	 	 เยน		ภควา		ฯเปฯ		 เอกมนฺต	 	นิสินฺเน	 	 โข		 เต		 

ภิกฺขู		ภควา		เอตทโวจ		กตมา		นุ		โข		ภิกฺขเว		อิทฺธิ		กตโม		อิทฺธิปาโท		กตมา		 
อิทฺธิปาทภาวนา		กตมา		อิทฺธิปาทภาวนาคามินี		ปฏิปทาติ	ฯ		ภควมูลกา		โน		ภนฺเต		 
ธมฺมา		ภควเนตฺติกา		ฯเปฯ	

[๑๒๓๗]
กตมา		จ		ภิกฺขเว		อิทฺธิ	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อเนกวิหิต		อิทฺธิวิธ		ปจฺจนุโภติ		

เอโกปิ		หุตฺวา		พหุธา		โหติ		พหุธาปิ		หุตฺวา		เอโก		โหติ		ฯเปฯ		ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ		
กาเยน		วส		วตฺเตติ	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อิทฺธิ	ฯ	

[๑๒๓๘]
กตโม		จ		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาโท	ฯ		โย		ภิกฺขเว		มคฺโค		ยา		ปฏิปทา		อิทฺธิลาภาย		

อิทฺธิปฏิลาภาย		สวตฺตติ	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาโท	ฯ	

[๑๒๓๙]
กตมา		จ		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาทภาวนา	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		ฉนฺทสมาธิปธาน- 

สงฺขารสมนฺนาคต	 	อิทฺธิปาท	 	ภาเวติ	ฯ	 	วิริยสมาธิ	 	จิตฺตสมาธิ	 	วีมสาสมาธิปธาน- 
สงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		อย		วุจฺจติ		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาทภาวนา	ฯ	

[๑๒๔๐]
กตมา	 	 จ	 	 ภิกฺขเว	 	 อิทฺธิปาทภาวนาคามินี	 	 ปฏิปทา	ฯ	 	 อยเมว	 	 อริโย		 

อฏฺงฺคิโก	 	มคฺโค	ฯ	 	 เสยฺยถีท	ฯ	 	สมฺมาทิฏฺ	ิ 	 ฯเปฯ	 	สมฺมาสมาธิ	ฯ	 	อย	 	 วุจฺจติ		 
ภิกฺขเว		อิทฺธิปาทภาวนาคามินี		ปฏิปทาติ	ฯ	
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[๑๒๓๖]
	 ครัง้นัน้		ภกิษหุลายรปูเข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถึงทีป่ระทบั		ฯลฯ		พระผูม้พีระภาคได้ตรสัถามภกิษเุหล่านัน้ว่า		

 ดกูรภิกษุทั้งหลาย		อิทธิเป็นไฉน			อิทธิบาทเป็นไฉน			อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน		 
ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน	?		
	 ภกิษทุัง้หลายกราบทลูว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		ธรรมทัง้หลายของข้าพระองค์ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นรากฐาน		ฯลฯ

[๑๒๓๗]
	 พ.		ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ก็อิทธิเป็นไฉน	?			ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมแสดงฤทธิ์ 
ได้หลายอย่าง		คอื		คนเดยีวเป็นหลายคนกไ็ด้		หลายคนเป็นคนเดยีวกไ็ด้		ฯลฯ		ใช้อ�านาจ
ทางกายไปตลอดถงึพรหมโลกก็ได้		นี้เรียกว่า		อิทธิ.

[๑๒๓๘]
	 ก็อิทธิบาทเป็นไฉน	?	 	 	มรรคาอันใด	 	ปฏิปทาอันใด	 	ย่อมเป็นไปเพื่อได้ฤทธ์ิ		 
เพื่อได้เฉพาะซึ่งฤทธิ์		นี้เรียกว่า		อิทธิบาท.		

[๑๒๓๙]
	 กอ็ทิธบิาทภาวนาเป็นไฉน	?			ภกิษใุนธรรมวนิยันี	้	ย่อมเจรญิอทิธบิาทอนัประกอบ
ด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร	 	ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ...		 
จิตตสมาธิ...			วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร		นี้เรียกว่า		อิทธิบาทภาวนา.		

[๑๒๔๐]
	 ก็ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉน	?			อริยมรรคประกอบด้วยองค์	๘	 
นีแ้หละ		คอื		สมัมาทิฏฐ	ิ	ฯลฯ		สมัมาสมาธ	ิ	น้ีเรียกว่า		ปฏปิทาท่ีจะให้ถงึอิทธบิาทภาวนา.		

จบ  สูตรที่ ๙ 
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[๑๒๔๑]
ตตฺร		โข		ภควา		ภิกฺขู		อามนฺเตสิ		ต		กึ		มฺถ		ภิกฺขเว		กตเมส		ธมฺมาน		 

ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา	 	 โมคฺคลฺลาโน	 	ภิกฺขุ	 	 เอวมหิทฺธิโก	 	 เอวมหานุภาโวติ	ฯ		 
ภควมูลกา		โน		ภนฺเต		ธมฺมา		ภควเนตฺติกา		ฯเปฯ	

[๑๒๔๒]
จตุนฺน	 	 โข	 	 ภิกฺขเว	 	อิทฺธิปาทาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา	 	 โมคฺคลฺลาโน		

ภิกฺขุ		เอวมหิทฺธิโก		เอวมหานุภาโว	ฯ		กตเมส		จตุนฺน	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		โมคฺคลฺลาโน		
ภิกฺขุ		ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ		อิติ		เม		ฉนฺโท		น		จ		 
อติลีโน		ภวิสฺสติ		น		จ		อติปคฺคหิโต		ภวิสฺสติ		น		จ		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺโต		ภวิสฺสติ		
น		จ		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺโต		ภวิสฺสติ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		จ		วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		
ปจฺฉา		ยถา		ปจฺฉา		ตถา		ปุเร		ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ	 	ยถา		อุทฺธ	 	ตถา		อโธ		
ยถา		ทิวา		ตถา		รตฺตึ		ยถา		รตฺตึ		ตถา		ทิวา		อิติ		วิวเฏน		เจตสา		อปริโยนทฺเธน		 
สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ		วิริยสมาธิ		จิตฺตสมาธิ		วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		 
อิทฺธิปาท		ภาเวติ		อิติ		 เม		วีมสา		น		จ		อติลีนา		ภวิสฺสติ		น		จ		อติปคฺคหิตา		 
ภวิสฺสติ		น		จ		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺตา		ภวิสฺสติ		น		จ		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺตา		ภวิสฺสติ		ฯเปฯ		
อิติ		วิวเฏน		เจตสา		อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ		อิเมส		โข		ภิกฺขเว		 
จตุนฺน	 	อิทฺธิปาทาน�	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา	 	 โมคฺคลฺลาโน		ภิกฺขุ	 	 เอวมหิทฺธิโก		
เอวมหานุภาโว	ฯ	

[๑๒๔๓]
อเิมสฺจ		ปน		ภกิขฺเว		จตนุนฺ		อิทธฺปิาทาน		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺา		โมคคฺลลฺาโน		 

ภิกฺขุ		เอว		อเนกวิหิต		อิทฺธิวิธ		ปจฺจนุโภติ		เอโกปิ		หุตฺวา		พหุธา		โหติ		พหุธาปิ		 
หุตฺวา		เอโก		โหติ		ฯเปฯ		ยาว		พฺรหฺมโลกาปิ		กาเยน		วส		วตฺเตติ	ฯ	

[๑๒๔๔]
อเิมสฺจ		ปน		ภิกขฺเว		จตนุนฺ		อิทธฺปิาทาน		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺา		โมคคฺลลฺาโน		

ภิกฺขุ		อาสวาน		ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		ปฺาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		
สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ	ฯ	
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โมคคัลลานสูตร  

	 สรรเสริญพระโมคคัลลาน 1	ว่ามีฤทธิ์มาก

[๑๒๔๑]
	 ณ	ที่นั้นแล		พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า		

 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		เธอทัง้หลายจะส�าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน		ภกิษโุมคคลัลานะ 
มฤีทธิม์ากอย่างนี	้	มอีานภุาพมากอย่างนี	้	เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซ่ึงธรรมเหล่าไหน	?		
	 ภกิษทุัง้หลายกราบทลูว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		ธรรมทัง้หลายของข้าพระองค์ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นรากฐาน		ฯลฯ

[๑๒๔๒]
	 พ.	 	ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากอย่างน้ี	 	 มีอานุภาพมาก 
อย่างนี้	 	 เพราะได้เจริญ	 	 ได้กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔		 	อิทธิบาท	๔	 เป็นไฉน	?		 
ภิกษุโมคคัลลานะย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขารดังนี้
ว่า	 	ฉันทะของเราจักไม่ย่อหย่อนเกินไป	 	 ไม่ต้องประคองเกินไป	 	 ไม่หดหู่ในภายใน		 
ไม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอก	 	 	 และเธอมีความส�าคัญในเบื้องหลังและเบื้องหน้าอยู่ว่า		 
เบือ้งหน้าฉันใด		เบ้ืองหลังกฉั็นนัน้			เบือ้งหลงัฉนัใด		เบือ้งหน้าก็ฉันน้ัน			เบือ้งล่างฉนัใด		
เบือ้งบนก็ฉันนัน้			เบ้ืองบนฉนัใด		เบือ้งล่างกฉ็นันัน้			กลางวนัฉนัใด		กลางคนืกฉ็นันัน้			 
กลางคืนฉันใด		กลางวันก็ฉันนั้น			เธอมีใจเปิดเผย		ไม่มีอะไรหุ้มห่อ		อบรมจิตใจให้
สว่างอยู่		ย่อมเจริญอทิธบิาท		อนัประกอบด้วยวริยิสมาธ.ิ..			จติตสมาธิ...			วมัิงสาสมาธิ 
และปธานสังขารดังนี้ว่า	 	วิมังสาของเราจักไม่ย่อหย่อนเกินไป		ไม่ต้องประคองเกินไป		 
ฯลฯ	 	 เธอมีใจเปิดเผย	 	 ไม่มีอะไรหุ้มห่อ	 	อบรมจิตให้สว่างอยู่	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย		 
ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากอย่างนี้		มีอานุภาพมากอย่างนี้		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�า
ให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล.

[๑๒๔๓]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 อนึ่ง	 	 ภิกษุโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง	 	 คือ		 
คนเดยีวเป็นหลายคนก็ได้		หลายคนเป็นคนเดียวกไ็ด้		ฯลฯ		ใช้อ�านาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ได้		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้.

[๑๒๔๔]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	อนึ่ง	 	ภิกษุโมคคัลลานะ	 	ย่อมกระท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุติ		 
ปัญญาวิมุติ	 	 อันหาอาสวะมิได้	 	 เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปด้วยปัญญาอันย่ิงเอง		 
ในปัจจุบัน		เข้าถึงอยู ่ เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

1.  โมคคัลลานะ  -ผู้รวบรวม



724 

[๑๒๔๕]
ตตฺร		โข		ภควา		ภิกฺขู		อามนฺเตสิ		ต		กึ		มฺถ		ภิกฺขเว		กตเมส		ธมฺมาน	

ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		ตถาคโต		เอวมหิทฺธิโก		เอวมหานุภาโวติ	ฯ		ภควมูลกา		โน		
ภนฺเต	 ธมฺมา		ฯเปฯ	

[๑๒๔๖]
จตุนฺน	 	โข		ภิกฺขเว		อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		ตถาคโต		เอว		 

มหิทฺธิโก		เอวมหานุภาโว	ฯ		กตเมส		จตุนฺน	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ตถาคโต		ฉนฺทสมาธิ- 
ปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ		อิติ		เม		ฉนฺโท		น		จ		อติลีโน		ภวิสฺสติ		น		
จ		อติปคฺคหิโต		ภวิสฺสติ		น		จ		อชฺฌตฺต		สงฺขิตฺโต		ภวิสฺสติ		น		จ		พหิทฺธา		วิกฺขิตฺโต		 
ภวิสฺสติ		ปจฺฉาปุเร		สฺี		จ		วิหรติ		ยถา		ปุเร		ตถา		ปจฺฉา		ยถา		ปจฺฉา		ตถา		 
ปุเร		ยถา		อโธ		ตถา		อุทฺธ		ยถา		อุทฺธ		ตถา		อโธ		ยถา		ทิวา		ตถา		รตฺตึ		ยถา		 
รตฺตึ		ตถา		ทิวา		อิติ		วิวเฏน		เจตสา		อปริโยนทฺเธน		สปฺปภาส		จิตฺต		ภาเวติ	ฯ		 
วิริยสมาธิ	 	จิตฺตสมาธิ	 	วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท	 	ภาเวติ	 	 อิติ		 
เม		วีมสา		น		จ		อติลีนา		ภวิสฺสติ		น		จ		อติปคฺคหิตา		ภวิสฺสติ		ฯเปฯ		อิติ		วิวเฏน		 
เจตสา	 	อปริโยนทฺเธน	 	สปฺปภาส	 	 จิตฺต	 	 ภาเวติ	ฯ	 	อิเมส	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	 จตุนฺน		 
อิทฺธิปาทาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		ตถาคโต		เอวมหิทฺธิโก		เอวมหานุภาโว	ฯ	

[๑๒๔๗]
อเิมสฺจ		ปน		ภกิขฺเว		จตนุนฺ		อทิธิฺปาทาน		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺา		ตถาคโต		

อเนกวหิติ		อทิธฺวิธิ		ปจจฺนโุภติ		เอโกปิ		หตุวฺา		พหธุา		โหต	ิ	ฯเปฯ		ยาว		พฺรหมฺโลกาปิ		
กาเยน		วส		วตฺเตติ	ฯ	

[๑๒๔๘]
อิเมสฺจ	 	ปน	 	ภิกฺขเว	 	 จตุนฺน	 	 อิทฺธิปาทาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

ตถาคโต		อาสวาน		ขยา		อนาสว		เจโตวิมุตฺตึ		ปฺาวิมุตฺตึ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		
อภิฺา		สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรตีติ	ฯ		(ฉปิ		อภิฺาโย		วิตฺถาเรตพฺพา)	ฯ	
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ตถาคตสูตร  

	 พระตถาคตมีฤทธิ์มาก

[๑๒๔๕]
	 ณ	ที่นั้นแล		พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่า		

 ดกูรภกิษุทัง้หลาย		เธอท้ังหลายจะส�าคญัความข้อน้ันเป็นไฉน		ตถาคตมฤีทธ์ิมาก
อย่างนี้		มีอานุภาพมากอย่างนี้		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งธรรมเหล่าไหน	?		
	 ภกิษทุัง้หลายกราบทลูว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		ธรรมทัง้หลายของข้าพระองค์ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นรากฐาน		ฯลฯ

[๑๒๔๖]
	 พ.	 	ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ตถาคตมีฤทธิ์มากอย่างน้ี	 	 มีอานุภาพมากอย่างนี	้	 
เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔			อิทธิบาท	๔	เป็นไฉน	?			ตถาคต
ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉนัทสมาธแิละปธานสงัขารดงันีว่้า	 	ฉนัทะของเรา
จกัไม่ย่อหย่อนเกนิไป		ไม่ต้องประคองเกนิไป		ไม่หดหู่ในภายใน		ไม่ฟุ้งซ่านในภายนอก		
และตถาคตมีความส�าคัญในเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่ว่า		เบื้องหน้าฉันใด		เบื้องหลัง 
ก็ฉันนั้น	 	 	 เบ้ืองหลังฉันใด	 	 เบ้ืองหน้าก็ฉันน้ัน	 	 	 เบ้ืองล่างฉันใด	 	 เบ้ืองบนก็ฉันนั้น		 
เบื้องบนฉันใด		เบื้องล่างก็ฉันนั้น			กลางวันฉันใด		กลางคืนก็ฉันนั้น			กลางคืนฉันใด		
กลางวันกฉ็นันัน้			ตถาคตมใีจเปิดเผย		ไม่มอีะไรหุม้ห่อ		อบรมจิตให้สว่างอยู	่	ย่อมเจรญิ
อทิธบิาทอนัประกอบด้วยวิริยสมาธ.ิ..			จติตสมาธ.ิ..			วมิงัสาสมาธแิละปธานสงัขารดงันี้
ว่า		วมิงัสาของเราจกัไม่ย่อหย่อนเกนิไป		ไม่ต้องประคองเกนิไป		ฯลฯ		ตถาคตมใีจเปิดเผย		 
ไม่มอีะไรหุม้ห่อ		อบรมจติให้สว่างอยู	่	ตถาคตมฤีทธิม์ากอย่างนี	้	มอีานภุาพมากอย่างนี้		 
เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้แล.

[๑๒๔๗]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 อนึ่ง	 	 ตถาคตย่อมแสดงอิทธิฤทธิ์ได้หลายอย่าง	 	 คือ		 
คนเดยีวเป็นหลายคนก็ได้		หลายคนเป็นคนเดียวกไ็ด้		ฯลฯ		ใช้อ�านาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ได้		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้.

[๑๒๔๘]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย		อนึ่ง	 	ตถาคตย่อมกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ	 	ปัญญาวิมุติ 
อันหาอาสวะมิได้	 	 เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป	 	ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง	 	 ในปัจจุบัน		 
เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	เหล่านี้.
	 (พึงให้อภิญญาทั้ง	๖	พิสดาร)

จบ  สูตรที่ ๑๑  
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อโยคุฬวคฺโค  ตติโย ฯ

ตสฺสุทฺทาน

	 	 มคฺโค		อโยคุโฬ		ภิกฺขุ	 สุทฺธกฺจ 1		เทฺว		ผลา		อานนฺทา
	 	 เทฺว		วุตฺตา		ภิกฺขูหิ		อปเร		เทฺว	 		โมคฺคลฺลาโน		ตถาคโตติ	ฯ	

1.  ม. สุทฺธิกฺจาปิ  เทฺว  ผลา  เทฺว  จานนฺทา  ทุเว  ภิกฺขู ... ฯ
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จบ  อโยคุฬวรรคที่ ๒ 1 

รวมสูตร	2ที่มีในวรรคนี้		คือ

	 	 ๑.	มรรคสูตร				 	 ๒.	อโยคุฬสูตร								
	 	 ๓.	ภิกขุสุทธกสูตร							 	 ๔.	ผลสูตรที่	๑						
	 	 ๕.	ผลสูตรที่	๒	 	 ๖.	อานันทสูตรที่	๑	
	 	 ๗.	อานันทสูตรที่	๒					 	 ๘.	ภิกขุสูตรที่	๑				
	 	 ๙.	ภิกขุสูตรที่	๒	 	 ๑๐.	โมคคัลลานสูตร				
	 	 ๑๑.	ตถาคตสูตร

1.  จบ  อโยคุฬวรรคที่ ๓  -ผู้รวบรวม
2.   ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “รวมพระสูตร”  -ผู้รวบรวม
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อิทฺธิปาทสยุตฺตสฺส  คงฺคาทิเปยฺยาโล  จตุตฺโถ

[๑๒๔๙]
เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		คงฺคา		นที		ปาจีนนินฺนา		ปาจีนโปณา		ปาจีนปพฺภารา	ฯ		 

เอวเมว	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ	 	จตฺตาโร	 	อิทฺธิปาเท	 	ภาเวนฺโต	 	จตฺตาโร	 	อิทฺธิปาเท		 
พหุลีกโรนฺโต		นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโร	ฯ	

[๑๒๕๐]
กถฺจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ	 	จตฺตาโร		อิทฺธิปาเท		ภาเวนฺโต		จตฺตาโร		อิทฺธิปาเท		 

พหุลีกโรนฺโต		นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโร	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		
ภิกฺขุ		ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต		อิทฺธิปาท		ภาเวติ	ฯ		วิริยสมาธิ		จิตฺตสมาธิ		 
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท	 	ภาเวติ	ฯ	 	 เอว	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ		 
จตฺตาโร		อิทฺธิปาเท		ภาเวนฺโต		จตฺตาโร		อิทฺธิปาเท		พหุลีกโรนฺโต		นิพฺพานนินฺโน		โห
ติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโรติ	ฯ	

(ยถา		เอสนา		ปาลิ		อิทฺธิปาเทสุ		วิตฺถาเรตพฺพา)	ฯ	

[๑๒๕๑]
ปฺจิมานิ		ภิกฺขเว		อุทฺธมฺภาคิยานิ		สฺโชนานิ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		รูปราโค		 

อรปูราโค		มาโน		อทฺุธจจฺ		อวิชชฺา	ฯ		อมิานิ		โข		ภกฺิขเว		ปฺจุทธฺมฺภาคยิานิ		สฺโชนานิ	ฯ	

[๑๒๕๒]
อเิมส		โข		ภกิขฺเว		ปฺจนนฺ		อทุธฺมฺภาคยิาน		สฺโชนาน		อภิฺาย		ปริฺาย		

ปริกฺขยาย	 	ปหานาย	 	จตฺตาโร	 	อิทฺธิปาทา	 	ภาเวตพฺพา	ฯ	 	กตเม	 	จตฺตาโร	ฯ	 	อิธ		
ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ	 	ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	อิทฺธิปาท	 	ภาเวติ	ฯ	 	วิริยสมาธิ		 
จิตฺตสมาธิ	 	 วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต	 	 อิทฺธิปาท	 	ภาเวติ	ฯ	 	อิเมส	 	 โข		 
ภิกฺขเว		ปฺจนฺน		อุทฺธมฺภาคิยาน		สฺโชนาน		อภิฺาย		ปริฺาย		ปริกฺขยาย		 
ปหานาย		อิเม		จตฺตาโร		อิทฺธิปาทา		ภาเวตพฺพาติ	ฯ		

(ยถา		มคคฺสยตุตฺ		วติถฺารติ		เอว		คงคฺาเปยยฺาโล		ยาว		เอสนา		ปาล	ิ	อทิธฺปิาเทสุ		 
วิตฺถาเรตพฺพา)	ฯ	

อิทฺธิปาทสยุตฺต  นิฏติ ฯ
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คังคาทิเปยยาล แห่งอิทธิบาทสังยุตท่ี ๔ 

	 ว่าด้วยผลแห่งอิทธิบาท	๔	

[๑๒๔๙]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 แม่น�้าคงคาไหลไปสู ่ทิศปราจีน	 	 หลั่งไปสู ่ทิศปราจีน		 
บ่าไปสู่ทิศปราจีน	 	แม้ฉันใด	 	ภิกษุเจริญอิทธิบาท	๔		กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔		 
ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน		โน้มไปสู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน		ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๒๕๐]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็ภิกษุเจริญอิทธิบาท	๔	 	กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔		 
อย่างไรเล่า		จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน		โน้มไปสู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน	?			ภิกษุใน
ธรรมวินยันี	้		ย่อมเจริญอทิธบิาทอนัประกอบด้วยฉนัทสมาธแิละปธานสงัขาร			ย่อมเจรญิ 
อิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ...	 	 	จิตตสมาธิ...	 	 	วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร		
ภิกษุเจริญอิทธิบาท	๔		กระท�าให้มากซึ่งอิทธิบาท	๔	อย่างน้ีแล	 	ย่อมเป็นผู้น้อมไป 
สู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน.
	 (พึงขยายความบาลีในอิทธิบาท		จนกระทั่งถึงความแสวงหา)

1

[๑๒๕๑]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	 เหล่านี้	 	 	สังโยชน์อันเป็น
ส่วนเบื้องบน	๕	เป็นไฉน	?		คือ		รูปราคะ			อรูปราคะ			มานะ			อุทธัจจะ			อวิชชา		
สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	เหล่านี้แล.		

[๑๒๕๒]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ภิกษุพึงเจริญอิทธิบาท	๔		 เพื่อรู้ย่ิง	 	 เพื่อก�าหนดรู้	 	 เพื่อ
ความสิ้นไป		เพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	เหล่านี้แล		อิทธิบาท	๔	เป็นไฉน	?		
ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วย		ฉันทสมาธิและปธานสังขาร		 
ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ...	 	 	 จิตตสมาธิ...	 	 วิมังสาสมาธิและ 
ปธานสังขาร		ภิกษพึุงเจริญอทิธบิาท	๔	เหล่านี	้	เพือ่รู้ยิง่		เพือ่ก�าหนดรู	้	เพือ่ความสิน้ไป		
เพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	เหล่านี้แล.
	 (คงัคาเปยยาลเหมอืนกบัมรรคสงัยตุ		ทีข้่าพเจ้าให้พสิดารแล้ว		พงึขยายความบาลใีนอทิธบิาท		จนกระทัง่ถงึความแสวงหา)

จบ  อิทธิบาทสังยุต
1.  พึงเทียบเคยีงเนือ้ความโดยละเอยีดได้ทีข้่อ [๑๘๓] - [๑๙๘] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หน้า ๑๐๙ - ๑๑๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเล่มน้ี  -ผูร้วบรวม
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อนุรุทฺธสยุตฺต
รโหคตวคฺโค  ปโม

[๑๒๕๓]
เอวมฺเม	 	สุต	 	 เอก	 	สมย	 	อายสฺมา	 	อนุรุทฺโธ	 	สาวตฺถิย	 	วิหรติ	 	 เชตวเน		 

อนาถปิณฺฑิกสฺส	 	อาราเม	ฯ	 	อถ	 	 โข	 	อายสฺมโต	 	อนุรุทฺธสฺส	 	รโหคตสฺส	 	ปฏิสลฺ-
ลีนสฺส		เอว		เจตโส		ปริวิตกฺโก		อุทปาทิ		เยส		เกสฺจิ		จตฺตาโร		สติปฏฺานา		วิรทฺธา		 
วิรทฺโธ		เตส		อริโย		มคฺโค		สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี		เยส		เกสฺจิ		จตฺตาโร		สติปฏฺานา		
อารทฺธา		อารทฺโธ		เตส		อริโย		มคฺโค		สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ	ฯ	

[๑๒๕๔]
อถ		โข		อายสฺมา		มหาโมคฺคลฺลาโน		อายสฺมโต		อนุรุทฺธสฺส		 เจตสา		เจโต- 

ปริวิตกฺกมฺาย		เสยฺยถาปิ		นาม		พลวา		ปุริโส		สมฺมิฺชิต		วา		พาห		ปสาเรยฺย		 
ปสาริต		วา		พาห		สมฺมิฺเชยฺย		เอวเมว		อายสฺมโต		อนุรุทฺธสฺส		สมฺมุเข		ปาตุรโหสิ	ฯ		 
อถ		 โข	 	อายสฺมา	 	มหาโมคฺคลฺลาโน	 	อายสฺมนฺต	 	อนุรุทฺธ	 	 เอตทโวจ	 	กิตฺตาวตา		 
นุ		โข		อาวุโส		อนุรุทฺธ		ภิกฺขุโน		จตฺตาโร		สติปฏฺานา		อารทฺธา		โหนฺตีติ	ฯ	

[๑๒๕๕]
อิธาวุโส		ภิกฺขุ		อชฺฌตฺต		กาเย		สมุทยธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ		ฯเปฯ		อชฺฌตฺต		

กาเย	 	 วยธมฺมานุปสฺสี	 	 วิหรติ	ฯ	 	อชฺฌตฺต	 	 กาเย	 	 สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี	 	 วิหรติ		 
อาตาปี		สมปฺชาโน		สตมิา		วิเนยยฺ		โลเก		อภชิฌฺาโทมนสสฺ	ฯ		พหทิธฺา		กาเย		สมุทยธมฺ- 
มานุปสฺสี		วิหรติ		ฯเปฯ		พหิทฺธา		กาเย		วยธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ	ฯ		พหิทฺธา		กาเย		
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌา-
โทมนสฺส	ฯ		อชฺฌตฺตพหิทฺธา		กาเย		สมุทยธมฺมานุปสฺสี	 	วิหรติ	ฯ		อชฺฌตฺตพหิทฺธา		 
กาเย		วยธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ	ฯ		อชฺฌตฺตพหิทฺธา		กาเย		สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ		 
อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	
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๘. อนุรุทธสังยุต  
รโหคตวรรคท่ี ๑ 

รโหคตสูตรท่ี ๑ 

	 ว่าด้วยสติปัฏฐาน	๔	

[๑๒๕๓]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-

	 สมัยหนึ่ง	 	ท่านพระอนุรุทธะอยู่	ณ	พระวิหารเชตวัน	 	อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี	 	 ใกล้พระนครสาวัตถี		 

ครั้งนั้นแล	 	 ท่านพระอนุรุทธะหลีกเร้นอยู ่ในที่ลับ	 	 ได้เกิดความปริวิตกขึ้นในใจอย่างนี้ว ่า	 	 สติปัฏฐาน	 ๔		 
อนัชนเหล่าใดเหล่าหนึง่เบือ่แล้ว		ชนเหล่าน้ัน		ชือ่ว่า		เบ่ืออริยมรรคทีจ่ะให้ถงึความสิน้ทุกข์ 
โดยชอบ		สตปัิฏฐาน	๔		อนัชนเหล่าใดเหล่าหนึง่ปรารภแล้ว		ชนเหล่านั้น		ชื่อว่าปรารภ
อริยมรรคที่จะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ.

[๑๒๕๔]
	 ล�าดับน้ัน	 	ท่านมหาโมคคัลลานะรู้ความปริวิตกในใจของท่านพระอนุรุทธะด้วยใจ	 	 จึงไปปรากฏในที่เฉพาะหน้า

ท่านอนุรุทธะ		เหมือนบุรุษมีก�าลัง		เหยียดแขนที่คู้		หรือคู้แขนที่เหยียด		ฉะนั้น		ครั้งนั้น		ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ถาม 

ท่านอนุรุทธะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ		ภิกษุจึงจะชื่อว่า		ปรารภสติปัฏฐาน	๔	? 

[๑๒๕๕]
 ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า	 	 ดูกรผู้มีอายุ	 	ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 	 ย่อมพิจารณาเห็นธรรม		 
คือ		ความเกิดขึ้นในกายในภายในอยู่		พิจารณาเห็นธรรม		คือ		ความเสื่อมไปในกาย 
ในภายในอยู่	 	 พิจารณาเห็นธรรม	 	 คือ	 	 ความเกิตขึ้น	1	และความเสื่อมไปในกาย 
ในภายในอยู่	 	 มีความเพียร	 	มีสัมปชัญญะ	 	มีสติ	 	พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสียได้	 	 ย่อมพิจารณาเห็นธรรม	 	 คือความเกิดข้ึนในกายในภายนอกอยู	่	
พิจารณาเห็นธรรม		คือ		ความเสื่อมไปในกายในภายนอกอยู่		พิจารณาเห็นธรรม		คือ		 
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายในภายนอกอยู่	 	 มีความเพียร	 	มีสัมปชัญญะ		 
มสีตพิงึก�าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยีได้		ย่อมพจิารณาเหน็ธรรม		คอื		ความเกดิขึน้ 

1.  ความเกิดขึ้น  -ผู้รวบรวม
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[๑๒๕๖]
โส		สเจ		อากงฺขติ		อปฺปฏิกูเล		ปฏิกูลสฺี		วิหเรยฺยนฺติ		ปฏิกูลสฺี		ตตฺถ		

วิหรติ	ฯ		สเจ		อากงฺขติ		ปฏิกูเล		อปฺปฏิกูลสฺี		วิหเรยฺยนฺติ		อปฺปฏิกูลสฺี		ตตฺถ		 
วิหรติ	ฯ	 	 สเจ	 	อากงฺขติ	 	 อปฺปฏิกูเล	 	 จ	 	ปฏิกูเล	 	 จ	 	ปฏิกูลสฺี	 	 วิหเรยฺยนฺติ		 
ปฏิกลูสฺี		ตตถ		วหิรติ	ฯ		สเจ		อากงฺขต	ิ	ปฏกิเูล		จ		อปปฺฏกูิเล		จ		อปปฺฏิกลูสฺี		
วิหเรยฺยนฺติ		อปฺปฏิกูลสฺี		ตตฺถ		วิหรติ	ฯ		สเจ		อากงฺขติ		อปฺปฏิกูลฺจ		ปฏิกูลฺจ		 
ตทุภย	 	อภินิวชฺเชตฺวา	 	อุเปกฺขโก	 	วิหเรยฺย	 	สโต	 	สมฺปชาโนติ	 	อุเปกฺขโก	 	ตตฺถ		 
วิหรติ		สโต		สมฺปชาโน	ฯ	

[๑๒๕๗]
อชฺฌตฺต		เวทนาสุ		สมุทยธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ		อชฺฌตฺต		เวทนาสุ		วยธมฺมา- 

นุปสฺสี	 	 วิหรติ	ฯ	 	 อชฺฌตฺต	 	 เวทนาสุ	 	 สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี	 	 วิหรติ	 	 อาตาป	ี	 
สมฺปชาโน		สติมา	 	วิเนยฺย	 	 โลเก	 	อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	 	พหิทฺธา	 	 เวทนาสุ	 	สมุทย- 
ธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ		พหิทฺธา		เวทนาสุ		วยธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ	ฯ		พหิทฺธา		เวทนาสุ		 
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌา- 
โทมนสฺส	ฯ		อชฺฌตฺตพหิทฺธา		เวทนาสุ		สมุทยธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ		อชฺฌตฺตพหิทฺธา		
เวทนาสุ		วยธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ	ฯ		อชฺฌตฺตพหิทฺธา		เวทนาสุ		สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี		
วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	
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ในกาย	 	ทั้งภายในและภายนอกอยู่	 	พิจารณาเห็นธรรม	 	คือ	 	ความเสื่อมไปในกาย		 
ทัง้ภายในและภายนอกอยู	่	พิจารณาเหน็ธรรม		คอื		ความเกดิข้ึนและความเสือ่มไปในกาย		
ทั้งภายในและภายนอกอยู่		มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได้.

[๑๒๕๖]
 ภกิษนุัน้ถ้าหวงัอยูว่่า		ขอเราพึงเป็นผูม้คีวามส�าคญัว่า		ปฏิกลูในสิง่ทีไ่ม่ปฏิกูลอยูเ่ถดิ		 
ก็ย่อมเป็นผู้มีความส�าคัญกว่า	1	 	ปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลน้ันอยู่	 	ถ้าหวังอยู่ว่า	 	ขอเรา 
พึงเป็นผู้มีความส�าคัญว่า	 	 ไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่เถิด	 	ก็ย่อมเป็นผู้มีความส�าคัญว่า		
ไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่			ถ้าหวังอยู่ว่า		ขอเราพึงเป็นผู้มีความส�าคัญว่า		ปฏิกูลใน 
สิง่ไม่ปฏิกลูและสิง่ปฏิกลูอยูเ่ถดิ		กย่็อมเป็นผูมี้ความส�าคญัว่า		ปฏิกูลในสิง่ไม่ปฏิกูลและ
สิง่ปฏกิลูนัน้อยู	่		ถ้าหวังอยูว่่า		ขอเราพงึเป็นผูมี้ความส�าคญัว่า		ไม่ปฏกิลูในสิง่ปฏกูิลและ 
สิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เถิด		ก็ย่อมเป็นผู้มีความส�าคัญว่า		ไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูล
นั้นอยู่			ถ้าหวังอยู่ว่า		ขอเราพึงเป็นผู้เว้นขาดสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นแล้ว		 
มีอุเบกขา	 	 	มีสติสัมปชัญญะอยู่เถิด	 	 	ก็ย่อมเป็นผู้มีอุเบกขา	 	 	 มีสติสัมปชัญญะ 
ในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่.

[๑๒๕๗]
	 ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรม		คือ		ความเกิดขึ้นในเวทนาในภายในอยู่			พิจารณา
เห็นธรรม	 	 คือ	 	 ความเสื่อมไปในเวทนาในภายในอยู ่	 	 พิจารณาเห็นธรรม	 	 คือ		 
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาในภายในอยู่	 	 มีความเพียร	 	 มีสัมปชัญญะ		 
มีสติ	 	 พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้	 	 	 ย่อมพิจารณาเห็นธรรม	 	 คือ		 
ความเกิดขึน้ในเวทนาในภายนอกอยู่			พิจารณาเหน็ธรรม		คอื		ความเสือ่มไปในเวทนา
ในภายนอกอยู่	 	 	พิจารณาเห็นธรรม		คือ	 	ความเกิดข้ึนแล		ความเสื่อมไปในเวทนา 
ในภายนอกอยู่	 	 มีความเพียร	 	มีสัมปชัญญะ	 	มีสติ	 	พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสียได้	 	 	 ย่อมพิจารณาเห็นธรรม	 	คือ	 	ความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งภายในและ
ภายนอกอยู่		พิจารณาเห็นธรรม		คือความเสื่อมไปในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู่			
พิจารณาเห็นธรรม		คือ		ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งภายในภายนอกอยู่		
มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

1.  ส�าคัญว่า  -ผู้รวบรวม
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[๑๒๕๘]
โส		สเจ		อากงฺขติ		อปฺปฏิกูเล		ปฏิกูลสฺี		วิหเรยฺยนฺติ		ปฏิกูลสฺี		ตตฺถ		

วิหรติ	ฯ	 	สเจ	 	อากงฺขติ	 	ปฏิกูเล	 	อปฺปฏิกูลสฺี	 	 วิหเรยฺยนฺติ	 	อปฺปฏิกูลสฺี		 
ตตฺถ		วิหรติ	ฯ		สเจ		อากงฺขติ		อปฺปฏิกูเล		จ		ปฏิกูเล		จ		ปฏิกูลสฺี		วิหเรยฺยนฺติ		 
ปฏิกูลสฺี		ตตฺถ		วิหรติ	ฯ		สเจ		อากงฺขติ		ปฏิกูเล		จ		อปฺปฏิกูเล		จ		อปฺปฏิกูลสฺี		
วิหเรยฺยนฺติ		อปฺปฏิกูลสฺี		ตตฺถ		วิหรติ	ฯ		สเจ		อากงฺขติ		อปฺปฏิกูลฺจ		ปฏิกูลฺจ		
ตทุภย		อภนิวิชฺเชตวฺา		อเุปกขฺโก		วหิเรยยฺ		สโต		สมปฺชาโนต	ิ	อเุปกขฺโก		ตตถฺ		วหิรติ		
สโต		สมฺปชาโน	ฯ	

[๑๒๕๙]
อชฺฌตฺต		จิตฺเต		ฯเปฯ		พหิทฺธา		จิตฺเต		ฯเปฯ		อชฺฌตฺตพหิทฺธา		จิตฺเต		สมุทย- 

ธมมฺานปุสสฺ	ี	วิหรติ	ฯ		อชฌฺตฺตพหทฺิธา		จิตเฺต		วยธมฺมานุปสสฺ	ี	วหิรต	ิฯ		อชฌฺตตฺพหทิธฺา		
จิตฺเต		สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ		อาตาปี		ฯเปฯ		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	

[๑๒๖๐]
โส		สเจ		อากงฺขติ		อปฺปฏิกูเล		ปฏิกูลสฺี		วิหเรยฺยนฺติ		ปฏิกูลสฺี		ตตฺถ		

วิหรติ		ฯเปฯ		อุเปกฺขโก		ตตฺถ		วิหรติ		สโต		สมฺปชาโน	ฯ	

[๑๒๖๑]
อชฺฌตฺต		ธมฺเมสุ		ฯเปฯ		พหิทฺธา		ธมฺเมสุ		ฯเปฯ		อชฺฌตฺตพหิทฺธา		ธมฺเมสุ		 

สมุทยธมฺมานุปสฺสี	 	 วิหรติ	ฯ	 	อชฺฌตฺตพหิทฺธา	 	ธมฺเมสุ	 	 วยธมฺมานุปสฺสี	 	 วิหรติ	ฯ		
อชฺฌตฺตพหิทฺธา		ธมฺเมสุ		สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		 
วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	

[๑๒๖๒]
โส		สเจ		อากงฺขติ		อปฺปฏิกูเล		ปฏิกูลสฺี		วิหเรยฺยนฺติ		ปฏิกูลสฺี		ตตฺถ		

วิหรติ		ฯเปฯ		อุเปกฺขโก		ตตฺถ		วิหรติ		สโต		สมฺปชาโน	ฯ		เอตฺตาวตา		โข		อาวุโส		
ภิกฺขุโน		จตฺตาโร		สติปฏฺานา		อารทฺธา		โหนฺตีติ	ฯ	
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[๑๒๕๘]
 ภกิษนุัน้ถ้าหวงัอยู่ว่า		ขอเราพึงเป็นผูมี้ความส�าคญัว่า		ปฏกูิลในส่ิงไม่ปฏกิลูอยูเ่ถดิ		 
ก็ย่อมเป็นผู้มีความส�าคัญว่า		ปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่		ฯลฯ			ถ้าหวังอยู่ว่า		ขอเรา 
เป็นผู้เว้นขาดสิง่ไม่ปฏกูิลและสิง่ปฏิกลูทัง้สองนัน้แล้วมอุีเบกขา		มสีตสิมัปชญัญะอยู่เถดิ		
ก็ย่อมเป็นผู้มีอุเบกขา		มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่.

[๑๒๕๙]
	 ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรม		คือ		ความเกิดขึ้นในจิตในภายใน		ฯลฯ			พิจารณา
เห็นธรรม	 	 คือ	 	 ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู่		 
มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

[๑๒๖๐]
 ภิกษุนั้นถ้าหวังอยู่ว่า	 	ขอเราพึงเป็นผู้มีความส�าคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูล 
อยู่เถิด		ฯลฯ		ก็ย่อมเป็นผู้มีอุเบกขา		มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่.		[1]

[๑๒๖๑]
	 ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรม		คือ		ความเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายในภายใน		ฯลฯ		
พิจารณาเห็นธรรม		คือ	 	ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในธรรมทั้งหลาย	 	ทั้งภายใน
และภายนอกอยู่	 	มีความเพียร	 	 มีสัมปชัญญะ	 	 มีสติ	 	 พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสียได้.

[๑๒๖๒]
 ภิกษุนั้นถ้าหวังอยู่ว่า	 	 ขอเราพึงเป็นผู้มีความส�าคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูล 
อยู่เถิด		ฯลฯ		ก็ย่อมเป็นผู้มีอุเบกขา		มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่			ดูกรท่านผู้มีอายุ		
ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล		ภิกษุจึงจะชื่อว่าปรารภสติปัฏฐาน	๔.		[2]

จบ  สูตรที่ ๑ 

1.  ดูเพ่ิมเติมได้ที่ข้อ  [๑๓๓๒]  -  [๑๓๓๖]  และข้อ  [๑๔๐๒]  -  [๑๔๐๓]  ในเล่มน้ี  -ผู้รวบรวม
2.  ดูเพ่ิมเติมได้ที่ข้อ  [๑๓๓๒]  -  [๑๓๓๖]  และข้อ  [๑๔๐๒]  -  [๑๔๐๓]  ในเล่มน้ี  -ผู้รวบรวม
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[๑๒๖๓]
สาวตฺถีนิทาน	ฯ	 	อถ	 	 โข	 	อายสฺมโต	 	อนุรุทฺธสฺส	 	 รโหคตสฺส	 	ปฏิสลฺลีนสฺส		 

เอว	 	 เจตโส	 	ปริวิตกฺโก	 	อุทปาทิ	 	 เยส	 	 เกสฺจิ	 	จตฺตาโร	 	สติปฏฺานา	 	วิรทฺธา		 
วิรทฺโธ		เตส		อริโย		มคฺโค		สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี		เยส		เกสฺจิ		จตฺตาโร		สติปฏฺานา		
อารทฺธา		อารทฺโธ		เตส		อริโย		มคฺโค		สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ	ฯ	

[๑๒๖๔]
อถ		โข		อายสฺมา		มหาโมคฺคลฺลาโน		อายสฺมโต		อนุรุทฺธสฺส		เจตสา		เจโตปริ- 

วิตกฺกมฺาย	 	 เสยฺยถาปิ	 	นาม	 	พลวา	 	ปุริโส	 	สมฺมิฺชิต	 	วา	 	พาห	 	ปสาเรยฺย		 
ปสาริต		วา		พาห		สมฺมิฺเชยฺย		เอวเมว		อายสฺมโต		อนุรุทฺธสฺส		สมฺมุเข		ปาตุรโหสิ	ฯ	

[๑๒๖๕]
อถ		โข		อายสฺมา		มหาโมคฺคลฺลาโน		อายสฺมนฺต		อนุรุทฺธ		เอตทโวจ		กิตฺตาวตา		

นุ		โข		อาวุโส		อนุรุทฺธ		ภิกฺขุโน		จตฺตาโร		สติปฏฺานา		อารทฺธา		โหนฺตีติ	ฯ	

[๑๒๖๖]
อิธาวุโส	 	 ภิกฺขุ	 	อชฺฌตฺต	 	กาเย	 	กายานุปสฺสี	 	วิหรติ	 	อาตาปี	 	สมฺปชาโน		 

สติมา	 	วิเนยฺย	 	 โลเก	 	อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	 	พหิทฺธา	 	กาเย	 	กายานุปสฺสี	 	 วิหรต	ิ	 
อาตาปี		ฯเปฯ		อชฺฌตฺตพหิทฺธา		กาเย		กายานุปสฺสี		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		 
วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	

[๑๒๖๗]
อชฺฌตฺต		เวทนาสุ		เวทนานุปสฺสี		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		

โลเก		อภชิฌฺาโทมนสสฺ	ฯ		พหทิธฺา		เวทนาส	ุ	เวทนานปุสสฺ	ี	วหิรติ		อาตาปี		สมปฺชาโน		
สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ		อชฺฌตฺตพหิทฺธา		เวทนาสุ		เวทนานุปสฺสี		
วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	

[๑๒๖๘]
อชฺฌตฺต	 	จิตฺเต	ฯ	 	พหิทฺธา	 	จิตฺเต	ฯ	 	อชฺฌตฺตพหิทฺธา	 	จิตฺเต	 	จิตฺตานุปสฺสี		 

วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	
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รโหคตวรรคท่ี ๒ 1 

	 ว่าด้วยสติปัฏฐาน	๔

[๑๒๖๓]
	 สาวัตถีนิทาน.	 	 ครั้งนั้น	 	 ท่านพระอนุรุทธะหลีกเร้นอยู ่ในที่ลับ	 	 ได้เกิดความปริวิตกขึ้นในใจอย่างนี้ว่า		 

สตปัิฏฐาน	๔	อันชนเหล่าใดเหล่าหน่ึงเบื่อแล้ว	 	ชนเหล่านั้นชื่อว่า	 	 เบื่ออริยมรรค 
ที่จะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ		สติปัฏฐาน	๔	 อันชนเหล่าใดเหล่าหน่ึงปรารภแล้ว		 
ชนเหล่านั้น		ชื่อว่าปรารภอริยมรรคที่จะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ.

[๑๒๖๔]
	 ล�าดับน้ัน	 	ท่านมหาโมคคัลลานะ	 	 รู้ความปริวิตกในใจของท่านอนุรุทธะด้วยใจ	 	จึงไปปรากฏในที่เฉพาะหน้า

ท่านพระอนุรุทธะ		เหมือนบุรุษมีก�าลัง		เหยียดแขนที่คู้		หรือคู้แขนที่เหยียด		ฉะนั้น.

[๑๒๖๕]
	 ครั้งนั้น	 	ท่านมหาโมคคัลลานะได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่า	 	 ดูกรท่านพระอนุรุทธะ	 	ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ		 

ภิกษุจึงจะชื่อว่าปรารภสติปัฏฐาน	๔	?	

[๑๒๖๖]
 ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า	 	 ดูกรผู้มีอายุ	 	 ภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 	 ย่อมพิจารณาเห็นกาย 
ในกายในภายในอยู่		มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสียได้			พิจารณาเห็นกายในกายในภายนอกอยู่		ฯลฯ			พิจารณาเห็นกายในกาย 
ทั้งภายในและภายนอกอยู่		มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได้.

[๑๒๖๗]
	 ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในภายในอยู่	 	มีความเพียร	 	มีสัมปชัญญะ		มีสติ		 
พงึก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได้			ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาในภายในอยู	่	ฯลฯ			
พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาท้ังภายในและภายนอกอยู่		มีความเพยีร		มีสมัปชญัญะ		มสีติ		
พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

[๑๒๖๘]
	 ภกิษยุ่อมพจิารณาเหน็จติในจติในภายในอยู.่..			พจิารณาเหน็จติในจติในภายนอกอยู.่..		 
พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู่	 	 มีความเพียร	 	มีสัมปชัญญะ	 	มีสติ		 
พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

1.  รโหคตสูตรที่ ๒  -ผู้รวบรวม
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[๑๒๖๙]
อชฺฌตฺต		ธมฺเมสุ	ฯ		พหิทฺธา		ธมฺเมสุ	ฯ		อชฺฌตฺตพหิทฺธา		ธมฺเมสุ		ธมฺมานุปสฺสี		 

วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ		เอตฺตาวตา		 
โข		อาวุโส		ภิกฺขุโน		จตฺตาโร		สติปฏฺานา		อารทฺธา		โหนฺตีติ	ฯ	

[๑๒๗๐]
เอก	 	 สมย	 	 อายสฺมา	 	อนุรุทฺโธ	 	 สาวตฺถิย	 	 วิหรติ	 	 สุตนุตีเร	ฯ	 	อถ	 	 โข		 

สมฺพหุลา	 	ภิกฺขู	 	 เยนายสฺมา	 	อนุรุทฺโธ	 	 เตนุปสงฺกมึสุ	 	 อุปสงฺกมิตฺวา	 	อายสฺมตา		 
อนุรุทฺเธน	 	สทฺธึ	 	สมฺโมทึสุ	 	สมฺโมทนีย	 	กถ	 	สาราณีย 1	 	วีติสาเรตฺวา	 	 เอกมนฺต		 
นิสีทึสุ	ฯ		เอกมนฺต		นิสินฺนา		โข		เต		ภิกฺขู		อายสฺมนฺต		อนุรุทฺธ		เอตทโวจุ		กตเมส		
อายสฺมา		อนุรุทฺโธ		ธมฺมาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		มหาภิฺตฺต 2		ปตฺโตติ	ฯ	

[๑๒๗๑]
จตุนฺน	 	ขฺวาห	 	อาวุโส	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา	 	มหาภิฺ- 

ตฺต	 	ปตฺโต	ฯ		กตเมส	 	จตุนฺน	ฯ		อิธาวุโส		กาเย		กายานุปสฺสี	 	วิหรามิ	 	อาตาปี		 
สมฺปชาโน	 	สติมา	 	 วิเนยฺย	 	 โลเก	 	อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	 	 เวทนาสุ	 	 จิตฺเต	 	ธมฺเมสุ		 
ธมฺมานุปสฺสี		วิหรามิ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ		 
อิเมส		ขฺวาห		อาวุโส		จตุนฺน		สติปฏฺานาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		มหาภิฺตฺต		
ปตฺโต	ฯ		อิเมสฺจ		ปนาห		อาวุโส		จตุนฺน		สติปฏฺานาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		 
หีน	 	 ธมฺม	 	หีนโต	 	อพฺภฺาสึ	 	มชฺฌิม	 	 ธมฺม	 	มชฺฌิมโต	 	อพฺภฺาสึ	 	ปณีต		 
ธมฺม		ปณีตโต		อพฺภฺาสินฺติ	ฯ	

1.  ม. สพฺพตฺถ  สารณีย ฯ
2.  ม. มหาภิฺต  ยุ. มหาภิฺาต ฯ  เอวมุปริ ฯ
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[๑๒๖๙]
	 ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในภายในอยู่...			พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งภายในและภายนอกอยู่	 มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได้	 	 	 ดูกรท่านผู้มีอายุ	 	ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีแล	 	 ภิกษุจึงจะชื่อว่าปรารภ 
สติปัฏฐาน	๔.

จบ  สูตรที่ ๒ 

สุตนุสูตร  

	 การบรรลุภาวะแห่งมหาอภิญญา

[๑๒๗๐]
	 สมัยหน่ึง	 	ท่านพระอนุรุทธะอยู่ที่ฝั่งแม่น�้าสุตนุ	 	 ใกล้พระนครสาวัตถี	 	 ครั้งนั้น	 	ภิกษุมากรูปเข้าไปหาท่าน 

พระอนุรุทธะถึงที่อยู่	 	ได้ปราศรัยกับท่านพระอนุรุทธะ		ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว		จึงไปนั่ง	ณ	ที่ควร		 

ส่วนข้างหน่ึง	 	คร้ันแล้วได้ถามว่า	 	ท่านอนุรุทธะบรรลุภาวะแห่งมหาอภิญญา	 	 เพราะได้เจริญ	 	 ได้กระท�าให้มากซึ่ง 

ธรรมเหล่าไหน	?		

[๑๒๗๑]
	 ท่านพระอนรุทุธะตอบว่า		ดกูรผูม้อีายทุัง้หลาย		เราบรรลภุาวะแห่งมหาอภิญญา		เพราะได้เจรญิ		 
ได้กระท�าให้มาก		ซึ่งสติปัฏฐาน	๔			สติปัฏฐาน	๔	เป็นไฉน	?		เราย่อมพิจารณาเห็น 
กายในกายอยู	่	มคีวามเพียร		มสัีมปชญัญะ		มีสต	ิ	ก�าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสยีได้		 
เราพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...			เราพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...			เราพิจารณาเห็น 
ธรรมในธรรมอยู่		มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
เสยีได้			ดกูรผูม้อีายทุัง้หลาย		เราบรรลุภาวะแห่งมหาอภชิฌา 1  เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มาก 
ซึง่สติปัฏฐาน	๔	เหล่านีแ้ล		อนึง่		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึง่สติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้		 
เราจึงได้รู้ธรรมอันเลว		โดยความเป็นธรรมเลว			รู้ธรรมปานกลาง		โดยความเป็นธรรม
ปานกลาง		รู้ธรรมอันประณีต		โดยความเป็นธรรมอันประณีต.

จบ  สูตรที่ ๓ 

1.  มหาอภิญญา  -ผู้รวบรวม



740 

[๑๒๗๒]
เอก	 	สมย	 	อายสฺมา	 	จ	 	อนุรุทฺโธ	 	อายสฺมา	 	จ	 	สารีปุตฺโต	 	อายสฺมา	 	จ		 

มหาโมคฺคลฺลาโน		สาเกเต		วิหรนฺติ		กณฺฏกีวเน	ฯ		อถ		โข		อายสฺมา		จ		สารีปุตฺโต		 
อายสฺมา	 	 จ	 	มหาโมคฺคลฺลาโน	 	 สายณฺหสมย	 	ปฏิสลฺลานา	 	 วุฏฺติา	 	 เยนายสฺมา		 
อนุรุทฺโธ	 	 เตนุปสงฺกมึสุ	 	 อุปสงฺกมิตฺวา	 	อายสฺมตา	 	อนุรุทฺเธน	 	สทฺธึ	 	 สมฺโมทึสุ		 
สมฺโมทนีย		กถ		สาราณีย		วีติสาเรตฺวา		เอกมนฺต		นิสีทึสุ	ฯ		เอกมนฺต		นิสินฺโน		โข		 
อายสฺมา	 	 สารีปุตฺโต	 	 อายสฺมนฺต	 	 อนุรุทฺธ	 	 เอตทโวจ	 	 เสกฺเขนาวุโส 1	 	 อนุรุทฺธ		 
ภิกฺขุนา		กตเม		ธมฺมา		อุปสมฺปชฺช		วิหาตพฺพาติ	ฯ	

[๑๒๗๓]
เสกเฺขนาวโุส		สารีปุตตฺ		ภกิขฺุนา		จตตฺาโร		สตปิฏฺานา		อปุสมปฺชชฺ		วหิาตพพฺา	ฯ		

กตเม		จตฺตาโร	ฯ		อิธาวุโส		ภิกฺขุ		กาเย		กายานุปสฺสี		วิหรติ	ฯ		เวทนาสุ		จิตฺเต		ธมฺเมสุ		 
ธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ		 
เสกเฺขนาวุโส		สารีปุตตฺ		ภกิขฺุนา		อเิม		จตตฺาโร		สตปิฏฺานา		อปุสมปฺชชฺ		วหิาตพพฺาต	ิฯ

 

[๑๒๗๔]
สาเกตนิทาน	ฯ		เอกมนตฺ		นสิินโฺน		โข		อายสมฺา		สารปีตุโฺต		อายสมฺนตฺ		อนรุุทธฺ		

เอตทโวจ		อเสกเฺขนาวโุส 2		อนรุุทธฺ		ภกฺิขนุา		กตเม		ธมมฺา		อุปสมปฺชชฺ		วหิาตพฺพาต	ิฯ

[๑๒๗๕]
อเสกเฺขนาวุโส		สารีปุตฺต		ภิกขฺนุา		จตตฺาโร		สตปิฏฺานา		อปุสมปฺชชฺ		วหิาตพพฺา	ฯ		

กตเม		จตตฺาโร	ฯ		อธิาวุโส		ภิกฺข	ุ	กาเย		กายานุปสสฺ	ี	วหิรต	ิ	อาตาปี		สมปฺชาโน		สตมิา		 

1.  เสเขนาวุโสติปิ  ปาโ ฯ
2.  อเสเขนาวุโสติ  วา  ปาโ ฯ
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กัณฏกีสูตรที่ ๑ 

	 ธรรมที่พระเสขะพึงเข้าถึง		

[๑๒๗๒]
	 สมัยหนึ่ง		ท่านพระอนุรุทธะ		ท่านพระสารีบุตร		และท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่	ณ	กันฏกีวัน		(ป่าไม้มีหนาม)		

ใกล้เมืองสาเกต	 	ครั้งนั้น	 	 เป็นเวลาเย็น	 	ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะออกจากที่พักผ่อน	 	 เข้าไปหา 

ท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่		ได้ปราศรัยกับท่านพระอนุรุทธะ		ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว		จึงนั่ง	ณ	ที่ควร

ส่วนข้างหนึง่		ครัน้แล้วท่านพระสารบุีตรได้ถามท่านพระอนุรทุธะว่า			ดกูรท่านอนรุทุธะ		ธรรมเหล่าไหน		อนัภกิษุผูเ้ป็นเสขะ 

พึงเข้าถึงอยู่	?		

[๑๒๗๓]
	 ท่านพระอนรุุทธะตอบว่า		ข้าแต่ท่านพระสารบุีตร  สตปัิฏฐาน	๔		อันภกิษุผู้เป็นเสขะพงึเข้าถงึอยู	่	 
สติปัฏฐาน	๔	เป็นไฉน	?			ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย...		ย่อม
พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา...			ย่อมพจิารณาเหน็จติในจติ...			ย่อมพจิารณาเหน็ธรรมใน
ธรรมอยู่		มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้			 
ดูกรท่านพระสารีบุตร		สติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้		อันภิกษุผู้เป็นเสขะพึงเข้าถึงอยู่. 	[1]

จบ  สูตรที่ ๔ 

กัณฏกีสูตรที่ ๒ 

	 ธรรมที่พระอเสขะพึงเข้าถึง		

[๑๒๗๔]
	 สาเกตนิทาน.	 	 ...ครั้นแล้ว	 	ท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่า	 	ดูกรท่านอนุรุทธะ	 	ธรรมเหล่าไหน		 

อันภิกษุผู้เป็นอเสขะพึงเข้าถึงอยู่	?		

[๑๒๗๕]
	 ท่านพระอนรุทุธะตอบว่า		ดกูรท่านพระสารบุีตร		สติปัฏฐาน	๔		อนัภกิษผุูเ้ป็นอเสขะพงึเข้าถงึอยู	่	 
สติปัฏฐาน	๔	 เป็นไฉน	?	 	 	ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 	ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่...		 

1.  ดูเพ่ิมเติมได้ที่ข้อ  [๖๙๓]  ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม
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วิเนยฺย	 	 โลเก	 	อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	 	 เวทนาสุ	 	จิตฺเต	 	ธมฺเมสุ	 	ธมฺมานุปสฺสี	 	วิหรติ		 
อาตาปี		สมปฺชาโน		สตมิา		วเินยฺย		โลเก		อภชิฌฺาโทมนสสฺ	ฯ		อเสกเฺขนาวโุส		สารปุีตตฺ		
ภิกฺขุนา		อิเม		จตฺตาโร		สติปฏฺานา		อุปสมฺปชฺช		วิหาตพฺพาติ	ฯ	

[๑๒๗๖]
สาเกตนิทาน	ฯ	 	 เอกมนฺต	 	นิสินฺโน	 	 โข	 	อายสฺมา	 	สารีปุตฺโต	 	อายสฺมนฺต		 

อนุรุทฺธ		เอตทโวจ		กตเมส		อายสฺมา		อนุรุทฺโธ		ธมฺมาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		
มหาภิฺตฺต		ปตฺโตติ	ฯ	

[๑๒๗๗]
จตุนฺน		ขฺวาห		อาวุโส		สติปฏฺานาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		มหาภิฺตฺต		

ปตฺโต	ฯ	 	กตเมส	 	จตุนฺน	ฯ	 	อิธาห	 	อาวุโส	 	กาเย	 	กายานุปสฺสี	 	วิหรามิ	 	อาตาปี		 
สมฺปชาโน	 	สติมา	 	 วิเนยฺย	 	 โลเก	 	อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	 	 เวทนาสุ	 	 จิตฺเต	 	ธมฺเมสุ		 
ธมฺมานุปสฺสี		วิหรามิ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ		
อิเมส		ขฺวาห		อาวุโส		จตุนฺน		สติปฏฺานาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		มหาภิฺตฺต		
ปตฺโต	ฯ		อิเมสฺจ		ปนาห		อาวุโส		จตุนฺน		สติปฏฺานาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		
สหสฺสโลก		อภิชานามีติ	ฯ	

[๑๒๗๘]
สาวตถีฺนทิาน	ฯ		ตตฺร		โข		อายสมฺา		อนรุทุโฺธ		ภกิขฺ	ู	อามนเฺตส	ิ	ฯเปฯ		เอตทโวจ		

จตฺตาโรเม		อาวุโส		สติปฏฺานา		ภาวิตา		พหุลีกตา		ตณฺหกฺขยาย		สวตฺตนฺติ	ฯ		กตเม		 
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ย่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่	..			ย่อมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู่...			ย่อมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู่		มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสยีได้			ดกูรท่านพระสารบีตุร		สตปัิฏฐาน	๔	เหล่าน้ี		อันภิกษุผูเ้ป็นอเสขะพึงเข้าถงึอยู.่		[1]

จบ  สูตรที่ ๕ 

กัณฏกีสูตรที่ ๓ 

	 การบรรลุภาวะแห่งมหาอภิญญา

[๑๒๗๖]
	 สาเกตนทิาน.		...ครัน้แล้ว		ท่านพระสารบุีตรได้ถามท่านพระอนรุทุธะว่า		ท่านอนรุทุธะบรรลภุาวะแห่งมหาอภิญญา		

เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งธรรมเหล่าไหน	?	

[๑๒๗๗]
	 ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า		ดูกรท่านผู้มีอายุ		ผมบรรลุภาวะแห่งมหาอภิญญา		เพราะได้เจริญ		
ได้กระท�าให้มาก		ซึ่งสติปัฏฐาน	๔			สติปัฏฐาน	๔	เป็นไฉน	?		ผมย่อมพิจารณาเห็น 
กายในกายอยู.่..			ย่อมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่...			ย่อมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู.่..			 
ย่อมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู	่	มคีวามเพยีร		มสีมัปชญัญะ		มสีต	ิ	พงึก�าจดัอภชิฌา
และโทมนัสในโลกเสียได	้	ดูกรท่านผู้มีอายุ		ผมบรรลุภาวะแห่งมหาอภิญญา		เพราะได้เจริญ		
ได้กระท�าให้มากซึ่งสติปัฏฐาน	๔	 เหล่านี้แล	 	อนึ่ง	 	 เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มาก 
ซึ่งสติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้		ผมจึงรู้โลกพันหนึ่ง.

จบ  สูตรที่ ๖ 

ตัณหักขยสูตร  

	 เจริญสติปัฏฐานเพื่อความสิ้นตัณหา

[๑๒๗๘]
	 สาวัตถีนิทาน.	ณ	ที่น้ันแล	 	 ท่านพระอนุรุทธะเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวว่า	 	 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย		 

สติปัฏฐาน	๔	 เหล่านี้	 	 อันบุคคลเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว	 	 ย่อมเป็นไปเพื่อ 

1.  ดูเพ่ิมเติมได้ที่ข้อ  [๖๙๔]  ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม
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จตฺตาโร	ฯ		อิธาวุโส	 	ภิกฺขุ	 	กาเย		กายานุปสฺสี	 	วิหรติ	ฯ	 	 เวทนาสุ	 	จิตฺเต		ธมฺเมสุ		 
ธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ		 
อิเม		โข		อาวุโส		จตฺตาโร		สติปฏฺานา		ภาวิตา		พหุลีกตา		ตณฺหกฺขยาย		สวตฺตนฺตีติ	ฯ	

[๑๒๗๙]
เอก	 	สมย	 	อายสฺมา	 	อนุรุทฺโธ	 	สาวตฺถิย	 	วิหรติ	 	สลฬาคาเร	ฯ	 	ตตฺร	 	 โข		 

อายสฺมา		อนุรุทฺโธ		ภิกฺขู		อามนฺเตสิ		ฯเปฯ		เอตทโวจ		เสยฺยถาปิ		อาวุโส		คงฺคานที		 
ปาจีนนินฺนา	 	 ปาจีนโปณา	 	 ปาจีนปพฺภารา	 	 อถ	 	 มหาชนกาโย	 	 อาคจฺเฉยฺย		 
กุทฺทาลปิฏก 1	 	อาทาย	 	มม	 	อิม	 	คงฺคานทึ	 	ปจฺฉานินฺน	 	กริสฺสาม	 	ปจฺฉาโปณ		 
ปจฺฉาปพฺภารนฺติ	ฯ		ต	 	กึ	 	มฺถ		อาวุโส		อปิ	 	นุ	 	 โส		มหาชนกาโย		คงฺคานทึ		 
ปจฺฉานินฺน	 	กเรยฺย		ปจฺฉาโปณ	 	ปจฺฉาปพฺภารนฺติ	ฯ		โน		 เหต	 	อาวุโส	ฯ		ต	 	กิสฺส		
เหตุ	ฯ	 	คงฺคา	 	อาวุโส	 	นที	 	ปาจีนนินฺนา	 	ปาจีนโปณา	 	ปาจีนปพฺภารา	 	สา	 	น		 
สุกรา		ปจฺฉานินฺน		กาตุ		ปจฺฉาโปณ		ปจฺฉาปพฺภาร		ยาว		เทว		จ		ปน		มหาชนกาโย		 
กิลมถสฺส	 	 วิฆาตสฺส	 	 ภาคี	 	 อสฺสาติ	ฯ	 	 เอวเมว	 	 โข	 	 อาวุโส	 	 ภิกฺขุ 	 	 จตฺตาโร		 
สติปฏฺาเน		ภาเวนฺต		จตฺตาโร		สติปฏฺาเน		พหุลีกโรนฺต		ราชา 2		วา		ราชมหามตฺตา		 
วา		มิตฺตา		วา		อมจฺจา		วา		าตี		วา		สาโลหิตา		วา		โภเคหิ		อภิหฏฺุ		ปวาเรยฺยุ		 
เอหมฺโภ	 	 ปุริส	 	 กินฺเต	 	 อิเม	 	 กาสาวา	 	 อนุฑหนฺติ	 	 กึมุณฺโฑ	 	 กปาลมนุสจรสิ		 
เอหิ		หีนายาวตฺติตฺวา		โภเค		จ		ภฺุชสฺสุ		ปฺุานิ		จ		กโรหีติ	ฯ		โส		วต		อาวุโส		 
ภิกฺขุ	 	จตฺตาโร		สติปฏฺาเน		ภาเวนฺโต		จตฺตาโร		สติปฏฺาเน		พหุลีกโรนฺโต		สิกฺข		 
ปจฺจกฺขาย		หีนายาวตฺติสฺสตีติ		เนต		าน		วิชฺชติ	ฯ		ต		กิสฺส		เหตุ	ฯ		ย		หิ		[3]		อาวุโส		
จิตฺต		ทีฆรตฺต		วิเวกนินฺน		วิเวกโปณ		วิเวกปพฺภาร		ตถา 4		หีนายาวตฺติสฺสตีติ		เนต		
าน		วิชฺชติ	ฯ	

1.  ม. กุทาลปิฏก ฯ
2.  ม. ยุ. ราชาโน ฯ
3.  ม. ยุ. ต ฯ
4.  ม. ยุ. ต  วต ฯ
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ความสิ้นตัณหา			สติปัฏฐาน	๔	นั้นเป็นไฉน	?			ภิกษุในธรรมวินัยนี้		ย่อมพิจารณาเห็น
กายในกายอยู.่..		ย่อมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู.่..			ย่อมพจิารณาเหน็จติในจติอยู.่..		 
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่	 	มีความเพียร	 	มีสัมปชัญญะ	 	มีสติ	 	พึงก�าจัด 
อภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได้			ดกูรท่านผูม้อีายทุัง้หลาย		สติปัฏฐาน	๔	เหล่าน้ีแล		อันบคุคล
เจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหา.

จบ  สูตรที่ ๗ 

สลฬาคารสูตร  

	 ภิกษุผู้เจริญสติปัฏฐานไม่ลาสิกขา		

[๑๒๗๙]
	 สมยัหนึง่		ท่านพระอนรุทุธะอยู	่ณ	สลฬาคาร		ใกล้พระนครสาวัตถ	ีณ	ทีน่ัน้แล		ท่านพระอนรุทุธะเรยีกภกิษทุัง้หลายมา 

แล้วได้กล่าวว่า	 	 	ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย	 	 เปรียบเหมือนแม่น�้าคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน	 	หลั่งไปสู ่
ทิศปราจีน		บ่าไปสู่ทิศปราจีน		 เมื่อเป็นเช่นนั้น	 	หมู่มหาชนถือเอาจอบและตะกร้ามา		
ด้วยประสงค์ว่า		จักทดแม่น�้าคงคาให้ไหลกลับ		หลั่งกลับ		บ่ากลับ		ดังนี้		ท่านทั้งหลาย
จะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน		หมู่มหาชนนั้นจะพึงทดน�้าคงคาให้ไหลกลับ		หลั่งกลับ		
บ่ากลับ		ได้บ้างหรือ	?	
	 ภิกษุเหล่านั้นตอบว่า		ไม่ได้		ขอรับ.

	 อ.		เพราะเหตุไร	?	

	 ภิ.	 	 เพราะการที่จะทดแม่น�้าคงคาอันไหลไปสู่ทิศปราจีน	 	หลั่งไปสู่ทิศปราจีน	 	บ่าไปสู่ทิศปราจีน	 	 ให้ไหลกลับ		 

หลั่งกลับ		บ่ากลับ		มิใช่กระท�าให้ง่าย		หมู่มหาชนนั้นจะพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยล�าบากเปล่าแน่นอน.

	 อ.		ฉนันัน้เหมอืนกนั		ผูม้อีายทุัง้หลาย		พระราชา		มหาอ�ามาตย์ของพระราชา		มติร		อมาตย์		
ญาติหรือสาโลหิต		จะพึงเชื้อเชิญภิกษุผู้เจริญ		กระท�าให้มากซึ่งสติปัฏฐาน	๔	ให้ยินดี		
ด้วยโภคะว่า	 	 	 ดูกรบุรุษผู้เจริญ	 	จงมาเถิด	 	ท่านจะครองผ้ากาสาวะเหล่าน้ีอยู่ท�าไม		 
ท่านจะเป็นผู้มีศีรษะโล้นมือถือกระเบื้องเที่ยวบิณฑบาตอยู่ท�าไม	 	นิมนต์ท่านสึกมา 
บริโภคสมบัติและบ�าเพ็ญบุญเถิด		ข้อที่ภิกษุผู้เจริญ		ผู้กระท�าให้มากซึ่งสติปัฏฐาน	๔	 
จักลาสิกขาออกมานั้น		มิใช่ฐานะที่จะมีได้			ข้อนั้นเพราะเหตุไร	?			เพราะจิตที่น้อมไป 
ในวิเวก		โน้มไปในวเิวก		โอนไปในวเิวก		ตลอดกาลนาน		จกัหวนสกึ		มใิช่ฐานะทีจ่ะมไีด้.		[1] 

1.  ดูเพ่ิมเติมได้ที่ข้อ  [๒๙๖]  ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม  
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[๑๒๘๐]
กถฺจาวุโส	 	ภิกฺขุ	 	 จตฺตาโร	 	สติปฏฺาเน	 	ภาเวติ	 	 จตฺตาโร	 	สติปฏฺาเน		 

พหุลีกโรติ	 	 [1]	ฯ	  อิธาวุโส	 	ภิกฺขุ	 	กาเย	 	กายานุปสฺสี	 	วิหรติ	ฯ	 	 เวทนาสุ	 	 จิตฺเต		 
ธมฺเมสุ		ธมฺมานุปสฺสี		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌา- 
โทมนสฺส	ฯ	 	 เอว	 	 โข	 	 อาวุโส	 	 ภิกฺขุ	 	 จตฺตาโร	 	 สติปฏฺาเน	 	ภาเวติ	 	 จตฺตาโร		 
สติปฏฺาเน		พหุลีกโรตีติ	ฯ	

[๑๒๘๑]
เอก		สมย		อายสฺมา		จ		อนุรุทฺโธ		อายสฺมา		จ		สารีปุตฺโต		เวสาลิย		วิหรนฺติ		

อมฺพปาลิวเน	ฯ		อถ		โข		อายสฺมา		สารีปุตฺโต		สายณฺหสมย		ปฏิสลฺลานา		วุฏฺโิต		ฯเปฯ		
เอกมนตฺ		นสินิโฺน		โข		อายสมฺา		สารปีตุโฺต		อายสมฺนตฺ		อนรุทุธฺ		เอตทโวจ		วปิปฺสนนฺานิ		
โข		เต		อาวุโส		อนุรุทฺธ		อินฺทฺริยานิ		ปริสุทฺโธ		มุขวณฺโณ		ปริโยทาโต	ฯ		กตเมนายสฺมา		 
อนุรุทฺโธ		วิหาเรน		เอตรหิ		พหุล		วิหรตีติ	ฯ	

[๑๒๘๒]
จตูสุ		ขฺวาห		อาวุโส		สติปฏฺาเนสุ		สูปฏฺติจิตฺโต 2		เอตรหิ		พหุล		วิหรามิ	ฯ		 

กตเมสุ		จตูสุ	ฯ		อิธาห		อาวุโส		กาเย		กายานุปสฺสี		วิหรามิ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		 
วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ		 เวทนาสุ	 	จิตฺเต		ธมฺเมสุ	 	ธมฺมานุปสฺสี	 	วิหรามิ		 
อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ		อิเมสุ		ขฺวาห		อาวุโส		 
จตสุู		สติปฏฺาเนส	ุ	สปูฏฺติจติโฺต		เอตรห	ิ	พหลุ		วหิรามิ	ฯ		โย		โส		อาวโุส		ภิกขฺุ		อรห		
ขีณาสโว		วุสิตวา		กตกรณีโย		โอหิตภาโร		อนุปฺปตฺตสทตฺโถ		ปริกฺขีณภวสฺโชโน		
สมฺมทฺา		วิมุตฺโต		โส		อิเมสุ		จตูสุ		สติปฏฺาเนสุ		สูปฏฺติจิตฺโต		พหุล		วิหรตีติ	ฯ		 
ลาภา		[3]		โน		อาวุโส		สุลทฺธ	 	 [4]		โน		อาวุโส		เย		มย		อายสฺมโต		อนุรุทฺธสฺส		 
สมฺมุขาว		อสฺสุมฺห		อาสภิวาจ		ภาสมานสฺสาติ	ฯ	

1.  ม. อิติสทฺโท  ทิสฺสติ ฯ
2.  ม. สุปฺปติฏฺติจิตฺโต ฯ
3.  ม. ยุ. วต ฯ
4.  ม. ยุ. วต ฯ
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[๑๒๘๐]
	 ดูกรผูม้อีายทุัง้หลาย		กภิ็กษยุ่อมเจรญิ		กระท�าให้มากซึง่สตปัิฏฐาน	๔	อย่างไร	?			ภกิษุ
ในธรรมวนิยันี	้	ย่อมพจิารณาเหน็กายในกาย...			ย่อมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู.่..			
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...	 	 	 ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่	 	 มีความเพียร		 
มีสัมปชัญญะ	 	มีสติ	 	 พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้	 	 	 ดูกรผู้มีอายุท้ังหลาย		 
ภิกษุย่อมเจริญ		กระท�าให้มากซึ่งสติปัฏฐาน	๔	อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๘ 

อัมพปาลิสูตร  

	 ว่าด้วยวิหารธรรม		

[๑๒๘๑]
	 สมัยหน่ึง	 	ท่านพระอนุรุทธะและท่านพระสารีบุตร	 	อยู่ในอัมพปาลีวันใกล้เมืองเวสาลี	 	 ครั้งนั้นเป็นเวลาเย็น		 

ท่านพระสารบีตุรออกจากท่ีพกัเข้าไปหาท่านพระอนรุทุธะ		ครัน้แล้วได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่า			ดกูรท่านอนรุทุธะ		อนิทรย์ี

ของท่านผ่องใส		ผิวหน้าของท่านบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว		ในเวลานี้		ท่านอนุรุทธะอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อไหนมาก	?	

[๑๒๘๒]
	 ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า	 	ดูกรท่านผู้มีอายุ	 	 เวลานี้ผมมีจิตต้ังมั่นอยู่ในสติปัฏฐาน	๔	มาก		 
สตปัิฏฐาน	๔	เป็นไฉน	?			ผมย่อมพจิารณาเหน็กายในกายอยู.่..			ย่อมพจิารณาเหน็เวทนา
ในเวทนาอยู่...			ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...			ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่		 
มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได	้		ดูกรท่านผู้มีอายุ		

เวลานี	้	ผมมจิีตตัง้มัน่อยู่ในวิหารธรรมเหล่านี	้	เป็นอนัมากอยู	่	ภกิษใุดเป็นอรหนัตขณีาสพอยูจ่บพรหมจรรย์		
มกีจิท่ีควรท�าท�าเสร็จแล้ว		ปลงภาระลงแล้ว		บรรลถุงึประโยชน์ของตนแล้ว		สิน้สงัโยชน์
ท่ีจะน�าไปสู่ภพแล้ว		เพราะรู้โดยชอบ		ภกิษุน้ันมีจิตตัง้ม่ันในสตปัิฏฐาน	๔	เหล่าน้ีอยูม่าก.
	 สา.		เป็นลาภของเราแล้ว		เราได้ดีแล้ว		ที่ได้ฟังอาสภิวาจาในที่เฉพาะหน้าท่านพระอนุรุทธะผู้กล่าว.		

จบ  สูตรที่ ๙ 
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[๑๒๘๓]
เอก	 	สมย	 	อายสฺมา	 	อนุรุทฺโธ	 	สาวตฺถิย	 	 วิหรติ	 	อนฺธวนสฺมึ	 	อาพาธิโก		 

ทุกฺขิโต		พาฬฺหคิลาโน	ฯ		อถ		โข		สมฺพหุลา		ภิกฺขู		เยนายสฺมา		อนุรุทฺโธ		เตนุป- 
สงฺกมึสุ		อุปสงฺกมิตฺวา		อายสฺมนฺต		อนุรุทฺธ		เอตทโวจุ		กตเมนายสฺมโต		อนุรุทฺธสฺส		 
วิหาเรน		วิหรโต		อุปฺปนฺนา		สารีริกา		ทุกฺขา		เวทนา		จิตฺต		น		ปริยาทาย		ติฏฺนฺตีติ	ฯ	

[๑๒๘๔]
จตูสุ	 	 โข	 	 เม	 	อาวุโส	 	สติปฏฺาเนสุ	 	 สูปฏฺติจิตฺตสฺส	 	วิหรโต	 	 อุปฺปนฺนา		 

สารีริกา		ทุกฺขา		เวทนา		จิตฺต		น		ปริยาทาย		ติฏฺนฺติ	ฯ		กตเมสุ		จตูสุ	ฯ		อิธาห		 
อาวุโส		กาเย		กายานุปสฺสี		วิหรามิ	ฯ		เวทนาสุ		จิตฺเต		ธมฺเมสุ		ธมฺมานุปสฺสี		วิหรามิ		 
อาตาปี	 	สมฺปชาโน	 	สติมา	 	วิเนยฺย	 	 โลเก	 	อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	 	อิเมสุ	 	 โข	 	 เม		 
อาวุโส	 	จตูสุ	 	สติปฏฺาเนสุ	 	สูปฏฺติจิตฺตสฺส	 	วิหรโต		อุปฺปนฺนา	 	สารีริกา	 	ทุกฺขา		 
เวทนา		จิตฺต		น		ปริยาทาย		ติฏฺนฺตีติ	ฯ	

รโหคตวคฺโค  ปโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  รโหคเตน		เทฺว		วุตฺตา	 	 สุตนุกณฺฏกี		ตโย
	 	 ตณฺหกฺขยสลฬาคาร		 	 อมฺพปาลิคิลายนนฺต ิ1	ฯ

1.  ม. อมฺพปาลิ  จ  คิลานนฺติ ฯ  ยุ. สพฺพ  พาฬฺหคิลายนนฺติ ฯ
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คิลลานสูตร    

	 จิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานทุกขเวทนาไม่ครอบง�า		

[๑๒๘๓]
	 สมัยหน่ึง	 	ท่านพระอนุรุทธะอยู่ในป่าอันธวัน	 	 ใกล้พระนครสาวัตถี	 	อาพาธได้รับทุกข์	 	 เป็นไข้หนัก	 	คร้ังนั้น		

ภกิษุมากรปูเข้าไปหาท่าน		พระอนรุุทธะถงึทีอ่ยู	่	ครัน้แล้วได้ถามท่านพระอนรุทุธะว่า		ท่านอนรุทุธะอยู่ด้วยวหิารธรรมข้อไหน

ทุกขเวทนาในสรีรกายที่บังเกิดขึ้น		จึงไม่ครอบง�าจิต	?	

[๑๒๘๔]
	 ท่านพระอนรุทุธะตอบว่า		ดกูรผูม้อีายทุัง้หลาย		เรามจีติตัง้มัน่อยูใ่นสตปัิฏฐาน	๔		ทกุขเวทนา 
ในสรรีกายทีบ่งัเกดิขึน้		จึงไม่ครอบง�า		 สติปัฏฐาน	๔	เป็นไฉน	?			เราย่อมพิจารณาเห็น
กายในกายอยู.่..		ย่อมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู.่..			ย่อมพจิารณาเหน็จติในจติอยู.่..			 
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่		มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		ก�าจัดอภิชฌา 
และโทมนสัในโลกเสยีได้	  ดกูรท่านผูม้อีายทุัง้หลาย		เรามีจิตตัง้ม่ันอยู่ในสตปัิฏฐาน	๔	เหล่านีแ้ล		 
ทุกขเวทนาในสรีรกายที่บังเกิดขึ้น		จึงไม่ครอบง�าจิต.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  รโหคตวรรคที่ ๑ 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

 	 ๑.	รโหคตสูตรที่	๑		 	 ๒.	รโหคตสูตรที่	๒	
	 	 ๓.	สุตนุสูตร			 	 ๔.	กัณฏกีสูตรที่	๑
	 	 ๕.	กัณฏกีสูตรที่	๒		 	 ๖.	กัณฏกีสูตรที่	๓		
	 	 ๗.	ตัณหักขยสูตร			 	 ๘.	สลฬาคารสูตร		
	 	 ๙.	อัมพปาลิสูตร			 	 ๑๐.	คิลานสูตร		
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ทุติยวคฺโค  ทุติโย

[๑๒๘๕]
เอก		สมย		อายสฺมา		อนุรุทฺโธ		สาวตฺถิย		วิหรติ		เชตวเน		อนาถปิณฺฑิกสฺส		 

อาราเม	ฯ		อถ		โข		สมฺพหุลา		ภิกฺขู		เยนายสฺมา		อนุรุทฺโธ		เตนุปสงฺกมึสุ		อุปสงฺกมิตฺวา		 
อายสฺมตา		อนุรุทฺเธน		ฯเปฯ		เอกมนฺต		นิสินฺนา		โข		เต		ภิกฺขู		อายสฺมนฺต		อนุรุทฺธ		 
เอตทโวจุ		กตเมส		อายสมฺา		อนรุุทฺโธ		ธมมฺาน		ภาวิตตตฺา		พหลุกีตตตฺา		มหาภฺิตตฺ		
ปตฺโตติ	ฯ	

[๑๒๘๖]
จตุนฺน		ขฺวาห		อาวุโส		สติปฏฺานาน		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		มหาภิฺตฺต		

ปตฺโต	ฯ		กตเมส		จตุนฺน	ฯ		อิธาห		อาวุโส		กาเย		กายานุปสฺสี		วิหรามิ	ฯ		เวทนาสุ		 
จิตฺเต	 	ธมฺเมสุ	 	ธมฺมานุปสฺสี	 	วิหรามิ	 	อาตาปี	 	สมฺปชาโน	 	สติมา	 	วิเนยฺย	 	 โลเก		 
อภชิฌฺาโทมนสสฺ	ฯ		อเิมส		ขวฺาห		อาวโุส		จตนุนฺ		สตปิฏฺานาน		ภาวติตตฺา		พหลุกีตตตฺา		 
มหาภิฺตฺต		ปตฺโต	ฯ		อิเมสฺจ		ปนาห		อาวุโส		จตุนฺน		สติปฏฺานาน		ภาวิตตฺตา		
พหุลีกตตฺตา		กปฺปสหสฺส		อนุสฺสรามีติ	ฯ	

[๑๒๘๗]
อิเมสฺจ	 	ปนาห	 	อาวุโส	 	จตุนฺน	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

อเนกวหิติ		อทิธิฺวิธ		ปจจฺนโุภม	ิ	เอโกปิ		หตุวฺา		พหธุา		โหมิ		ฯเปฯ		ยาว		พรฺหมฺโลกาปิ		
กาเยน		วส		วตฺเตมีติ	ฯ		
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๘.
 อ

นุร
ทุธ

สงั
ยตุ

ทุติยวรรคที่ ๒ 
สหัสสสูตร  

	 การบรรลุภาวะแห่งมหาอภิญญา

[๑๒๘๕]
	 สมัยหนึ่ง	 	ท่านพระอนุรุทธะอยู่	ณ	พระวิหารเชตวัน	 	อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี	 	 ใกล้พระนครสาวัตถี 

ครั้งนั้น	 	ภิกษุมากรูปเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่	 	 ได้ปราศรัยกับท่านพระอนุรุทธะ	 	ฯลฯ	 	ครั้นแล้วได้ถามท่าน 

พระอนุรุทธะว่า		ท่านอนุรุทธะบรรลุภาวะแห่งมหาอภิญญา		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งธรรมเหล่าไหน	?	

[๑๒๘๖]
	 ท่านพระอนรุทุธะตอบว่า		ดกูรผูม้อีายทุัง้หลาย		เราบรรลภุาวะแห่งมหาอภิญญา		เพราะได้เจริญให้มาก		 
ได้กระท�าให้มากซึ่งสติปัฏฐาน	๔			สตปัิฏฐาน	๔	เป็นไฉน	?		 	 เราย่อมพจิารณาเหน็ 
กายในกายอยู.่..			ย่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่...			ย่อมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู.่..			 
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่		มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		ก�าจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได้			
 ดูกรผู้มอีายทัุง้หลาย		เราบรรลุภาวะแห่งมหาอภญิญา		เพราะได้เจรญิ		ได้กระท�าให้มาก
ซึ่งสติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้แล		
 อนึ่ง	 	 เราย่อมระลึกได้ตลอดพันกัล์ป	1	 	 เพราะได้เจริญ	 	 ได้กระท�าให้มาก
ซึ่งสติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้.		

จบ  สูตรที่ ๑ 

อิทธิสูตร    
	 เจริญสติปัฏฐานแผลงฤทธิ์ได้

[๑๒๘๗]
	 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย		อนึ่ง		เราย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง		คือ		คนเดียวเป็นหลายคน
ก็ได้		ฯลฯ		ใช้อ�านาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มาก		
ซึ่งสติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๒  

1.  กัลป์  -ผู้รวบรวม
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[๑๒๘๘]
อิเมสฺจ	 	ปนาห	 	อาวุโส	 	จตุนฺน	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

ทิพฺพาย		โสตธาตุยา		วิสุทฺธาย		อติกฺกนฺตมานุสิกาย		อุโภ		สทฺเท		สุณามิ		ทิพฺเพ		จ		 
มานุเส		จ		เย		ทูเร		สนฺติเก		จาติ	ฯ

[๑๒๘๙]
อิเมสฺจ	 	ปนาห	 	อาวุโส	 	จตุนฺน	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

ปรสตฺตาน	 	ปรปุคฺคลาน	 	 เจตสา	 	 เจโต		ปริจฺจ	 	ชานามิ	 	สราค	 	วา	 	จิตฺต	 	สราค		 
จิตฺตนฺติ		ปชานามิ		ฯเปฯ		วิมุตฺต		จิตฺตนฺติ		ปชานามีติ	ฯ	

[๑๒๙๐]
อิเมสฺจ	 	ปนาห	 	อาวุโส	 	จตุนฺน	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

านฺจ		านโต		อฏฺานฺจ		อฏฺานโต		ยถาภูต		ปชานามีติ	ฯ	
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๘.
 อ

นุร
ทุธ

สงั
ยตุ

ทิพโสตสูตร  

	 ว่าด้วยเสียง	๒	ชนิด		

[๑๒๘๘]
	 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย	 	อน่ึง	 	 เราย่อมได้ยินเสียง	๒	ชนิด	 	คือ	 	 เสียงทิพย์และมนุษย์	1   
ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกล้ด้วยทิพโสต	2		อันบริสทุธิล่์วงโสตของมนุษย์		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�า
ให้มากซึ่งสติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๓ 

เจโตปริจจสูตร    

	 ว่าด้วยการก�าหนดรู้ใจผู้อื่น

[๑๒๘๙]
	 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย	 	อนึ่ง  เราย่อมก�าหนดรู้ใจของสัตว์อื่น	 	ของบุคคลอื่นด้วยใจ		 
คือ		จิตมีราคะกรู้็ว่า		จติมรีาคะ		ฯลฯ			จติหลุดพ้นกร็ูว่้า		จติหลุดพ้น		เพราะได้เจรญิ		 
ได้กระท�าให้มากซึง่สตปัิฏฐาน	๔	เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๔ 

ฐานาฐานสูตร  

	 ว่าด้วยการรู้ฐานะอฐานะ		

[๑๒๙๐]
	 ดูกรผูม้อีายทุัง้หลาย		อนึง่  เราย่อมรู้ฐานะโดยความเป็นฐานะ		และอฐานะ		โดยความเป็น 
อฐานะ		ตามความเป็นจรงิ		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซ่ึงสตปัิฏฐาน	๔	เหล่านี.้

จบ  สูตรที่ ๕ 

1.  เสียงมนุษย์  -ผู้รวบรวม
2.  ทิพโสตธาตุ  -ผู้รวบรวม
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[๑๒๙๑]
อิเมสฺจ	 	ปนาห	 	อาวุโส	 	จตุนฺน	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน	 	 กมฺมสมาทานาน	 	 านโส	 	 เหตุโส	 	 วิปาก	 	 ยถาภูต		 
ปชานามีติ	ฯ	

[๑๒๙๒]
อิเมสฺจ	 	ปนาห	 	อาวุโส	 	จตุนฺน	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		

สพฺพตฺถคามินีปฏิปท		ยถาภูต		ปชานามีติ	ฯ	

[๑๒๙๓]
อิเมสฺจ	 	ปนาห	 	อาวุโส	 	จตุนฺน	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

อเนกธาตุนานาธาตุโลก		ยถาภูต		ปชานามีติ	ฯ	
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๘.
 อ

นุร
ทุธ

สงั
ยตุ

วิปากสูตร  

	 ว่าด้วยการรู้วิบากของกรรม

[๑๒๙๑]
	 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย		อนึ่ง		เราย่อมรู้วิบากของการกระท�ากรรมทั้งที่เป็นอดีต		อนาคต		
และปัจจุบัน		โดยฐานะ		โดยเหตุ		ตามความเป็นจริง		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มาก		
ซึ่งสติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๖ 

สัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตร  

	 ปฏิปทาอันให้ถึงประโยชน์ทั้งปวง

[๑๒๙๒]
	 ดูกรผู้มีอายุท้ังหลาย		อน่ึง 	 เราย่อมรู้จักปฏิปทาอันให้ถึงประโยชน์ทั้งปวง	 	ตามความ
เป็นจริง		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งสติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๗ 

นานาธาตุสูตร

	 ว่าด้วยการรู้ธาตุต่างๆ	

[๑๒๙๓]

 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย		อนึ่ง		เราย่อมรู้ธาตุเป็นอเนกและโลกธาตุต่างๆ	ตามความเป็นจริง		
เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งสติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๘ 
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[๑๒๙๔]
อิเมสฺจ	 	ปนาห	 	อาวุโส	 	จตุนฺน	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

สตฺตาน		นานาธิมุตฺติกต		ยถาภูต		ปชานามีติ	ฯ		

[๑๒๙๕]
อิเมสฺจ	 	ปนาห	 	อาวุโส	 	จตุนฺน	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

ปรสตฺตาน		ปรปุคฺคลาน		อินฺทฺริยปโรปริยตฺต		ยถาภูต		ปชานามีติ	ฯ	

 

[๑๒๙๖]
อิเมสฺจ	 	ปนาห	 	อาวุโส	 	จตุนฺน	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน		สงฺกิเลส		โวทาน		วุฏฺาน		ยถาภูต		ปชานามีติ	ฯ	
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๘.
 อ

นุร
ทุธ

สงั
ยตุ

อธิมุตติสูตร  

	 ว่าด้วยการรู้อธิมุติต่างๆ	

[๑๒๙๔]
	 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย	 	 อน่ึง	 	 เราย่อมรู ้อธิมุติอันเป็นต่างๆ	กัน	 	 ของสัตว์ทั้งหลาย		 
ตามความเป็นจริง		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งสติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๙ 

อินทริยสูตร  

	 ว่าด้วยการรู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์		

[๑๒๙๕]
	 ดูกรผู ้มีอายุท้ังหลาย	 	 อนึ่ง	 	 เราย่อมรู ้ความย่ิงและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์อื่น		 
ของบุคคลอื่น		ตามความเป็นจริง		เพราะได้เจริญ		ได้ทระท�า	1	ให้มากซึ่งสติปัฏฐาน	๔	
เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

สังกิเลสสูตร  

	 ว่าด้วยรู้ความเศร้าหมองความผ่องแผ้ว		

[๑๒๙๖]
	 ดูกรผูม้อีายท้ัุงหลาย		อนึง่		เราย่อมรูค้วามเศร้าหมอง		ความผ่องแผ้ว		ความออกแห่งฌาน		 
วิโมกข์	 	สมาธิ	 	และสมาบัติ	 	ตามความเป็นจริง	 	 เพราะได้เจริญ	 	ได้กระท�าให้มาก		 
ซึ่งสติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๑๑  

1.  กระท�า  -ผู้รวบรวม
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[๑๒๙๗]
อิเมสฺจ	 	ปนาห	 	อาวุโส	 	จตุนฺน	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

อเนกวิหิต		ปุพฺเพนิวาส		อนุสฺสรามิ	ฯ		เสยฺยถีท	ฯ		เอกปิ		ชาตึ		เทฺวปิ		ชาติโย		ฯเปฯ		
อิติ		สาการ		สอุทฺเทส		อเนกวิหิต		ปุพฺเพนิวาส		อนุสฺสรามีติ	ฯ	

[๑๒๙๘]
อิเมสฺจ	 	ปนาห	 	อาวุโส	 	จตุนฺน	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

ทิพฺเพน	 	 จกฺขุนา	 	 วิสุทฺเธน	 	 อติกฺกนฺตมานุสเกน	 	 สตฺเต	 	 ปสฺสามิ	 	 จวมาเน		 
อุปปชฺชมาเน		ฯเปฯ		อิติ		ทิพฺเพน		จกฺขุนา		วิสุทฺเธน		อติกฺกนฺตมานุสเกน		ฯเปฯ		 
ยถากมฺมูปเค		สตฺเต		ปชานามีติ	ฯ	

[๑๒๙๙]
อิเมสฺจ	 	ปนาห	 	อาวุโส	 	จตุนฺน	 	สติปฏฺานาน	 	ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา		 

อาสวาน		ขยา		อนาสว		 เจโตวิมุตฺตึ	 	ปฺาวิมุตฺตึ	 	ทิฏฺเว		ธมฺเม		สย		อภิฺา		
สจฺฉิกตฺวา		อุปสมฺปชฺช		วิหรามีติ	ฯ	
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๘.
 อ

นุร
ทุธ

สงั
ยตุ

วิชชาสูตรที่ ๑ 

	 ว่าด้วยการระลึกชาติได้		

[๑๒๙๗]
	 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย		อนึ่ง		เราย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก		คือ		ระลึกได้ชาติ
หนึ่งบ้าง		สองชาติบ้าง		ฯลฯ		เราย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก		พร้อมทั้งอาการ		
พร้อมทั้งอุทเทศ1		ด้วยประการฉะนี้		เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งสติปัฏฐาน	๔		
เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๑๒  

วิชชาสูตรที่ ๒ 

	 ว่าด้วยการเห็นจุติและอุปบัติ				

[๑๒๙๘]
	 ดูกรผูม้อีายท้ัุงหลาย		อนึง่  เราย่อมเหน็หมูส่ตัว์ทีก่�าลงัจตุกิ�าลงัอปุบตั	ิ	ฯลฯ		ด้วยทพิยจกัษุ 
อนับรสุิทธิล่์วงจกัษขุองมนษุย์			ย่อมรูช้ดัซึง่หมูส่ตัว์ผูเ้ป็นไปตามกรรม		ฯลฯ		เพราะได้เจรญิ		 
ได้กระท�าให้มากซึ่งสติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้.		

จบ  สูตรที่ ๑๓  

วิชชาสูตรที่ ๓ 

	 ว่าด้วยการท�าอาสวะให้สิ้นไป

[๑๒๙๙]
	 ดูกรผูม้อีายทุัง้หลาย		อนึง่		เราย่อมกระท�าให้แจ้งซึง่เจโตวมุิติ		ปัญญาวมุิติ		อันหาอาสวะมไิด้		 
เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป		ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง		ในปัจจุบัน		เข้าถงึอยู่		เพราะได้เจรญิ		 
ได้กระท�าให้มากซึ่งสติปัฏฐาน	๔	เหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๑๔  

1.  อุเทศ  -ผู้รวบรวม
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ทุติโย  วคฺโค ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  สหสฺส		อิทฺธิ		อถ		ปน	 	 เจโตปริจฺจฏฺานเมตีณิ
	 	 ปฏิโทลิโก		นานาธิมุตฺติ	 	 อินฺทฺริย		ชานนฺติ		ติสฺโส		วิชฺชาต ิ1	ฯ

อนุรุทฺธสยุตฺต  นิฏฺติ ฯ

1.  ม.   มหาภิฺ  อิทฺธิ  ทิพฺพ�  เจโต  ปริย  าน  กมฺม  
  สพฺพตฺถ  ธาตุธิมุตฺติ    ฌาน  ติสฺโส  วิชฺชาติ ฯ
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๘.
 อ

นุร
ทุธ

สงั
ยตุ

จบ  ทุติยวรรคที่ ๒ 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

  ๑.	สหัสสสูตร	 	 ๒.	อิทธิสูตร		
	 	 ๓.	ทิพโสตสูตร	 	 ๔.	เจโตปริจจสูตร		
	 	 ๕.	ฐานาฐานสูตร	 	 ๖.	วิปากสูตร		
	 	 ๗.	สัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตร	 	 ๘.	นานาธาตุสูตร		
	 	 ๙.	อธิมุตติสูตร	 	 ๑๐.	อินทริยสูตร		
	 	 ๑๑.	สังกิเลสสูตร	 	 ๑๒.	วิชชาสูตรที่	๑	
	 	 ๑๓.	วิชชาสูตรที่	๒	 	 ๑๔.	วิชชาสูตรที่	๓	

[1]

1.  จบ  อนุรุทธสังยุต  -ผู้รวบรวม



762 

ฌานสยุตฺต

[๑๓๐๐]
สาวตฺถี	ฯ	 	ตตฺร	 	 โข	 	จตฺตาโรเม	 	ภิกฺขเว	 	ฌานา	ฯ	 	กตเม	 	จตฺตาโร	ฯ	 	อิธ		

ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		วิวิจฺเจว		กาเมหิ		วิวิจฺจ		อกุสเลหิ		ธมฺเมหิ		สวิตกฺก		สวิจาร		วิเวกช		 
ปีติสุข	 	 ปม	 	ฌาน	 	 อุปสมฺปชฺช	 	 วิหรติ	 	 วิตกฺกวิจาราน	 	 วูปสมา	 	 อชฺฌตฺต		 
สมฺปสาทน	 	 เจตโส	 	 เอโกทิภาว	 	อวิตกฺก	 	อวิจาร	 	สมาธิช	 	ปีติสุข	 	ทุติย	 	ฌาน		 
อุปสมฺปชฺช		วิหรติ		ปีติยา		จ		วิราคา		อุเปกฺขโก		จ		วิหรติ		สโต		จ		สมฺปชาโน		
สุขฺจ		กาเยน		ปฏิสเวเทติ		ยนฺต		อริยา		อาจิกฺขนฺติ		อุเปกฺขโก		สติมา		สุขวิหารีติ		 
ตติย		ฌาน		อุปสมฺปชฺช		วิหรติ		สุขสฺส		จ		ปหานา		ทุกฺขสฺส		จ		ปหานา		ปุพฺเพว		 
โสมนสฺสโทมนสฺสาน	 	อตฺถงฺคมา	 	อทุกฺขมสุข	 	 อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ	 	จตุตฺถ	 	ฌาน		 
อุปสมฺปชฺช		วิหรติ	ฯ		อิเม		โข		ภิกฺขเว		จตฺตาโร		ฌานาติ	ฯ	

[๑๓๐๑]
เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		คงฺคา		นที		ปาจีนนินฺนา		ปาจีนโปณา		ปาจีนปพฺภารา	ฯ		 

เอวเมว	 	 โข	 	 ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุ	 	 จตฺตาโร	 	 ฌาเน	 	 ภาเวนฺโต	 	 จตฺตาโร	 	 ฌาเน		 
พหุลีกโรนฺโต		นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโร	ฯ	

[๑๓๐๒]
กถฺจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		จตฺตาโร		ฌาเน		ภาเวนฺโต		จตฺตาโร		ฌาเน		พหุลีกโรนฺโต		 

นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโร	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		วิวิจฺเจว		 
กาเมหิ	 	วิวิจฺจ	 	อกุสเลหิ	 	ธมฺเมหิ	 	สวิตกฺก	 	สวิจาร	 	วิเวกช	 	ปีติสุข	 	ปม	 	ฌาน		 
อปุสมปฺชชฺ		วหิรติ		วติกกฺวจิาราน		วปูสมา		ฯเปฯ		ทตุยิ		ฌาน	ฯ		ตตยิ		ฌาน	ฯ		จตตุถฺ		 
ฌาน		อปุสมปฺชชฺ		วหิรติ	ฯ		เอว		โข		ภกิขฺเว		ภกิขฺุ		จตตฺาโร		ฌาเน		ภาเวนโฺต		จตตฺาโร		 
ฌาเน		พหุลีกโรนฺโต		นิพฺพานนินฺโน		โหติ		นิพฺพานโปโณ		นิพฺพานปพฺภาโรต ิฯ		

(เอว		ยาว		เอสนา		ปาลิ		วิตฺถาเรตพฺพา)	ฯ	

[๑๓๐๓]
ปฺจิมานิ		ภิกฺขเว		อุทฺธมฺภาคิยานิ		สฺโชนานิ	ฯ		กตมานิ		ปฺจ	ฯ		รูปราโค		 

อรปูราโค		มาโน		อทฺุธจจฺ		อวิชชฺา	ฯ		อมิานิ		โข		ภกฺิขเว		ปฺจุทธฺมฺภาคยิานิ		สฺโชนานิ	ฯ	
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๙. ฌานสังยุต  
	 ว่าด้วยฌาน	๔	

[๑๓๐๐]
	 สาวัตถีนิทาน.	ณ	ที่น้ันแล	 	พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ฌาน	๔	 เหล่านี้		 
ฌาน	๔	เป็นไฉน	?			ภิกษุในธรรมวินัยนี้		สงัดจากกาม		สงัดจากอกุศลธรรม		บรรลุ
ปฐมฌาน		มีวิตกวิจาร		มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่			บรรลุทุติยฌาน		มีความผ่องใส
แห่งจิตในภายใน		เป็นธรรมเอกผุดขึ้น		ไม่มีวิตก		ไม่มีวิจาร		เพราะวิตกวิจารสงบลงไป		 
มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่	 	มีอุเบกขา	 	มีสติสัมปชัญญะ	 	 เสวยสุขด้วยนามกาย		 
เพราะปีติสิ้นไป			บรรลุตติยฌาน		ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า		ผู้ได้ฌานนี้		เป็น
ผู้มีอุเบกขา		มีสติอยู่เป็นสุข	 	 	บารลุ	1	จตุตถฌาน		ไม่มีทุกข์	 	 ไม่มีสุข	 	 เพราะละสุข 
ละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ	 ได้	 	 มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่	 	 	ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย		ฌาน	๔	เหล่านี้แล.

[๑๓๐๑]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เปรียบเหมือนแม่น�้าคงคา	 	 ไหลไปสู่ทิศปราจีน	 	หลั่งไปสู ่
ทิศปราจีน		บ่าไปสู่ทิศปราจีน		ฉันใด		ภิกษุเจริญ		กระท�าให้มากซึ่งฌาน	๔		ย่อมเป็น
ผู้น้อมไปสู่นิพพาน		โน้มไปสู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน		ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๓๐๒]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ก็ภิกษุเจริญ	 	กระท�าให้มากซึ่งฌาน	๔	อย่างไร	 	ย่อมเป็น 
ผู้น้อมไปสู่นิพพาน	 	 โน้มไปสู่นิพพาน	 	 โอนไปสู่นิพพาน	?	 	 	 ภิกษุในธรรมวินัยนี้		 
สงัดจากกาม	 	 สงัดจากอกุศลธรรม	 	บรรลุปฐมฌาน	 	 มีวิตกวิจาร	 	 มีปีติและสุข 
เกิดแต่วิเวกอยู่		บรรลุทุติยฌาน...		ตติยฌาน...		จตุตถฌาน...			ดุกร	2	ภิกษุทั้งหลาย		 
ภิกษุผู ้เจริญ	 	 กระท�าให้มากซึ่งฌาน	๔	อย่างนี้แล	 	 ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน		 
โน้มไปสู่นิพพาน		โอนไปสู่นิพพาน.
	 (พึงขยายความบาลีออกไปอย่างนี้		จนถึงความแสวงหา)

3

[๑๓๐๓]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	 เหล่านี้	 	 	สังโยชน์อันเป็น
ส่วนเบื้องบน	๕	เป็นไฉน	?		คือ		รูปราคะ			อรูปราคะ			มานะ			อุทธัจจะ			อวิชชา		
สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	เหล่านี้แล.

1.  บรรลุ  -ผู้รวบรวม
2.  ดูกร  -ผู้รวบรวม

3.  พึงเทียบเคยีงเนือ้ความโดยละเอยีดได้ทีข้่อ [๑๘๓] - [๑๙๘] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หน้า ๑๐๙ - ๑๑๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเล่มน้ี  -ผูร้วบรวม
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[๑๓๐๔]
อิเมส	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	ปฺจนฺน	 	 อุทฺธมฺภาคิยาน	 	 สฺโชนาน	 	 อภิฺาย		 

ปริฺาย		ปริกฺขยาย		ปหานาย		จตฺตาโร		ฌานา		ภาเวตพฺพา	ฯ		กตเม		จตฺตาโร	ฯ		 
อิธ	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ	 	วิวิจฺเจว	 	กาเมหิ	 	วิวิจฺจ	 	อกุสเลหิ	 	ธมฺเมหิ	 	สวิตกฺก	 	สวิจาร		 
วิเวกช		ปีติสุข	ปม		ฌาน		อุปสมฺปชฺช		วิหรติ		วิตกฺกวิจาราน		วูปสมา		อชฺฌตฺต		 
สมฺปสาทน	 	 เจตโส		 เอโกทิภาว	 	อวิตกฺก	 	อวิจาร	 	สมาธิช	 	ปีติสุข	 	ทุติย	 	ฌาน	ฯ		 
ตติย	 	ฌาน	ฯ	 	จตุตฺถ	ฌาน	 	อุปสมฺปชฺช	 	วิหรติ	ฯ	 	อิเมส	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	ปฺจนฺน		 
อุทฺธมฺภาคิยาน	 	สฺโชนาน	 	อภิฺาย	 	ปริฺาย	 	ปริกฺขยาย	 	ปหานาย	 	อิเม		 
จตฺตาโร		ฌานา		ภาเวตพฺพาติ	ฯ		(คงฺคาเปยฺยาโล	ฯ		ยถา		มคฺคสยุตฺต		วิตฺถาริต		เอว		
ฌานสยุตฺต		วิตฺถาเรตพฺพ		ยาว		เอสนา		ปาลิ)	ฯ	

ฌานสยุตฺต  นิฏฺติ ฯ
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[๑๓๐๔]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ฌาน	๔		อันภิกษุพึงเจริญ	 	 เพื่อความรู้ยิ่ง	 	 เพื่อก�าหนดรู้		 
เพื่อความสิ้นไป	 	 เพือ่ละสงัโยชน์อนัเป็นส่วนเบือ้งบน	๕	เหล่านี	้ 	 	ฌาน	๔	เป็นไฉน	?		 
ภกิษใุนธรรมวนิยันี	้	สงดัจากกาม		สงัดจากอกุศลธรรม		บรรลุปฐมฌาน		มีวิตกวิจาร		 
มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่		บรรลุทุติยฌาน...			ตตยิฌาน...			จตตุถฌาน...			ดกูรภกิษุ
ท้ังหลาย		ฌาน	๔	อนัภกิษุพึงเจรญิ		เพือ่ความรูย่ิ้ง		เพือ่ก�าหนดรู	้	เพื่อละความส้ินไป		
เพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องบน	๕	เหล่านี้แล.
	 (คังคาเปยยาล		พึงขยายเนื้อความฌานสังยุต		ตลอดถึงบาลีไปจนถึงความแสวงหาเหมือนมรรคสังยุต).

จบ  ฌานสังยุต
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อานาปานสยุตฺต
เอกธมฺมวคฺโค  ปโม

[๑๓๐๕]
สาวตฺถี	ฯ		ตตฺร		โข		ฯเปฯ		เอตทโวจ		เอกธมฺโม		ภิกฺขเว		ภาวิโต		พหุลีกโต		

มหปฺผโล		โหติ		มหานิสโส	ฯ		กตโม		เอกธมฺโม	ฯ		อานาปานสฺสติ	ฯ	

[๑๓๐๖]
กถ	 	ภาวิตา	 	จ	 	ภิกฺขเว	 	อานาปานสฺสติ	 	กถ	 	พหุลีกตา	 	มหปฺผลา	 	 โหต	ิ	 

มหานิสสา	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อรฺคโต		วา		รุกฺขมูลคโต		วา		สฺุาคารคโต		
วา		นิสีทติ		ปลฺลงฺก		อาภุชิตฺวา		อุชุ		กาย		ปณิธาย		ปริมุข		สตึ		อุปฏฺเปตฺวา	ฯ		โส		 
สโตว		อสฺสสติ		สโต 1		ปสฺสสติ		ทีฆ		วา		อสฺสสนฺโต		ทีฆ		อสฺสสามีติ		ปชานาติ		ทีฆ		
วา		ปสสฺสนโฺต		ทฆี		ปสสฺสามตี	ิ	ปชานาต	ิฯ		รสสฺ		วา		อสสฺสนโฺต		รสสฺ		อสสฺสามตี	ิ	 
ปชานาติ	 	รสฺส	 	วา	 	ปสฺสสนฺโต	 	รสฺส	 	ปสฺสสามีติ	 	ปชานาติ	ฯ	 	สพฺพกายปฏิสเวท	ี	 
อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	 	 สพฺพกายปฏิสเวที	 	 ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ	 	 ปสฺสมฺภย		 
กายสงฺขาร	 	อสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	 	ปสฺสมฺภย	 	กายสงฺขาร	 	ปสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	ฯ		 
ปีติปฏิสเวที		อสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ		ปีติปฏิสเวที		ปสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ	ฯ		สุขปฏิสเวที		 
อสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	 	สุขปฏิสเวที	 	ปสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	ฯ	 	จิตฺตสงฺขารปฏิสเวท	ี	 
อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	 	 จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที	 	ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ	 	ปสฺสมฺภย		 
จิตฺตสงฺขาร		อสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ		ปสฺสมฺภย		จิตฺตสงฺขาร		ปสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ	ฯ		 
จิตฺตปฏิสเวที	 	 อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	 	 จิตฺตปฏิสเวที	 	 ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ		 
อภปิปฺโมทย		จติตฺ		อสสฺสสิสฺามติี		สกิขฺต	ิ	อภิปฺปโมทย		จิตตฺ		ปสสฺสสิสฺามีต	ิ	สกฺิขต	ิฯ		 
สมาทห	 	 จิตฺต	 	 อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	 	 สมาทห	 	 จิตฺต	 	ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ		 
วิโมจย	 	 จิตฺต	 	 อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	 	 วิโมจย	 	 จิตฺต	 	 ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ		 
อนิจฺจานุปสฺสี	 	 อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	 	 อนิจฺจานุปสฺสี	 	 ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ		 

1.  ม. ยุ. สโตว ฯ  เอวมุปริปิ ฯ  (ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐข้อความเชิงอรรถเป็นเลข ๒  อ้างอิงเชิงอรรถเป็นเลข ๑)  -ผู้รวบรวม)
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อานาปานสังยุต 1 
เอกธรรมวรรคท่ี ๑ 

เอกธรรมสูตร  

	 ว่าด้วยอานาปานสติ		

[๑๓๐๕]
 พระนครสาวัตถี		ฯลฯ		พระผู้มีพระภาคตรัสว่า		

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ธรรมอันหนึ่ง	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว	 	 กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมมีผลมาก			ธรรมอันหนึ่งเป็นไฉน	?			คือ		อานาปานสติ.

[๑๓๐๖]
	 ดูกรภิกษท้ัุงหลาย		อานาปานสต	ิ	อนัภกิษเุจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		อย่างไร		
ย่อมมผีลมาก		มอีานสิงส์มาก	?			ภกิษใุนธรรมวนิยันี	้	อยูใ่นป่ากด็	ี	นัง่คูบ้ลัลงัก์		ตัง้กายตรง		 
ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า	 	 เธอมีสติหายใจออก	 	มีสติหายใจเข้า	 	 เมื่อหายใจออกยาว		 
กร็ูช้ดัว่าหายใจออกยาว			เมือ่หายใจเข้ายาว		กร็ูช้ดัว่าหายใจเข้ายาว		เมือ่หายใจออกส้ัน		 
ก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น			 เมื่อหายใจเข้าสั้น		ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น		ย่อมส�าเหนียกว่า		 
เราจกัเป็นผูรู้แ้จ้งกายทัง้ปวงหายใจออก			ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัเป็นผูรู้แ้จ้งกายทัง้ปวง
หายใจเข้า			ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัเป็นผูร้ะงบักายสงัขารหายใจออก			ย่อมส�าเหนยีกว่า		 
เราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้า	 	 	ย่อมส�าเหนียกว่า	 	 เราจักรู้แจ้งปีติหายใจออก			
ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัรู้แจ้งปีตหิายใจเข้า			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจกัรูแ้จ้งสขุหายใจออก			 
ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัรูแ้จ้งสขุหายใจเข้า		ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจักรูแ้จ้งจิตสงัขารหายใจออก			 
ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักรู้แจ้งจิตสังขารหายใจเข้า			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักเป็นผู้ระงับ 
จติสงัขารหายใจออก		ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัระงบัจติสงัขารหายใจเข้า			ย่อมส�าเหนยีก
ว่า		เราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจออก			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจเข้า			
ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจักท�าจติให้บนัเทิงหายใจออก			ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัท�าจติใจ	2

ให้บันเทิงหายใจเข้า			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักตั้งจิตมั่นหายใจออก			ย่อมส�าเหนียกว่า		 
เราจกัต้ังจติมัน่หายใจเข้า			ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัเปลือ้งจติหายใจออก			ย่อมส�าเหนยีกว่า		 
เราจกัเปลือ้งจติหายใจเข้า			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักพิจารณาเหน็โดยความเป็นของไม่เท่ียง 

1.  ๑๐. อานาปานสังยุต  -ผู้รวบรวม
2.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “เราจักท�าจิต”  -ผู้รวบรวม
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วิราคานุปสฺสี	 	 อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	 	 วิราคานุปสฺสี	 	 ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ		 
นิโรธานุปสฺสี	 	 อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	 	 นิโรธานุปสฺสี	 	 ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ		 
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	 อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	 	 ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	 ปสฺสสิสฺสามีติ			 
สิกฺขติ	ฯ	 	 เอว	 	ภาวิตา	 	 โข	 	 ภิกฺขเว	 	อานาปานสฺสติ	 	 เอว	 	พหุลีกตา	 	มหปฺผลา		 
โหติ		มหานิสสาติ	ฯ	

[๑๓๐๗]
อานาปานสฺสติ		ภิกฺขเว		ภาวิตา		พหุลีกตา		มหปฺผลา		โหติ		มหานิสสา	ฯ	

[๑๓๐๘]
กถ	 	ภาวิตา	 	จ	 	ภิกฺขเว	 	อานาปานสฺสติ	 	กถ	 	พหุลีกตา	 	มหปฺผลา	 	 โหต	ิ	 

มหานิสสา	ฯ	 	อิธ	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ	 	อานาปานสฺสติสหคต	 	สติสมฺโพชฺฌงฺค	 	ภาเวติ		 
วิเวกนิสฺสิต	 	 วิราคนิสฺสิต	 	นิโรธนิสฺสิต	 	 โวสฺสคฺคปริณามึ	ฯ	 	อานาปานสฺสติสหคต		 
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค	ฯ		วิริย		ปีติ		ปสฺสทฺธิ		สมาธิ		อานาปานสฺสติสหคต		อุเปกฺขา-
สมฺโพชฺฌงฺค		ภาเวติ		วิเวกนิสฺสิต		วิราคนิสฺสิต		นิโรธนิสฺสิต		โวสฺสคฺคปริณามึ	ฯ		เอว		
ภาวิตา		โข		ภิกฺขเว		อานาปานสฺสติ		เอว		พหุลีกตา		มหปฺผลา		โหติ		มหานิสสาติ	ฯ	
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หายใจออก			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้า			 
ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัพจิารณาเหน็โดยความคลายก�าหนดัหายใจออก			ย่อมส�าเหนยีกว่า		 
เราจกัพจิารณาเหน็โดยความคลายก�าหนัต	1หายใจเข้า			ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัพจิารณา
เห็นโดยความดบัหายใจออก			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจกัพจิารณาเหน็โดยความดบัหายใจเข้า			 
ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก			ย่อมส�าเหนียกว่า		
เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้า			ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อานาปานสติ		อัน
ภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล		ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก.

จบ  สูตรที่ ๑ 

โพชฌงคสูตร  

	 ว่าด้วยโพชฌงค์

[๑๓๐๗]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว	 	 กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก.

[๑๓๐๘]
	 ก็อานาปานสติ	 	อันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้วอย่างไร	 	ย่อมมีผลมาก		 
มีอานิสงส์มาก	?	 	 	 ภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 	 ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์	 	 อันสหรคตด้วย 
อานาปานสติ		อาศัยวิเวก		อาศัยวิราคะ		อาสัย	2นิโรธ		น้อมไปในการสละ		ย่อมเจริญ 
ธรรมวิจยสมัโพชฌงค์...			วริยิสมัโพชฌงค์...			ปีตสิมัโพชฌงค์...			ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์...			
สมาธิสัมโพชฌงค์...			อุเบกขาสัมโพชฌงค์		อันสหรคตด้วยอานาปานสติ		อาศัยวิเวก		
อาศัยวิราคะ	 	อาศัยนิโรธ	 	น้อมไปในการสละ	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	อานาปานสติ		 
อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล		ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก.

จบ  สูตรที่ ๒ 

1.  ก�าหนัด  -ผู้รวบรวม

2.  อาศัย  -ผู้รวบรวม
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[๑๓๐๙]
อานาปานสฺสติ		ภิกฺขเว		ภาวิตา		พหุลีกตา		มหปฺผลา		โหติ		มหานิสสา	ฯ	

[๑๓๑๐]
กถ	 	ภาวิตา	 	จ	 	ภิกฺขเว	 	อานาปานสฺสติ	 	กถ	 	พหุลีกตา	 	มหปฺผลา	 	 โหต	ิ	 

มหานิสสา	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อรฺคโต		วา		รุกฺขมูลคโต		วา		สฺุาคารคโต		วา		
นสีิทต	ิ	ปลฺลงฺก		อาภชิุตวฺา		อชุุ		กาย		ปณธิาย		ปรมิขุ		สต	ึ	อปุฏฺเปตวฺา	ฯ		โส		สโตว		 
อสฺสสติ	 	สโต	 	ปสฺสสติ	 	 (วิตฺถาเรตพฺพา	 	ยาว	 	ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	อสฺสสิสฺสามีติ		 
สิกฺขติ	 	ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	ปสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ)	ฯ	 	 เอว	 	ภาวิตา	 	 โข	 	 ภิกฺขเว		 
อานาปานสฺสติ		เอว		พหุลีกตา		มหปฺผลา		โหติ		มหานิสสาติ	ฯ	

[๑๓๑๑]
อานาปานสฺสติ		ภิกฺขเว		ภาวิตา		พหุลีกตา		มหปฺผลา		โหติ		มหานิสสา	ฯ	

[๑๓๑๒]
กถ	 	ภาวิตา	 	จ	 	ภิกฺขเว	 	อานาปานสฺสติ	 	กถ	 	พหุลีกตา	 	มหปฺผลา	 	 โหต	ิ	 

มหานสิสา	ฯ		อิธ		ภิกขฺเว		ภกิขฺุ		อรฺคโต		วา		รกุขฺมลูคโต		วา		สฺุาคารคโต		วา		
นสีิทต	ิ	ปลฺลงฺก		อาภชิุตวฺา		อชุุ		กาย		ปณธิาย		ปรมิขุ		สต	ึ	อปุฏฺเปตวฺา	ฯ		โส		สโตว		
อสฺสสติ		สโต		ปสฺสสติ	ฯ		(วิตฺถาโร		ยาว		ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี		อสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ		
ปฏินสฺิสคคฺานุปสฺส	ี	ปสสฺสิสสฺามตี	ิ	สกิขฺติ)	ฯ		เอว		ภาวติา		โข		ภกิขฺเว		อานาปานสสฺต	ิ	
เอว		พหุลีกตา		มหปฺผลา		โหติ		มหานิสสา	ฯ	
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สุทธิกสูตร  

	 วิธีเจริญอานาปานสติ		

[๑๓๐๙]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว	 	 กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก.

[๑๓๑๐]
	 ก็อานาปานสติ	 	อันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้วอย่างไร	 	 จึงมีผลมาก		 
มอีานิสงส์มาก	?			ภิกษใุนธรรมวนิยันี	้	อยูใ่นป่ากด็	ี	อยูท่ี่โคนไม้กด็	ี	อยูท่ี่เรอืนว่างกด็ี		
นั่งคู้บัลลังก์		ตั้งกายตรง		ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า		เธอมีสติหายใจออก		มีสติหายใจเข้า		
(พึงขยายเนื้อความให้ตลอดถึง		ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก		ย่อมส�าเหนียกว่า		

เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้า)  
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว	 	 กระท�าให้มากแล้ว 
อย่างนี้แล		ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก.

จบ  สูตรที่ ๓ 

ผลสูตรที่ ๑ 

	 ผลานิสงส์เจริญอานาปานสติ	๒	ประการ		

[๑๓๑๑]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว	 	 กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก.

[๑๓๑๒]
	 ก็อานาปานสติ	 	อันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้วอย่างไร	 	ย่อมมีผลมาก		 
มีอานิสงส์มาก	?			ภิกษุในธรรมวินัยนี้		อยู่ในป่าก็ดี		อยู่ที่โคนไม้ก็ดี		อยู่ที่เรือนว่างก็ดี		
นั่งคู้บัลลังก์		ตั้งกายตรง		ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า		เธอมีสติหายใจออก		มีสติหายใจเข้า		 
(พงึขาย	

1
เนือ้ความให้พสิดารตลอดถงึ		ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัเป็นผูพ้จิารณาเหน็โดยความสละคนืหายใจออก		ย่อมส�าเหนยีกว่า		 

เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้า)   
	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		อานาปานสต	ิ	อันภกิษุเจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล		
ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก.

1.  ขยาย  -ผู้รวบรวม
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[๑๓๑๓]
เอว		ภาวิตาย		โข		ภิกฺขเว		อานาปานสฺสติยา		เอว		พหุลีกตาย		ทฺวินฺน		ผลาน		

อฺตร		ผล		ปาฏิกงฺข		ทิฏฺเว		ธมฺเม		อฺา		สติ		วา		อุปาทิเสเส		อนาคามิตาติ	ฯ	

[๑๓๑๔]
อานาปานสฺสติ		ภิกฺขเว		ภาวิตา		พหุลีกตา		มหปฺผลา		โหติ		มหานิสสา	ฯ	

[๑๓๑๕]
กถ	 	ภาวิตา	 	จ	 	ภิกฺขเว	 	อานาปานสฺสติ	 	กถ	 	พหุลีกตา	 	มหปฺผลา	 	 โหต	ิ	 

มหานิสสา	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อรฺคโต		วา		รุกฺขมูลคโต		วา		สฺุาคารคโต		
วา		นิสีทติ		ปลฺลงฺก		อาภุชิตฺวา		อุชุ		กาย		ปณิธาย		ปริมุข		สตึ		อุปฏฺเปตฺวา	ฯ		โส		 
สโตว		อสฺสสติ		สโต		ปสฺสสติ	ฯ		(วิตฺถาโร		ยาว		ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี		อสฺสสิสฺสามีติ		 
สิกฺขติ	 	ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	ปสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ)	ฯ	 	 เอว	 	ภาวิตา	 	 โข	 	 ภิกฺขเว		 
อานาปานสฺสติ		เอว		พหุลีกตา		มหปฺผลา		โหติ		มหานิสสา	ฯ	

[๑๓๑๖]
เอว		ภาวิตาย		โข		ภิกฺขเว		อานาปานสฺสติยา		เอว		พหุลีกตาย		สตฺต		ผลา		

สตฺตานิสสา		ปาฏิกงฺขา	ฯ		กตเม		สตฺต		ผลา		สตฺตานิสสา	ฯ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		ปฏิกจฺจ		
อฺ		อาราเธต	ิ	โน		เจ		ทิฏฺเว		ธมเฺม		ปฏกิจฺจ		อฺ		อาราเธต	ิ	อถ		มรณกาเล		อฺ		
อาราเธติ		โน		เจ		ทิฏฺเว		ธมฺเม		ปฏิกจฺจ		อฺ		อาราเธติ		โน		เจ		มรณกาเล		อฺ		
อาราเธติ	ฯ		อถ		ปฺจนฺน		โอรมภฺาคยิาน		สฺโชนาน		ปรกิขฺยา		อนตฺราปรนิพิพฺายี		 
โหติ		อุปหจฺจปรินิพฺพายี		โหติ		อสงฺขารปรินิพฺพายี		โหติ		สสงฺขารปรินิพฺพายี		โหติ		
อุทฺธโสโต		โหติ		อกนิฏฺคามี	ฯ		เอว		ภาวิตาย		โข		ภิกฺขเว		อานาปานสฺสติยา		เอว		
พหุลีกตาย		อิเม		สตฺต		ผลา		สตฺตานิสสา		ปาฏิกงฺขาติ	ฯ	
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[๑๓๑๓]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว	 	 กระท�าให้มากแล้ว		 
อย่างนี้		พึงหวังได้ผล	๒	ประการ		อย่างใดอย่างหนึ่ง		คืออรหัตผลในปัจจุบัน		หรือ 
เมื่อยังมีความถือมั่นอยู่		เป็นพระอนาคามี.

จบ  สูตรที่ ๔ 

ผลสูตรที่ ๒ 

	 ผลานิสงส์การเจริญอานาปานสติ	๗	ประการ

[๑๓๑๔]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 อานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว	 	 กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก.

[๑๓๑๕]
	 ก็อานาปานสติ	 	อันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้วอย่างไร	 	ย่อมมีผลมาก		 
มีอานิสงส์มาก	?	 	 	ภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 	อยู่ในป่าก็ดี	 	อยู่ที่โคนไม้ก็ดี	 	 น่ังคู้บัลลังก	์	 
ตั้งกายตรง		ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า		เธอมีสติหายใจออก		มีสติหายใจเข้า		(พึงขยายเนื้อความ

ให้ตลอดถึง		ย่อมศึกษาว่า		เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก		ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักเป็นผู้พิจารณา

เห็นโดยความสละคนืหายใจเข้า)  
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		อานาปานสต	ิ	อนัภกิษุเจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้แล		
ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก.

[๑๓๑๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 เมื่ออานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว 
อย่างนี	้	พงึหวงัได้ผลานิสงส์	๗	ประการ			ผลานิสงส์	๗	ประการนั้นเป็นไฉน	?		คือ		 
จะได้ชมอรหัตผลในปัจจุบันก่อน	๑			ถ้าไม่ได้ชมอรหัตผลในปัจจุบันก่อน		จะได้ชม 
ในเวลาใกล้ตาย	๑		 	ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้ชม	 	 ในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้ชมไซร้	 	 เพราะ
สังโยชน์อันเป็นส่วนเบ้ืองต�่า	๕	สิ้นไป	 	จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี	๑		 
ผู้อปุหัจจปรินพิพาย	ี๑			ผูอ้สงัขารปรนิพิพาย	ี๑			ผูส้สงัขารปรนิิพพาย	ี๑			ผูอ้ทุธงัโสโต- 
อกนิฏฐคามี	๑	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 เมื่ออานาปานสติ	 	อันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�า 
ให้มากแล้วอย่างนี้แล		พึงหวังได้ผลานิสงส์	๗	ประการเหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๕ 
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[๑๓๑๗]
สาวตฺถิย	ฯ		ตตฺร		โข		ภควา		ฯเปฯ		เอตทโวจ		ภาเวถ		โน		ตุเมฺห		ภิกฺขเว		 

อานาปานสฺสตินฺติ	ฯ	

[๑๓๑๘]
เอว		วุตฺเต		อายสฺมา		อริฏฺโ		ภควนฺต		เอตทโวจ		อห		โข		ภนฺเต		ภาเวมิ		 

อานาปานสฺสตินฺติ	ฯ		ยถากถ		ปน		ตฺว		อริฏฺ		ภาเวสิ		อานาปานสฺสตินฺติ	ฯ	

[๑๓๑๙]
อตีเตสุ	 	 เม	 	ภนฺเต	 	กาเมสุ	 	กามจฺฉนฺโท	 	ปหีโน	 	อนาคเตสุ	 	 เม	 	กาเมสุ		 

กามจฺฉนฺโท		วิคโต		อชฺฌตฺต 1		พหิทฺธา		จ		เม		ธมฺเมสุ		ปฏิฆสฺา		สุปฺปฏิวินีตา		โส		 
สโตว		อสฺสสิสฺสาม	ิ	สโต		ปสสฺสิสสฺาม	ิฯ		เอว		ขวฺาห		ภนเฺต		ภาเวม	ิ	อานาปานสสฺตนิติฺ	ฯ	

[๑๓๒๐]
อตฺเถสา		อริฏฺ		อานาปานสฺสติ		เนสา		นตฺถีติ		วทามิ	ฯ		อปิจ		อริฏฺ		ยถา		 

อานาปานสสฺต	ิ	วติถฺาเรน		ปรปิณุณฺา		โหต	ิ	ต		สณุาห	ิ	สาธกุ		มนสกิโรห	ิ	ภาสสิสฺามีต	ิฯ		
เอว		ภนฺเตติ		โข		อายสฺมา		อริฏฺโ		ภควโต		ปจฺจสฺโสสิ	ฯ		ภควา		เอตทโวจ		กถฺจ		
อริฏฺ		อานาปานสฺสติ		วิตฺถาเรน		ปริปุณฺณา		โหติ	ฯ		อิธ		อริฏฺ		ภิกฺขุ		อรฺคโต		วา		
รุกฺขมูลคโต		วา		สฺุาคารคโต		วา		นิสีทติ		ปลฺลงฺก		อาภุชิตฺวา		อุชุ		กาย		ปณิธาย		 
ปรมิขุ		สต	ึ	อปุฏฺเปตวฺา	ฯ		โส		สโตว		อสสฺสต	ิ	สโต		ปสสฺสต	ิ	ทฆี		วา		อสสฺสนโฺต		 
ทีฆ	 	 อสฺสสามีติ	 	 ปชานาติ	 	 ฯเปฯ	 	ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	 อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ		 
ปฏินสฺิสคคฺานุปสฺส	ี	ปสสฺสิสสฺามตี	ิ	สกิขฺต	ิฯ		เอว		โข		อรฏฺิ		อานาปานสสฺต	ิ	วติถฺาเรน		
ปริปุณฺณา		โหตีติ	ฯ	

1.  โป. ม. อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ
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อริฏฐสูตร  

	 การเจริญอานาปานสติ		

[๑๓๑๗]
 พระนครสาวัตถี.		ณ	ที่นั้นแล		พระผู้มีพระภาค		ฯลฯ		ได้ตรัสถามว่า		

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เธอทั้งหลายย่อมเจริญอานาปานสติหรือหนอ	?	

[๑๓๑๘]
	 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้ว	 	ท่านพระอริฏฐะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า	 	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		 

ข้าพระองค์เจริญอานาปานสติอยู่.

	 พ.		ดูกรอริฏฐะ		ก็เธอเจริญอานาปานสติอย่างไรเล่า	?	

[๑๓๑๙]
	 อ.	 	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	กามฉันท์ในกามที่ล่วงไป	 	ข้าพระองค์ละได้แล้ว	 	 	กามฉันท์ในกามที่ยังไม่มาถึง 

ของข้าพระองค์ไปปราศแล้ว	 	 	ปฏิฆสัญญาในธรรมท้ังหลาย	 	ทั้งท่ีเป็นภายในและภายนอก	 	ข้าพระองค์ก�าจัดเสียแล้ว			 

ข้าพระองค์มีสติหายใจออก		มีสติหายใจเข้า			ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ข้าพระองค์เจริญอานาปานสติอย่างนี้แล.

[๑๓๒๐]
	 พ		ดกูรอริฏฐะ		อานาปานสตนิัน้มีอยู	่	เราไม่ได้กล่าวว่าไม่ม	ี	กแ็ต่ว่าอานาปานสต ิ
ย่อมบริบูรณ์โดยกว้างขวางด้วยวิธีใด		เธอจงฟังวิธีนั้น		จงใส่ใจให้ดี		เราจักกล่าว  

	 ท่านพระอริฏฐะทูลรับพระด�ารัสพระผู้มีพระภาคแล้ว		พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า		

	 ดูกรอริฏฐะ	 	ก็อานาปานสติย่อมบริบูรณ์โดยกว้างขวางอย่างไรเล่า	?	 	 	ภิกษุใน
ธรรมวินยันี	้	อยูใ่นป่ากด็	ี	อยูท่ี่โคนไม้กด็	ี	อยูท่ี่เรอืนว่างกด็	ี	นัง่คู้บลัลงัก์		ตัง้กายตรง		 
ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า		เธอมีสติหายใจออก		มีสติหายใจเข้า		ฯลฯ			ย่อมส�าเหนียกว่า		
เราจักพจิารณาเหน็โดยความสละคนืหายใจออก			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักพิจารณาเหน็		
โดยความสละคืนหายใจเข้า			ดูกรอริฏฐะ		อานาปานสติย่อมบริบูรณ์		โดยกว้างขวาง
อย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖ 
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[๑๓๒๑]
สาวตฺถี	ฯ	 	 เตน		 โข		ปน		สมเยน		อายสฺมา	 	มหากปฺปิโน	 	ภควโต		อวิทูเร		 

นิสินฺโน		โหติ		ปลฺลงฺก		อาภุชิตฺวา		อุชุ		กาย		ปณิธาย		ปริมุข		สตึ		อุปฏฺเปตฺวา	ฯ	

[๑๓๒๒]
อทฺทสา	 	 โข	 	ภควา	 	อายสฺมนฺต	 	 มหากปฺปิน	 	 อวิทูเร	 	 นิสินฺน	 	 ปลฺลงฺก		 

อาภุชิตฺวา		อุชุ		กาย		ปณิธาย		ปริมุข		สตึ		อุปฏฺเปตฺวา		ทิสฺวาน		ภิกฺขู		อามนฺเตสิ		
ปสฺสถ		โน		ตุเมฺห		ภิกฺขเว		เอตสฺส		ภิกฺขุโน		กายสฺส		อิฺชิตตฺต		วา		ผนฺทิตตฺต		วาติ	ฯ	

[๑๓๒๓]
ยทาปิ		มย		ภนฺเต		ต		อายสฺมนต		ปสฺสาม		สงฺฆมชฺเฌ		วา		นิสินฺน		เอก		วา		

รโห		นิสินฺน	 	ตทาปิ		มย	 	ตสฺส		อายสฺมโต		น		ปสฺสาม		กายสฺส		อิฺชิตตฺต	 	วา		 
ผนฺทิตตฺต		วาติ	ฯ	

[๑๓๒๔]
ยสฺส		ภิกฺขเว		สมาธิสฺส		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		เนว		กายสฺส		อิฺชิตตฺต	

วา		โหติ		ผนฺทิตตฺต		วา		น		จิตฺตสฺส		อิฺชิตตฺต		วา		โหติ		ผนฺทิตตฺต		วา		ตสฺส		โส		
ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		สมาธิสฺส		นิกามลาภี		อกิจฺฉลาภี		อกสิรลาภี	ฯ	

[๑๓๒๕]
กตมสฺส	 	 จ	 	ภิกฺขเว	 	 สมาธิสฺส	 	 ภาวิตตฺตา	 	พหุลีกตตฺตา	 	 เนว	 	กายสฺส		 

อฺิชติตฺต		วา		โหต	ิ	ผนทฺติตตฺ		วา		น		จิตตฺสสฺ		อิฺชติตตฺ		วา		โหต	ิ	ผนฺทติตตฺ		วา	ฯ		 
อานาปานสฺสติสมาธิสฺส		ภิกฺขเว		ภาวิตตฺตา		พหุลีกตตฺตา		เนว		กายสฺส		อิฺชิตตฺต		
วา		โหติ		ผนฺทิตตฺต		วา		น		จิตฺตสฺส		อิฺชิตตฺต		วา		โหติ		ผนฺทิตตฺต		วา	ฯ	

[๑๓๒๖]
กถ		ภาวิเต		โข		ภิกฺขเว		อานาปานสฺสติสมาธิมฺหิ		กถ		พหุลีกเต		เนว		กายสฺส		 

อิฺชิตตฺต		วา		โหติ		ผนฺทิตตฺต		วา		น		จิตฺตสฺส		อิฺชิตตฺต		วา		โหติ		ผนฺทิตตฺต		 
วา	ฯ		อธิ		ภกิขฺเว		ภกิขฺุ		อรฺคโต		วา		รกุขฺมูลคโต		วา		สฺุาคารคโต		วา		นสิทีต	ิ	 
ปลฺลงฺก	 	อาภุชิตฺวา	 	อุชุ	 	กาย	 	ปณิธาย	 	ปริมุข	 	สตึ	 	อุปฏฺเปตฺวา	ฯ	 	 โส	 	สโตว		 



777 

๑๐
. อ

าน
าป

าน
สงั

ยตุ

กัปปินสูตร  

	 ว่าด้วยอานาปานสติสมาธิ		

[๑๓๒๑]
	 พระนครสาวัตถี.		ก็สมัยนั้น		ท่านพระมหากัปปินะ		นั่งคู้บัลลังก์		ตั้งกายตรง		ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า		ในที่ไม่ไกล

พระผู้มีพระภาค.

[๑๓๒๒]
	 พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านมหากัปปินะนั่งคู้บัลลังก์		ตั้งกายตรง		ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า		ครั้นแล้ว

ได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า		

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 เธอทั้งหลายเห็นความไหวหรือความเอนเอียงแห่งกายของ
ภิกษุนั้นหรือหนอ	?	

[๑๓๒๓]
	 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า	 	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	 เวลาใดข้าพระองค์ทั้งหลาย	 	 เห็นท่านผู้มีอายุนั้นน่ังอยู่ใน 

ท่ามกลางสงฆ์		หรือนั่งในที่ลับรูปเดียว		ในเวลานั้น		ข้าพระองค์ทั้งหลาย		มิได้เห็นความไหว		หรือความเอนเอียงแห่งกาย

ของท่านผู้มีอายุนั้นเลย.

[๑๓๒๔]
	 พ.		ดกูรภิกษทุัง้หลาย		ความไหวหรอืความเอนเอียงแห่งกายกด็	ี		ความหวัน่ไหว
หรอืความกวดัแกว่งแห่งจติกด็	ี	ย่อมไม่ม	ี	เพราะได้เจรญิ		ได้กระท�าให้มากซึง่สมาธิใด		
ภิกษุนั้นได้สมาธินั้นตามความปรารถนาได้		โดยไม่ยากไม่ล�าบาก.

[๑๓๒๕]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ก็ความไหวหรือความเอนเอียงแห่งกายก็ดี			ความหวั่นไหว 
หรือความกวัดแกว่งแห่งจิตก็ดี	 	 ย่อมไม่มี	 	 เพราะได้เจริญ	 	กระท�าให้มากซึ่งสมาธ	ิ	 
เป็นไฉน	?			เพราะได้เจริญ		ได้กระท�าให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิ.

[๑๓๒๖]
	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		เมือ่อานาปานสติสมาธ	ิ	อันภกิษุเจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว
อย่างไร		ความไหวหรอืความเอนเอยีงแห่งกายกด็	ี		ความหวัน่ไหวหรอืความกวดัแกว่ง
แห่งจติก็ด	ี	ย่อมไม่ม	ี?			ภกิษใุนธรรมวินัยน้ี		อยู่ในป่าก็ดี		อยู่ทีโ่คนไม้กดี็		อยู่ทีเ่รือนว่างกดี็		 
นั่งคู้บัลลังก์		ตั้งกายตรง		ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า		เธอมีสติหายใจออก		มีสติหายใจเข้า		 
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อสฺสสติ	 	สโต	 	ปสฺสสติ	 	 (วิตฺถาเรตพฺพา	 	ยาว	 	ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	อสฺสสิสฺสามีติ		 
สิกฺขติ	 	ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ)	ฯ	 	 เอว	 	ภาวิเต	 	 โข	 	ภิกฺขเว		 
อานาปานสฺสตสิมาธมิหฺ	ิ	เอว		พหลุกีเต		เนว		กายสสฺ		อฺิชิตตตฺ		วา		โหต	ิ	ผนทฺติตตฺ		
วา		น		จิตฺตสฺส		อิฺชิตตฺต		วา		โหติ		ผนฺทิตตฺต		วาติ	ฯ	

[๑๓๒๗]
อานาปานสฺสติสมาธิ		ภิกฺขเว		ภาวิโต		พหุลีกโต		มหปฺผโล		โหติ		มหานิสโส	ฯ
 

[๑๓๒๘]
กถ		ภาวิโต		จ		ภิกฺขเว		อานาปานสฺสติสมาธิ		กถ		พหุลีกโต		มหปฺผโล		โหติ		 

มหานิสโส	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อรฺคโต		วา		รุกฺขมูลคโต		วา		สฺุาคารคโต		 
วา		นิสีทติ		ปลฺลงฺก	 	อาภุชิตฺวา		อุชุ	 	กาย		ปณิธาย		ปริมุข	 	สตึ		อุปฏฺเปตฺวา	ฯ		 
โส		สโตว		อสฺสสติ		สโต		ปสฺสสติ	ฯ		ทีฆ		วา		อสฺสสนฺโต		ทีฆ		อสฺสสามีติ		ปชานาติ		 
(วิตฺถาเรตพฺพา		ยาว		ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี		อสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ		ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี		 
ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ)	ฯ	 	 เอว	 	ภาวิโต	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	อานาปานสฺสติสมาธิ	 	 เอว		 
พหุลีกโต		มหปฺผโล		โหติ		มหานิสโส	ฯ	

[๑๓๒๙]
อหมฺปิ		สุท		ภิกฺขเว		ปุพฺเพว		สมฺโพธา		อนภิสมฺพุทฺโธ		โพธิสตฺโตว		สมาโน		 

อมินิา		วิหาเรน		พหลุ		วหิราม	ิฯ		ตสสฺ		มยหฺ		ภกิขฺเว		อมินิา		วหิาเรน		พหลุ		วหิรโต		
เนว		กาโย		กิลมต ิ1		น		จกฺขูนิ		อนุปาทาย		จ		เม		อาสเวหิ		จิตฺต		วิมุจฺจต ิ2	ฯ	

[๑๓๓๐]
ตสฺมา		ติห		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		เจปิ		อากงฺเขยฺย		เนว		เม		กาโยปิ		กิลเมยฺย		น		 

จกฺขูนิ		อนุปาทาย		จ		เม		อาสเวหิ		จิตฺต		วิมุจฺเจยฺยาติ		อยเมว		อานาปานสฺสติสมาธิ		
สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ	

1.  สี. กิลมิ ฯ
2.  สี. ม. วิมุจฺจิ ฯ
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(พงึขยายเน้ือความให้พสิดารตลอดถงึ		ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัเป็นผูพ้จิารณาเห็นโดยความสละคนืหายใจออก			ย่อมส�าเหนยีกว่า  
เราจกัเป็นผู้พจิารณาเห็นโดยความสละคนืหายใจเข้า)  
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		เมือ่อานาปานสติสมาธ	ิ	อันภกิษุเจรญิกระท�าให้มากแล้วอย่างนีแ้ล		
ความไหวหรือความเอนเอียงแห่งกายกด็	ี		ความหวัน่ไหวหรือความกวดัแกว่งแห่งจติกดี็		
ย่อมไม่มี.

จบ  สูตรที่ ๗ 

ทีปสูตร

	 อานิสงส์แห่งการเจริญอานาปานสติสมาธิ

[๑๓๒๗]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อานาปานสติสมาธิ		อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		
ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก.

[๑๓๒๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ก็อานาปานสติสมาธิ		อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว
อย่างไร	 	ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก	?	 	 	ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 	อยู่ในป่าก็ดี	 	อยู่ที่ 
โคนไม้ก็ดี	 	อยู่ที่เรือนว่างก็ดี	 	 น่ังคู้บัลลังก์	 	ตั้งกายตรง	 	ด�ารงสติม่ันไว้เฉพาะหน้า	1   
เธอมีสติหายใจออก		มีสติหายใจเข้า		(พึงขยายเนื้อความให้พิสดารตลอดถึง		ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักเป็น 

ผู้พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้า)   
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		อานาปานสติสมาธิ		อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว
อย่างนี้แล		ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก.

[๑๓๒๙]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ได้ยินว่า		เมื่อก่อนแต่ตรัสรู้		ครั้งเราเป็นโพธิสัตว์		มิได้ตรัสรู้		
ก็ย่อมอยูด้่วยวหิารธรรมนีโ้ดยมาก		เม่ือเราอยู่ด้วยวหิารธรรมน้ีโดยมาก		กายไม่ล�าบาก		
จักษุไม่ล�าบาก		และจิตของเราย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย		เพราะไม่ถือมั่น.

[๑๓๓๐]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย		เพราะเหตุนั้นแล		ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า		แม้กายของเราไม่พึง 
ล�าบาก	 	 จักษุของเราไม่พึงล�าบาก	 	 และจิตของเราจักหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย		 
เพราะไม่ถือมั่น		ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า”  -ผู้รวบรวม
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[๑๓๓๑]
ตสฺมา		ติห		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		เจปิ		อากงฺเขยฺย		เย		เม		เคหสิตา		สรสงฺกปฺปา		 

เต		ปหีเยยฺยุนฺติ		อยเมว		อานาปานสฺสติสมาธิ		สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ	

[๑๓๓๒]
ตสมฺา		ติห		ภิกขฺเว		ภิกขฺ	ุ	เจปิ		อากงเฺขยฺย		อปปฺฏกูิเล		ปฏกิลูสฺี		วหิเรยฺยนฺติ		

อยเมว		อานาปานสฺสติสมาธิ		สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ	

[๑๓๓๓]
ตสมฺา		ติห		ภิกขฺเว		ภิกขฺ	ุ	เจปิ		อากงเฺขยฺย		ปฏกิเูล		อปปฺฏกิลูสฺี		วหิเรยฺยนฺติ		

อยเมว		อานาปานสฺสติสมาธิ		สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ	

[๑๓๓๔]
ตสฺมา	 	ติห	 	 ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุ	 	 เจปิ	 	อากงฺเขยฺย	 	อปฺปฏิกูเล	 	จ	 	ปฏิกูเล	 	จ		 

ปฏิกูลสฺี		วิหเรยฺยนฺติ		อยเมว		อานาปานสฺสติสมาธิ		สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ	

[๑๓๓๕]
ตสฺมา	 	ติห	 	 ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุ	 	 เจปิ	 	อากงฺเขยฺย	 	ปฏิกูเล	 	จ	 	อปฺปฏิกูเล	 	จ		 

อปฺปฏิกูลสฺี		วิหเรยฺยนฺติ		อยเมว		อานาปานสฺสติสมาธิ		สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ	

[๑๓๓๖]
ตสฺมา		ติห		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		เจปิ		อากงฺเขยฺย		อปฺปฏิกูลฺจ		ปฏิกูลฺจ		ตทุภย		

อภินิวชฺเชตฺวา		อุเปกฺขโก		วิหเรยฺย		สโต		สมฺปชาโนติ		อยเมว		อานาปานสฺสติสมาธิ	
สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ	

[๑๓๓๗]
ตสฺมา		ติห		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		เจปิ		อากงฺเขยฺย		วิวิจฺเจว		กาเมหิ		วิวิจฺจ		อกุสเลหิ		

ธมฺเมหิ	 	สวิตกฺก	 	สวิจาร	 	วิเวกช	 	ปีติสุข	 	ปม	 	ฌาน	 	อุปสมฺปชฺช	 	วิหเรยฺยนฺติ		 
อยเมว		อานาปานสฺสติสมาธิ		สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ	

[๑๓๓๘]
ตสฺมา		ติห		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		เจปิ		อากงฺเขยฺย		วิตกฺกวิจาราน		วูปสมา		อชฺฌตฺต		

สมฺปสาทน	 	 เจตโส	 	 เอโกทิภาว	 	อวิตกฺก	 	อวิจาร	 	สมาธิช	 	ปีติสุข	 	ทุติย	 	ฌาน		 
อุปสมฺปชฺช		วิหเรยฺยนฺติ		อยเมว		อานาปานสฺสติสมาธิ		สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ	
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[๑๓๓๑]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 เพราะเหตุนั้นแหละ	 	ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า	 	 เราพึงสละ 
ความระลึกและความด�าริของเราที่อาศัยเรือนนั้นเสีย		ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธิ
นี้แหละให้ดี.

[๑๓๓๒]
	 ...ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า	 	 เราพึงเป็นผู้มีความส�าคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลอยู่		 
ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.

[๑๓๓๓]
	 ...ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า	 	 เราพึงเป็นผู้มีความส�าคัญในสิ่งปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่		 
ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.

[๑๓๓๔]
	 ...ถ้าแม้ภิกษพึุงหวงัว่า		เราพงึเป็นผู้มคีวามส�าคญั		ทัง้ในสิง่ไม่ปฏิกลูและในสิง่ปฏกิลู
ว่าปฏกิลูอยู่		ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.

[๑๓๓๕]
	 ...ถ้าแม้ภกิษพุงึหวงัว่า		เราพงึเป็นผูม้คีวามส�าคญัทัง้ในสิง่ปฏกิลูและในสิง่ไม่ปฏิกลู
ว่าไม่ปฏิกูลอยู่		ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.

[๑๓๓๖]
	 ...ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า	 	 เราพึงเว้นสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองน้ันเสียแล้ว 
วางเฉย		มีสติสัมปชัญญะอยู่		ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.

[๑๓๓๗]
	 ...ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า		เราพึงสงัดจากกาม		สงัดจากกุศลธรรม		บรรลุปฐมฌาน		
มีวิตกวิจาร		มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่		ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.

[๑๓๓๘]
	 ...ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า	 	 เราพึงบรรลุทุติยฌาน		มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน		
เป็นธรรมเอกผุดขึ้น	 	 ไม่มีวิตก	 	 ไม่มีวิจาร	 	 เพราะวิตกวิจารสงบไป	 	มีปีติและสุข 
เกิดแก่สมาธิอยู่		ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.
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[๑๓๓๙]
ตสฺมา		ติห		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		เจปิ		อากงฺเขยฺย		ปีติยา		จ		วิราคา		อุเปกฺขโก		จ		 

วิหเรยฺย		สโต		จ		สมฺปชาโน		สุขฺจ		กาเยน		ปฏิสเวเทยฺย		ยนฺต		อริยา		อาจิกฺขนฺติ		 
อุเปกฺขโก	 	 สติมา	 	 สุขวิหารีติ	 	 ตติย	 	ฌาน	 	 อุปสมฺปชฺช	 	 วิหเรยฺยนฺติ	 	 อยเมว		 
อานาปานสฺสติสมาธิ		สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ	

[๑๓๔๐]
ตสฺมา		ติห		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		เจปิ		อากงฺเขยฺย		สุขสฺส		จ		ปหานา		ทุกฺขสฺส		จ		 

ปหานา		ปุพฺเพว		โสมนสฺสโทมนสฺสาน		อตฺถงฺคมา		อทุกฺขมสุข		อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ		 
จตุตฺถ	 	ฌาน	 	 อุปสมฺปชฺช	 	 วิหเรยฺยนฺติ	 	 อยเมว	 	 อานาปานสฺสติสมาธิ	 	 สาธุก		 
มนสิกาตพฺโพ	ฯ	

[๑๓๔๑]
ตสฺมา		ติห		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		เจปิ		อากงฺเขยฺย		สพฺพโส		รูปสฺาน		สมติกฺกมา		 

ปฏิฆสฺาน	 	 อตฺถงฺคมา	 	นานตฺตสฺาน	 	 อมนสิการา	 	 อนนฺโต	 	 อากาโสติ		 
อากาสานฺจายตน	 	อุปสมฺปชฺช	 	วิหเรยฺยนฺติ	 	อยเมว		อานาปานสฺสติสมาธิ	 	สาธุก		 
มนสิกาตพฺโพ	ฯ	

[๑๓๔๒]
ตสฺมา	 	ติห	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ	 	 เจปิ	 	อากงฺเขยฺย	 	สพฺพโส	 	อากาสานฺจายตน		 

สมติกฺกมฺม	 	อนนฺต	 	 วิฺาณนฺติ	 	 วิฺาณฺจายตน	 	 อุปสมฺปชฺช	 	 วิหเรยฺยนฺติ		 
อยเมว		อานาปานสฺสติสมาธิ		สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ	

[๑๓๔๓]
ตสฺมา	 	ติห	 	 ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุ	 	 เจปิ	 	อากงฺเขยฺย	 	สพฺพโส	 	วิฺาณฺจายตน		 

สมติกฺกมฺม	 	นตฺถิ	 	กิฺจีติ	 	อากิฺจฺายตน	 	 อุปสมฺปชฺช	 	วิหเรยฺยนฺติ	 	อยเมว		 
อานาปานสฺสติสมาธิ		สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ		

[๑๓๔๔]
ตสฺมา	 	ติห	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ	 	 เจปิ	 	อากงฺเขยฺย	 	สพฺพโส	 	อากิฺจฺายตน		 

สมติกฺกมฺม		เนวสฺานาสฺายตน		อุปสมฺปชฺช		วิหเรยฺยนฺติ		อยเมว		อานาปาน- 
สฺสติสมาธิ		สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ	
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[๑๓๓๙]
	 ...ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า	 	 เราพึงมีอุเบกขา	 	มีสติ	 	มีสัมปชัญญะ		 เสวยสุขด้วย 
นามกาย		เพราะปีตสิิน้ไป		บรรลุตตยิฌานทีพ่ระอรยิเจ้าทัง้หลายสรรเสรญิว่า		ผูไ้ด้ฌานนี้ 
เป็นผู้มีอุเบกขา		มีสติอยู่เป็นสุข		ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.

[๑๓๔๐]
	 ...ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า		เราพึงบรรลุจตุถฌาน		ไม่มีทุกข์		ไม่มีสุข		เพราะละสุข 
ละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ	ได้	 	 มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่	 	ก็พึง
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.

[๑๓๔๑]
	 ...ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า	 	 เราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน		ด้วยมนสิการว่า		
อากาศหาที่สุดมิได้		 เพราะล่วงรูปสัญญา		โดยประการทั้งปวง		เพราะดับปฏิฆสัญญา		
เพราะไม่มนสิการถึงนานัตตสัญญา		ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.

[๑๓๔๒]
	 ...ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า	 	 เราพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน	 	ด้วยมนสิการว่า		
วิญญาณหาท่ีสุดมิได้	 	 เพราะล่วงอากาสานัญจายตนฌาน		 โดยประการทั้งปวง	 	ก็พึง
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.

[๑๓๔๓]
	 ...ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า	 	 เราพึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน	 	ด้วยมนสิการว่า		 
ไม่มีอะไรน้อยหนึ่ง	 	 เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนฌาน	 	 โดยประการทั้งปวง	 	ก็พึง 
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.

[๑๓๔๔]
	 ...ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า	 	 เราพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน		 เพราะล่วง
อากญิจญัญายตนฌาน		โดยประการทัง้ปวง		ก็พึงมนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้หละให้ด.ี



784 

[๑๓๔๕]
ตสฺมา		ติห		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		เจปิ		อากงฺเขยฺย		สพฺพโส		เนวสฺานาสฺายตน		

สมติกกฺมมฺ		สฺาเวทยตินโิรธ		อปุสมปฺชชฺ		วหิเรยฺยนฺต	ิ	อยเมว		อานาปานสสฺตสิมาธ	ิ	
สาธุก		มนสิกาตพฺโพ	ฯ

[๑๓๔๖]
เอว	 	ภาวิเต		โข		ภิกฺขเว		อานาปานสฺสติสมาธิมฺหิ	 	 เอว	 	พหุลีกเต		สุขฺเจ		 

เวทน		เวทยต ิ1		สา		อนิจฺจาติ		ปชานาติ		อนชฺโฌสิตาติ		ปชานาติ		อนภินนฺทิตาติ		 
ปชานาติ	ฯ	 	ทุกฺขฺเจ	 	 เวทน	 	 เวทยติ	 	 สา	 	อนิจฺจาติ	 	ปชานาติ	 	 อนชฺโฌสิตาติ		 
ปชานาติ		อนภินนฺทิตาติ		ปชานาติ	ฯ		อทุกฺขมสุขฺเจ		เวทน		เวทยติ		สา		อนิจฺจาติ		
ปชานาติ		อนชฺโฌสิตาติ		ปชานาติ		อนภินนฺทิตาติ		ปชานาติ	ฯ		โส		สุข		เจ		เวทน		 
เวทยติ		วิสยุตฺโต		น		เวทยติ	ฯ		ทุกฺข		เจ		เวทน		เวทยติ		วิสยุตฺโต		น		เวทยติ	ฯ		 
อทุกฺขมสุข		 เจ		เวทน		 เวทยติ		วิสยุตฺโต		น		 เวทยติ	ฯ		โส		กายปริยนฺติก		 เวทน		 
เวทยมาโน 2	 	กายปริยนฺติก	 	 เวทน	 	 เวทยามีติ 3	 	ปชานาติ	 	ชีวิตปริยนฺติก	 	 เวทน		 
เวทยมาโน		ชีวิตปริยนฺติก		เวทน		เวทยามีติ		ปชานาติ		กายสฺส		เภทา		อุทฺธ		ชีวิต- 
ปริยาทานา		อิเธว		สพฺพเวทยิตานิ		อนภินนฺทิตานิ		สีติภวิสฺสนฺตีติ		ปชานาติ	ฯ	

[๑๓๔๗]
เสยฺยถาปิ		ภิกฺขเว		เตลฺจ		ปฏิจฺจ		วฏฺฏิฺจ		ปฏิจฺจ		เตลปฺปทีโป		ฌาเยยฺย		

ตสฺเสว	 	 เตลสฺส	 	จ	 	วฏฺฏิยา	 	จ	 	ปริยาทานา	 	อนาหาโร	 	 นิพฺพาเยยฺย	ฯ	 	 เอวเมว		 
โข		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		กายปริยนฺติก		เวทน		เวทยมาโน		กายปริยนฺติก		เวทน		เวทยามีติ		 
ปชานาติ	 	 ชีวิตปริยนฺติก	 	 เวทน	 	 เวทยมาโน	 	ชีวิตปริยนฺติก	 	 เวทน	 	 เวทยามีติ		 
ปชานาต	ิ	กายสฺส		เภทา		อทุธฺ		ชีวติปรยิาทานา		อเิธว		สพพฺเวทยติาน	ิ	อนภนินฺทติานิ		
สีติภวิสฺสนฺตีติ		ปชานาตีติ	ฯ	

1.  โป. ยุ. สพฺพตฺถ เวทิยติ ฯ เวทิยมาโน ฯ
2.  โป. ยุ. สพฺพตฺถ เวทิยติ ฯ เวทิยมาโน ฯ
3.  โป. ยุ. เวทิยามีติ ฯ เอวมุปริ ฯ
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[๑๓๔๕]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		เพราะเหตน้ีุแหละ			ถ้าแม้ภกิษุพงึหวงัว่า		เราพงึบรรลสุญัญา-
เวทยตินโิรธ		เพราะล่วงเนวสัญญานาสญัญายตนฌาน		โดยประการทัง้ปวง		กพ็งึมนสกิาร
อานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี.

[๑๓๔๖]
	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย		เมือ่อานาปานสติสมาธ	ิ	อนัภกิษุเจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว
อย่างนีแ้ล		ถ้าเธอเสวยสุขเวทนา		ก็ย่อมจะรู้ชัดว่า		สุขเวทนานั้นไม่เที่ยง		ไม่น่ายินดี		 
ไม่น่าเพลิดเพลิน			ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนา		ก็ย่อมจะรู้ชัดว่า		ทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยง		 
ไม่น่ายินดี		ไม่น่าเพลิดเพลิน			ถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา		ก็รู้ชัดว่า		อทุกขมสุข- 
เวทนาน้ันไม่เท่ียง	 	 ไม่น่ายินดี	 	 ไม่น่าเพลิดเพลิน	 	 	ถ้าเธอเสวยสุขเวทนาเธอก็ไม่
พัวพันเสวยสุขเวทนานั้น			ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนา		เธอก็ไม่พัวพันเสวยทุกขเวทนานั้น		 
ถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา	 	 เธอก็ไม่พัวพันเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น	 	 	 เมื่อเธอ 
เสวยเวทนามีกายเป็นท่ีสุด	 	ก็รู้ชัดว่า	 	 เสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด	 	 	 เม่ือเสวยเวทนา 
มชีวิีตเป็นท่ีสดุ		กรู้็ชดัว่า		เสวยเวทนามีชวีติเป็นทีส่ดุ			ย่อมรู้ชดัว่า		เวทนาทัง้หมดในโลก 
นี้แหละ		อันไม่น่าเพลิดเพลิน		จักเป็นของเย็น		เพราะสิ้นชีวิตเบื้องหน้า		แต่กายแตก.

[๑๓๔๗]
	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		 เปรียบเหมือนประทปีน�า้มันจะพงึลกุโพลงได้	 	กเ็พราะอาศยั
น�้ามันและไส้	 	 เพราะหมดน�้ามันและไส้	 	ประทีปน�้ามันไม่มีเชื้อ	 	พึงดับไป	 	 ฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน		เมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด		ก็รู้ชัดว่า		เสวยเวทนามีกาย 
เป็นที่สุด	 	 เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด	 	 ก็รู้ชัดว่า	 	 เสวยเวทนามีชีวิตเป็นท่ีสุด		 
ย่อมรู้ชัดว่า	 	 เวทนาทั้งหมดในโลกนี้แหละ	 	อันไม่น่าเพลิดเพลิน	 	จักเป็นของเย็น		 
เพราะสิ้นชีวิตเบื้องหน้าแต่กายแตก.

จบ  สูตรที่ ๘ 
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[๑๓๔๘]
เอวมฺเม		สุต		เอก		สมย		ภควา		เวสาลิย		วิหรติ		มหาวเน		กูฏาคารสาลาย	ฯ		

เตน		โข		ปน		สมเยน		ภควา		ภิกฺขูน		อเนกปริยาเยน		อสุภกถ		กเถติ		อสุภาย		วณฺณ		
ภาสติ		อสุภภาวนาย		วณฺณ		ภาสติ	ฯ		อถ		โข		ภควา		ภิกฺขู		อามนฺเตสิ		อิจฺฉามห		 
ภิกฺขเว	 	อทฺธมาส	 	ปฏิสลฺลียิตุ	 	นมฺหิ	 	 เกนจิ	 	 อุปสงฺกมิตพฺโพ	 	อฺตฺร	 	 เอเกน		 
ปิณฺฑปาตนีหารเกนาติ	ฯ		เอว		ภนฺเตติ		โข		เต		ภิกฺขู		ภควโต		ปฏิสฺสุตฺวา		นาสฺสุธ		
โกจิ		ภควนฺต		อุปสงฺกมติ		อฺตฺร		เอเกน		ปิณฺฑปาตนีหารเกน	ฯ	

[๑๓๔๙]
อถ		โข		เต		ภิกฺขู		ภควา		อเนกปริยาเยน		อสุภกถ		กเถต ิ1		อสุภาย		วณฺณ		

ภาสติ		อสุภภาวนาย		วณฺณ		ภาสตีติ		อเนกาการโวการ		อสุภภาวนานุโยคมนุยุตฺตา		 
วิหรนฺติ	 	 เต	 	อิมินา	 	กาเยน		อฏฺฏิยมานา 2	 	หรายมานา		ชิคุจฺฉมานา	 	สตฺถหารก		 
ปริเยสนฺติ	 	ทสปิ	 	ภิกฺขู	 	 เอกาเหน		สตฺถ	 	อาหรนฺติ	 	วีสติปิ	 	ฯเปฯ		ตึสติปิ	 	ภิกฺขู		 
เอกาเหน		สตฺถ		อาหรนฺติ	ฯ	

[๑๓๕๐]
อถ		โข		ภควา		ตสฺส		อทฺธมาสสฺส		อจฺจเยนฎ		ปฏิสลฺลานา		วุฏฺโิต		อายสฺมนฺต		

อานนฺท		อามนฺเตสิ		กินฺนุ		โข		อานนฺท		ตนุภูโต		วิย		ภิกฺขุสงฺโฆติ	ฯ		ตถา		หิ		ปน		 
ภนฺเต	 	ภควา	 	ภิกฺขูน	 	อเนกปริยาเยน	 	อสุภกถ	 	กเถติ	 	อสุภาย	 	วณฺณ	 	ภาสต	ิ	 
อสุภภาวนาย		วณณฺ		ภาสติ	ฯ		เต		[3]		ภนเฺต		ภกิขฺู		ภควา		โข		อเนกปรยิาเยน		อสภุกถ		 
กเถติ	 	อสุภาย	 	วณฺณ	 	ภาสติ	 	อสุภภาวนาย	 	วณฺณ	 	ภาสตีติ	 	อเนกาการโวการ		 
อสุภภาวนานุโยคมนุยุตฺตา		วิหรนฺติ	 	 เต		อิมินา		กาเยน		อฏฺฏิยมานา		หรายมานา		 
ชิคุจฺฉมานา		สตฺถหารก		ปริเยสนฺติ		ทสปิ		ภิกฺขู		เอกาเหน		สตฺถ		อาหรนฺติ		วีสติปิ		 
ฯเปฯ		ตึสติปิ	 	ภิกฺขู	 	 เอกาเหน		สตฺถ	 	อาหรนฺติ	ฯ	 	สาธุ	 	ภนฺเต		ภควา		ปริยาย 4   
อาจิกฺขตุ		ยถาย		ภิกฺขุสงฺโฆ		อฺาย		สณฺเหยฺยาติ	ฯ	

1.  ยุ. กเถสิ ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. อฏฺฏียมานา ฯ
3.  ยุ. จ ฯ  ม. อิเม  ปาา  นตฺถิ ฯ
4.  สี. เอว ฯ  ม. ยุ. อฺ  ปริยาย ฯ
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เวสาลีสูตร  

	 ว่าด้วยการเจริญอสุภกรรมฐาน

[๑๓๔๘]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-

	 สมยัหนึง่		พระผูม้พีระภาคประทบัอยู	่ณ	กฏูาคารศาลา		ป่ามหาวนั		ใกล้เมอืงเวสาล	ี	กส็มยัน้ัน		พระผู้มพีระภาคตรสั

อสภุกถา		ตรสัสรรเสรญิคณุแห่งอสภุแก่ภกิษทุัง้หลาย		โดยอเนกปรยิาย		ครัง้นัน้		พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกภิกษทุัง้หลายมาตรสัว่า		

 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		เราปรารถนาจะหลกีเร้นอยู่สกักึง่เดอืน		ใครๆ	ไม่พึงเข้ามาหาเรา		 
เว้นแต่ภกิษผุูน้�าบิณฑบาตรูปเดยีว		
	 ภกิษเุหล่านัน้รบัพระด�ารสัพระผูม้พีระภาคแล้ว		ใครๆ	ไม่เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค		เว้นแต่ภกิษผุูน้�าบณิฑบาตรปูเดยีว.

[๑๓๔๙]
	 คร้ังน้ัน	 	ภิกษุเหล่าน้ันคิดกันว่า	 	พระผู้มีพระภาคตรัสอสุภกถา	 	ตรัสสรรเสริญคุณแห่งอสุภ	 	ตรัสสรรเสริญคุณ 

แห่งการเจรญิอสภุ		โดยอเนกปรยิาย		จงึขวนขวายประกอบการเจรญิอสภุ		อนัเกลือ่นกล่นด้วยอาการเป็นอเนกอยู่		ภกิษเุหล่านัน้ 

อึดอัดระอา		เกลียดกายนี้		ย่อมแสวงหาศาตราส�าหรับปลงชีวิต		สิบรูปบ้าง		ยี่สิบรูปบ้าง		สามสิบรูปบ้าง		ย่อมน�าศาตรามา

โดยวันเดียวกัน.

[๑๓๕๐]
	 ครั้งนั้น		พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้น		โดยล่วงกึ่งเดือนนั้นแล้ว		ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสถามว่า		

 ดูกรอานนท์		เพราะเหตุไรหนอ		ภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนเบาบางไป	?		
	 ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า		ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		เป็นเช่นนั้น		พระผู้มีพระภาคตรัสอสุภกถา		ตรัสสรรเสริญคุณ

แห่งอสุภ		ตรัสสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภ		แก่ภิกษุทั้งหลาย		โดยอเนกปริยาย		ภิกษุเหล่านั้นคิดกันว่า		พระผู้มีพระภาค 

ตรัสอสุภกถา	 	ตรัสสรรเสริญคุณแห่งอสุภ	 	ตรัสสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภ	 	โดยอเนกปริยาย	 	จึงขวนขวายประกอบ

การเจริญอสุภอันเกลื่อนกล่นด้วยอาการเป็นอเนกอยู่	 	อึดอัดระอา	 	 เกลียดกายนี้	 	ย่อมแสวงหาศาตรา	 	ส�าหรับปลงชีวิต		 

สิบรูปบ้าง	 	ยี่สิบรูปบ้าง	 	สามสิบรูปบ้าง	 	ย่อมน�าศาตรามาโดยวันเดียวกัน	 	ขอประทานพระวโรกาส		ขอพระผู้มีพระภาค 

จงตรัสบอกปริยาย		โดยวิธีที่ภิกษุสงฆ์จะพึงด�ารงอยู่ในอรหัตผลเถิด.
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[๑๓๕๑]
เตนหานนทฺ		ยาวติกา		ภิกขฺู		เวสาลึ		อปุนสิสฺาย		วหิรนฺต	ิ	เต		สพเฺพ		อปุฏฺาน- 

สาลาย		สนฺนิปาเตหีติ	ฯ		เอว		ภนฺเตติ		โข		อายสฺมา		อานนฺโท		ภควโต		ปฏิสฺสุตฺวา		
ยาวตกิา		ภกิขฺู		เวสาลึ		อปุนสฺิสาย		วิหรนฺต	ิ	เต		สพเฺพ		อุปฏฺานสาลาย		สนฺนิปาเตตวฺา		 
เยน	 	ภควา	 	 เตนุปสงฺกมิ	 	อุปสงฺกมิตฺวา	 	ภควนฺต	 	 เอตทโวจ	 	สนฺนิปติโต	 	ภนฺเต		 
ภิกฺขุสงฺโฆ		ยสฺสทานิ		ภควา		กาล		มฺตีติ	ฯ	

[๑๓๕๒]
อถ		โข		ภควา		เยน		อุปฏฺานสาลา		เตนุปสงฺกมิ		อุปสงฺกมิตฺวา		ปฺตฺเต		 

อาสเน		นิสีทิ	ฯ		นิสชฺช		โข		ภควา		ภิกฺขู		อามนฺเตสิ		อยปิ		โข		ภิกฺขเว		อานาปานสฺ- 
สติสมาธิ		ภาวิโต		พหุลีกโต		สนฺโต		เจว		ปณีโต		จ		อเสจนโก		จ		สุโข		จ		วิหาโร		 
อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน		จ		ปาปเก		อกุสเล		ธมฺเม		านโส		อนฺตรธาเปติ		วูปสเมติ	ฯ	

[๑๓๕๓]
เสยฺยถาปิ	 	ภิกฺขเว	 	คิมฺหาน	 	ปจฺฉิเม	 	มาเส	 	อูหต	 	 รโชชลฺล	 	ตเมน	 	มหา		 

อกาลเมโฆ		านโส		อนฺตรธาเปติ		วูปสเมติ	ฯ		เอวเมว		โข		ภิกฺขเว		อานาปานสฺสติ- 
สมาธิ		ภาวิโต		พหุลีกโต		สนฺโต		เจว		ปณีโต		จ		อเสจนโก		จ		สุโข		จ		วิหาโร		 
อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน		จ		ปาปเก		อกุสเล		ธมฺเม		านโส		อนฺตรธาเปติ		วูปสเมติ	ฯ	

[๑๓๕๔]
กถ	 	ภาวิโต	 	จ	 	ภิกฺขเว	 	อานาปานสฺสติสมาธิ	 	กถ	 	พหุลีกโต		สนฺโต	 	 เจว		 

ปณีโต	 	จ	 	อเสจนโก	 	จ	 	สุโข	 	จ	 	วิหาโร	 	อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน	 	จ	 	ปาปเก	 	อกุสเล		 
ธมฺเม	 	 านโส	 	อนฺตรธาเปติ	 	 วูปสเมติ	ฯ	 	อิธ	 	ภิกฺขเว	 	ภิกฺขุ	 	 อรฺคโต	 	วา		 
รุกฺขมูลคโต		วา		สฺุาคารคโต		วา		นิสีทติ		ปลฺลงฺก		อาภุชิตฺวา		อุชุ		กาย		ปณิธาย		
ปริมุข		สตึ		อุปฏฺเปตฺวา	ฯ		โส		สโตว		อสฺสสติ		สโต		ปสฺสสติ	ฯ		(วิตฺถาเรตพฺพ)	ฯ		
ปฏินสฺิสคคฺานุปสฺส	ี	อสสฺสสฺิสามตี	ิ	สกิขฺต	ิ	ปฏนิสิสฺคคฺานปุสฺส	ี	ปสสฺสสิสฺามตี	ิ	สกิขฺติ	ฯ		
เอว		ภาวิโต		โข		ภิกฺขเว		อานาปานสฺสติสมาธิ		เอว		พหุลีกโต		สนฺโต		เจว		ปณีโต		
จ		อเสจนโก		จ		สุโข		จ		วิหาโร		อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน		จ		ปาปเก		อกุสเล		ธมฺเม		านโส		
อนฺตรธาเปติ		วูปสเมตีติ	ฯ	
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[๑๓๕๑]
	 พ.	 	ดูกรอานนท์	 	ถ้าอย่างนั้น	 	ภิกษุมีประมาณเท่าใด	 	ที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู่		
เธอจงให้ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดประชุมกันในอุปัฏฐานศาลา		
	 ท่านพระอานนท์ทูลรับพระด�ารัสพระผู้มีพระภาคแล้ว	 	ยังภิกษุทั้งหมดที่อาศัยเมอืงเวสาลอียู	่ 	 ให้มาประชมุกนัใน 

ปัฏฐานศาลา	
1
	แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ	 	กราบทูลว่า	 	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	ภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้ว		 

ขอพระผู้มีพระภาคจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด.

[๑๓๕๒]
	 ครัง้นัน้		พระผูม้พีระภาคเสดจ็เข้าไปยงัอปัุฏฐานศาลา		แล้วประทบันัง่บนอาสนะทีเ่ขาปลูาดไว้		ครัน้แล้ว		ตรัสเรียก

ภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่า		

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย		สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสตินี้แล	 	อันภิกษุเจริญแล้ว		
กระท�าให้มากแล้ว	 	 เป็นสภาพสงบ		ประณีตชื่นใจ	 	 เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข	 	และ 
ยังอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วๆ	ให้อันตรธานสงบไปโดยพลัน.

[๑๓๕๓]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เปรียบเหมือนธุลีและละอองที่ฟุ้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อน 
ฝนใหญ่ในสมัยมิใช่กาล		ย่อมยังธุลีและละอองนั้นให้อันตรธานสงบไปโดยพลัน		ฉันใด		
สมาธิอนัสมัปยุตด้วยอานาปานสต	ิ	อนัภกิษุเจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		เป็นสภาพสงบ		 
ประณตีชืน่ใจ		เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุ		และยังอกศุลธรรมอันลามกทีบั่งเกิดข้ึนแล้วๆ	
ให้อันตรธานสงบไปโดยพลัน		ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๓๕๔]
	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		กส็มาธอินัสมัปยตุด้วยอานาปานสต	ิ	อนัภกิษุเจรญิแล้วอย่างไร		
กระท�าให้มากแล้วอย่างไร	 	 เป็นสภาพสงบ...	 	 ให้อันตรธานสงบไปโดยพลัน	?	 	ภิกษุ 
ในธรรมวนิยัน้ี		อยูใ่นป่าก็ดี		อยูท่ีโ่คนไม้ก็ด	ี	อยู่ทีเ่รือนว่างกดี็		น่ังคูบั้ลลงัก์		ตัง้กายตรง		 
ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า		เธอมีสติหายใจออก		มีสติหายใจเข้า		ฯลฯ		ย่อมส�าเหนียกว่า		 
เราจกัพจิารณาเหน็		โดยความสละคนืหายใจออก			ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัพจิารณาเหน็ 
โดยความสละคืนหายใจเข้า	 	 	ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ		
อันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้	 	กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้	 	 เป็นสภาพสงบ...	 	 ให้อันตรธาน
สงบไปโดยพลัน.

จบ  สูตรที่ ๖ 

1.  อุปัฏฐานศาลา  -ผู้รวบรวม
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[๑๓๕๕]
เอวมฺเม		สุต		เอก		สมย		ภควา		กิมิลาย		วิหรติ		เวฬุวเน	ฯ		ตตฺร		โข		ภควา		

อายสฺมนฺต		กิมิล		อามนฺเตสิ		กถ		ภาวิโต		นุ		โข		กิมิล		อานาปานสฺสติสมาธิ		กถ		 
พหลีุกโต		มหปฺผโล		โหต	ิ	มหานสิโสต	ิฯ		เอว		วตฺุเต		อายสมฺา		กิมโิล		ตณฺุห	ี	อโหส	ิฯ	

[๑๓๕๖]
ทุติยมฺปิ	 	 โข	 	ภควา	ฯ	 	ตติยมฺปิ	 	 โข	 	ภควา	 	อายสฺมนฺต	 	กิมิล	 	อามนฺเตสิ		 

กถ	 	ภาวิโต		นุ	 	 โข		กิมิล		อานาปานสฺสติสมาธิ	 	กถ	 	พหุลีกโต		มหปฺผโล		โหติ		 
มหานิสโสติ	ฯ		ตติยมฺปิ		โข		อายสฺมา		กิมิโล		ตุณฺหี		อโหสิ	ฯ	

[๑๓๕๗]
เอว		วุตฺเต		อายสฺมา		อานนฺโท		ภควนฺต		เอตทโวจ		เอตสฺส		ภควา		กาโล		

เอตสฺส		สุคต		กาโล		ย		ภควา		อานาปานสฺสติสมาธึ		ภาเสยฺย		ภควโต		สุตฺวา		ภิกฺขู		
ธาเรสฺสนฺตีติ	ฯ		เตนหานนฺท		สุณาหิ		สาธุก		มนสิกโรหิ		ภาสิสฺสามีติ	ฯ		เอว		ภนฺเตติ		
โข		อายสฺมา		อานนโฺท		ภควโต		ปจจฺสโฺสส	ิฯ		ภควา		เอตทโวจ		กถ		ภาวิโต		จ		อานนทฺ		 
อานาปานสฺสติสมาธิ		กถ	พหุลีกโต		มหปฺผโล		โหติ		มหานิสโส	ฯ		อิธานนฺท		ภิกฺขุ		
อรฺคโต		วา		รุกฺขมูลคโต		วา		สฺุาคารคโต		วา		นิสีทติ		ปลฺลงฺก		อาภุชิตฺวา		
อุชุ		กาย		ปณิธาย		ปริมุข		สตึ		อุปฏฺเปตฺวา	ฯ		โส		สโตว		อสฺสสติ		ฯเปฯ		ปฏินิสฺสคฺ- 
คานุปสฺสี	 	อสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	 	ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	ปสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	ฯ		 เอว		 
ภาวิโต		โข		อานนทฺ		อานาปานสสฺตสิมาธ	ิ	เอว		พหลุกีโต		มหปผฺโล		โหต	ิ	มหานสิโส	ฯ	

[๑๓๕๘]
ยสฺม	ึ	สมเย		อานนทฺ		ภิกขฺุ		ทฆี		วา		อสสฺสนโฺต		ทฆี		อสสฺสามตี	ิ	ปชานาต	ิ	ทฆี		

วา		ปสฺสสนฺโต		ทีฆ		ปสฺสสามีติ		ปชานาติ	ฯ		รสฺส		วา		อสฺสสนฺโต		รสฺส		อสฺสสามีติ		 
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กิมิลสูตร  

	 การเจริญอานาปานสติสมาธิ

[๑๓๕๕]
	 ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้	:-

	 สมัยหนึ่ง		พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	ณ	พระวิหารเวฬุวัน		ใกล้เมืองกิมิลา		ณ	ที่นั้นแล		พระผู้มีพระภาคตรัสถาม										

ท่านพระกิมิละว่า		

 ดูกรกิมิละ	 	 สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร		 
กระท�าให้มากแล้วอย่างไร		ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก	?		
	 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว		ท่านพระกิมิละนิ่งอยู่.

[๑๓๕๖]
	 แม้ครั้งที่สอง		แม้ครั้งที่สาม		พระผู้มีพระภาคก็ตรัสถามท่านกิมิละว่า		

	 ดูกรกิมิละ	 	 สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร		 
กระท�าให้มากแล้วอย่างไร		ย่อมมผีลมาก		มอีานสิงส์มาก	?		
	 ท่านพระกิมิละก็ยังนิ่งอยู่.

[๑๓๕๗]
	 เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว	 	ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า	 	ข้าแต่พระผู้มีพระภาค		 

เป็นกาลสมควรทีพ่ระองค์จะพงึตรสัสมาธอินัสมัปยตุด้วยอานาปานสต	ิ	ข้าแต่พระสคุต		เป็นกาลสมควรทีพ่ระองค์จะพงึตรัส

สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ		ภิกษุทั้งหลายได้ฟังต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจ�าไว้		พระผู้มีพระภาคตรัสว่า		

 ดูกรอานนท์ถ้าเช่นนั้น		เธอจงฟัง		จงใส่ใจให้ดี		เราจักกล่าว		
	 ท่านพระอานนท์ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว		พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า		

 ดกูรอานนท์		สมาธอินัสมัปยตุด้วยอานาปานสต	ิ	อันภกิษเุจรญิแล้วอย่างไร		กระท�า
ให้มากแล้วอย่างไร		ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก	?			ภิกษุในธรรมวินัยนี้		อยู่ในป่าก็ดี		 
อยู่ที่โคนไม้ก็ดี	 	อยู่ที่เรือนว่างก็ดี	 	 น่ังคู้บัลลังก์	 	ตั้งกายตรง	 	ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า		
เธอมีสติหายใจออก		มีสติหายใจเข้า		ฯลฯ		ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักพิจารณาเห็นโดย
ความสละคนืหายใจออก			เราจกัพจิารณาเหน็โดยความสละคนืหายใจเข้า			ดกูรอานนท์		
สมาธิอนัสมัปยตุด้วยอานาปานสต	ิ	อันภกิษุเจรญิแล้วอย่างน้ี		กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้		 
ย่อมมีผลมาก		มีอานิสงส์มาก.

[๑๓๕๘]
	 ดูกรอานนท์		สมัยใด		ภิกษุเมื่อหายใจออกยาว		ก็รู้ชัดว่า		หายใจออกยาว		เมื่อ
หายใจเข้ายาว		ก็รู้ชัดว่า		หายใจเข้ายาว			เมื่อหายใจออกสั้น		ก็รู้ชัดว่า		หายใจออกสั้น			
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ปชานาติ	 	รสฺส	 	วา	 	ปสฺสสนฺโต	 	รสฺส	 	ปสฺสสามีติ	 	ปชานาติ	ฯ	 	สพฺพกายปฏิสเวท	ี	 
อสฺสสิสฺสามตี	ิ	สกิขฺต	ิ	สพฺพกายปฏสิเวที		ปสสฺสสิสฺามตี	ิ	สกิขฺต	ิฯ		ปสสฺมฺภย		กายสงขฺาร		 
อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	 	 ปสฺสมฺภย	 	 กายสงฺขาร	 	 ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ	 	 กาเย		 
กายานุปสฺสี		อานนฺท		ภิกฺขุ		ตสฺมึ		สมเย		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		
โลเก		อภิชฺฌาโทมสฺส	ฯ		ต		กิสฺส		เหตุ	ฯ		กายฺตราห		อานนฺท		เอต		วทามิ		ยทิท		
อสฺสาสปฺปสฺสาส	ฯ		ตสฺมา		ติหานนฺท		กาเย		กายานุปสฺสี		ภิกฺขุ		ตสฺมึ		สมเย		วิหรติ		
อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	

[๑๓๕๙]
ยสฺมึ		สมเย		อานนฺท		ภิกฺขุ		ปีติปฏิสเวที		อสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ		ปีติปฏิสเวที		

ปสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	ฯ		สุขปฏิสเวที		อสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ		สุขปฏิสเวที		ปสฺสสิสฺ- 
สามีติ	 	สิกฺขติ	ฯ	 	จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที	 	อสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	 	 จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที		 
ปสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	ฯ	 	ปสฺสมฺภย	 	 จิตฺตสงฺขาร	 	อสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	 	ปสฺสมฺภย		 
จิตฺตสงฺขาร		ปสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ	ฯ		เวทนาสุ		เวทนานุปสฺสี		อานนฺท		ภิกฺขุ		ตสฺมึ		
สมเย		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ		ต		กิสฺส		 
เหตุ	ฯ		เวทนาฺตราห		อานนฺท		เอต		วทามิ		ยทิท		อสฺสาสปฺปสฺสาสาน 1		สาธุก		 
มนสิการ	ฯ		ตสฺมา		ติหานนฺท		เวทนาสุ		 เวทนานุปสฺสี	 	ภิกฺขุ	 	ตสฺมึ	 	สมเย		วิหรติ		 
อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	

[๑๓๖๐]
ยสฺมึ		สมเย		อานนฺท		ภิกฺขุ		จิตฺตปฏิสเวที		อสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ		จิตฺตปฏิสเวที		

ปสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ	ฯ		อภิปฺปโมทย		จิตฺต		ฯเปฯ		สมาทห		จิตฺต	ฯ		วิโมจย		จิตฺต		 
อสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ		วิโมจย		จิตฺต	 	ปสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	ฯ		จิตฺเต		จิตฺตานุปสฺสี		 
อานนฺท	 	ภิกฺขุ	 	ตสฺมึ	 	สมเย	 	วิหรติ	 	อาตาปี	 	สมฺปชาโน	 	สติมา	 	วิเนยฺย	 	 โลเก		 
อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	 	ต	 	กิสฺส	 	 เหตุ	ฯ	 	นาห	 	อานนฺท		 มุฏฺสฺสติสฺส	 	อสมฺปชานสฺส		 
อานาปานสฺสตสิมาธภิาวน		วทามิ	ฯ		ตสมฺา		ตหิานนทฺ		จติเฺต		จติตฺานปุสสฺ	ี	ภกิขฺุ		ตสมฺึ		
สมเย		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทสนสฺส	ฯ	

1.  ยุ. อสฺสาสปสฺสาส ฯ



793 

๑๐
. อ

าน
าป

าน
สงั

ยตุ

เมือ่หายใจเข้าสัน้		กร็ูช้ดัว่า		หายใจเข้าสัน้			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักเป็นผูก้�าหนดรู้กองลม
หายใจทัง้ปวงหายใจออก			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจกัเป็นผูก้�าหนดรูก้องลมหายใจทัง้ปวง
หายใจเข้า			ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจักระงับกายสงัขารหายใจออก			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจกั
ระงบักายสงัขารหายใจเข้า			สมยันัน้		ภกิษยุ่อมพจิารณาเหน็กายในกายอยู	่	มคีวามเพยีร		 
มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้			ข้อนั้นเพราะเหตุไร	?		 
เพราะเรากล่าวกายอันหนึง่ในบรรดากายท้ังหลาย		ซ่ึงได้แก่ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า		 
เพราะฉะนัน้แหละ		อานนท์		สมยัน้ัน		ภกิษุย่อมพจิารณาเหน็กายในกายอยู่		มีความเพยีร		 
มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

[๑๓๕๙]
	 ดกูรอานนท์		สมยัใด		ภกิษยุ่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัเป็นผูก้�าหนดรูปี้ตหิายใจออก		
ย่อมส�าเหนียกว่า	 	 เราจักเป็นผู้ก�าหนดรู้ปีติหายใจเข้า	 	 	ย่อมส�าเหนียกว่า	 	 เราจักเป็น 
ผู้ก�าหนดรู้สุขหายใจออก	 	 	 ย่อมส�าเหนียกว่า	 	 เราจักเป็นผู้ก�าหนดรู้สุขหายใจเข้า			 
ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักเป็นผู้ก�าหนดรู้จิตสังขารหายใจออก			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจัก
เป็นผู้ก�าหนดรูจ้ติสงัขารหายใจเข้า			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักระงบัจิตสงัขารหายใจออก		 
ย่อมส�าเหนียกว่า	 	 เราจักระงับจิตสังขารหายใจเข้า	 	 	สมัยนั้น	 	ภิกษุย่อมพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู่		มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสยีได้			ข้อนัน้เพราะเหตไุร	?		เพราะเรากล่าวเวทนาอันหน่ึงในบรรดาเวทนาทัง้หลาย		 
ซึ่งได้แก่การกระท�าไว้ในใจให้ดีซึ่งลมหายใจออกและลมหายใจเข้า	 	 เพราะฉะนั้นแหละ		
อานนท์		สมยันัน้		ภกิษยุ่อมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู่		มคีวามเพียร		มสีมัปชญัญะ		
มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

[๑๓๖๐]
	 ดูกรอานนท์		ในสมัยใด		ภิกษุย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักก�าหนดรู้จิตหายใจออก		
ย่อมส�าเหนียกว่า	 	 เราจักก�าหนดรู้จิตหายใจเข้า	 	 	ย่อมส�าเหนียกว่า	 	 เราจักท�าจิตให ้
บนัเทิงหายใจออก			ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจักท�าจติให้บนัเทงิหายใจเข้า			ย่อมส�าเหนยีกว่า		 
เราจกัตัง้จติมัน่หายใจออก			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักตัง้จิตม่ันหายใจเข้า			ย่อมส�าเหนียกว่า		
เราจักเปลื้องจิตหายใจออก			ย่อมส�าเหนียกว่า		 เราจักเปลื้องจิตหายใจเข้า			สมัยนั้น		
ภกิษยุ่อมพจิารณาเหน็จติในจติอยู	่	มีความเพียร		มีสมัปชญัญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภชิฌา
และโทมนัสในโลกเสียได้			ข้อนั้นเพราะเหตุไร	?			เพราะเราไม่กล่าวซึ่งการเจริญสมาธิ
อันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ	 	ส�าหรับผู้มีสติหลงไม่มีสัมปชัญญะ		 เพราะฉะนั้นแหละ		
อานนท์	 	สมัยนั้น	 	ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่	 	มีความเพียร	 	มีสัมปชัญญะ		 
มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.
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[๑๓๖๑]
ยสฺมึ	 	สมเย	 	อานนฺท	 	ภิกฺขุ	 	อนิจฺจานุปสฺสี	 	อสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	 	 ฯเปฯ		 

วิราคานุปสฺสี		นิโรธานุปสฺสี		ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี		อสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ		ปฏินิสฺสคฺคา- 
นุปสฺสี	 	 ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ	 	 ธมฺเมสุ	 	 ธมฺมานุปสฺสี	 	 อานนฺท	 	 ภิกฺขุ	 	 ตสฺมึ		 
สมเย	 	วิหรติ	 	อาตาปี	 	สมฺปชาโน		สติมา	 	วิเนยฺย	 	 โลเก	 	อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	 	 โส		 
ยนฺต		โหติ		อภิชฺฌาโทมนสฺสาน		ปหาน		ตมฺปฺาย		ทิสฺวา		สาธุก		อชฺฌุเปกฺขิตา		 
โหติ	ฯ		ตสฺมา		ติหานนฺท		ธมฺเมสุ		ธมฺมานุปสฺสี		ภิกฺขุ		ตสฺมึ		สมเย		วิหรติ		อาตาปี		
สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	

[๑๓๖๒]
เสยฺยถาปิ		อานนฺท		จาตุมฺมหาปเถ 1		มหา		ปสุปฺุโช		ปุรตฺถิมาย		เจปิ		ทิสาย		

อาคจฺเฉยฺย		สกฏ		วา		รโถ		วา		อุปหนเตว		ต		ปสุปฺุช	ฯ		ปจฺฉิมาย		เจปิ		ทิสาย		
อาคจฺเฉยยฺ	ฯ		อตุตฺราย		เจปิ		ทสิาย		อาคจเฺฉยยฺ	ฯ		ทกขฺณิาย		เจปิ		ทสิาย		อาคจเฺฉยยฺ		 
สกฏ		วา		รโถ		วา		อุปหนเตว		ต		ปสุปฺุช	ฯ		เอวเมว		โข		อานนฺท		ภิกฺขุ		กาเย		 
กายานปุสฺสี		วหิรนฺโตปิ		อปุหนเตว		ปาปเก		อกสุเล		ธมเฺม	ฯ		เวทนาส	ุ	จติเฺต		ธมเฺมส	ุ	
ธมฺมานุปสฺสี		วิหรนฺโตปิ		อุปหนเตว		ปาปเก		อกุสเล		ธมฺเมติ	ฯ	

เอกธมฺมวคฺโค  ปโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  เอกธมฺโม		จ		โพชฺฌงฺโค	 	 สุทฺธิก 2		จ		เทฺว		ผลา
	 	 อริฏฺโ		กปฺปิโน		ทีโป	 	 เวสาลี		กิมิเลน		จาติ	ฯ

1.  ม. ยุ. จตุมหาปเถ ฯ
2.  ยุ. สุทฺธกฺจ ฯ
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[๑๓๖๑]
	 ดูกรอานนท์		สมัยใด		ภิกษุย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็น
ของไม่เทีย่งหายใจออก			ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจักพจิารณาเหน็โดยความเป็นของไม่เท่ียง 
หายใจเข้า	 	 	ย่อมส�าเหนียกว่า	 	 เราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายก�าหนัดหายใจออก			
ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัพจิารณาเหน็โดยความคลายก�าหนัดหายใจเข้า			ย่อมส�าเหนียกว่า		
เราจักพจิารณาเหน็โดยความดบัหายใจออก			ย่อมส�าเหนียกว่า		เราจักพิจารณาเหน็โดย
ความดับหายใจเข้า			ย่อมส�าเหนยีกว่า		เราจกัพจิารณาเหน็โดยความสละคนืหายใจออก			 
ย่อมส�าเหนียกว่า	 	 เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้า	 	 	 สมัยนั้น	 	ภิกษุ 
ย่อมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู	่	มคีวามเพยีร		มสีมัปชญัญะ		มสีต	ิ	พงึก�าจดัอภชิฌาและ
โทมนสัในโลกเสยีได้		เธอเหน็การละอภชิฌาและโทมนสันัน้ด้วยปัญญา		จงึวางเฉยเสยีได้ 
เป็นอย่างด	ี	เพราะฉะนัน้แหละ		อานนท์		สมัยน้ัน		ภกิษุย่อมพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู	่	 
มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

[๑๓๖๒]
	 ดูกรอานนท์		เปรียบเหมือนมีกองดินใหญ่อยู่ที่หนทางใหญ่	๔	แพร่ง		ถ้าเกวียน
หรือรถผ่านมาในทิศบูรพา		ก็ย่อมกระทบกองดินนั้น		ถ้าผ่านมาในทิศปัจฉิม		ทิศอุดร		
ทิศทักษิณ		ก็ย่อมกระทบกองดินนั้นเหมือนกัน		ฉันใด		ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน		เมื่อ
พจิารณาเหน็กายในกายอยู่			พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู	่		พจิารณาเหน็จิตในจติอยู่			
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่		ย่อมจะก�าจัดอกุศลธรรมอันลามกนั้นเสียได้.

จบ  เอกธรรมวรรคที่ ๑  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

	 	 ๑.	เอกธรรมสูตร	 	 ๒.	โพชฌงคสูตร
	 	 ๓	สุทธิกสูตร					 	 ๔.	ผลสูตรที่	๑
	 	 ๕.	ผลสูตรที่	๒	 	 ๖.	อริฏฐสูตร		
	 	 ๗.	กัปปินสูตร	 	 ๘.	ทีปสูตร	
	 	 ๙.	เวสาลีสูตร	 	 ๑๐.	กิมิลสูตร		
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ทุติยวคฺโค  ทุติโย

[๑๓๖๓]
เอก	 	สมย	 	ภควา	 	อิจฺฉานงฺคเล	 	วิหรติ	 	 อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ	ฯ	 	ตตฺร	 	 โข		 

ภควา	 	ภิกฺขู	 	อามนฺเตสิ	 	อิจฺฉามห	 	 ภิกฺขเว	 	 เตมาส	 	ปฏิสลฺลียิตุ 1	 	นมฺหิ	 	 เกนจิ		 
อุปสงฺกมิตพฺโพ		อฺตฺร		เอเกน		ปิณฺฑปาตนีหารเกนาติ	ฯ		เอว		ภนฺเตติ		โข		เต		 
ภิกฺขู	 	ภควโต		ปฏิสฺสุตฺวา	 	นาสฺสุธ	 	 โกจิ	 	ภควนฺต	 	อุปสงฺกมติ	 	อฺตฺร	 	 เอเกน		 
ปิณฺฑปาตนีหารเกน	ฯ	

[๑๓๖๔]
อถ	 	 โข	 	ภควา	 	ตสฺส	 	 เตมาสสฺส	 	อจฺจเยน	 	ปฏิสลฺลานา	 	วุฏฺโิต	 	ภิกฺข	ู	 

อามนฺเตสิ		สเจ		โว		ภิกฺขเว		อฺติตฺถิยา		ปริพฺพาชกา		เอว		ปุจฺเฉยฺยุ		กตเมนาวุโส		 
วิหาเรน		สมโณ		โคตโม		วสฺสาวาส		พหุล		วิหาสีติ	ฯ		เอว		ปุฏฺา		ตุเมฺห		ภิกฺขเว		 
เตส		อฺติตฺถิยาน		ปริพฺพาชกาน		เอว		พฺยากเรยฺยาถ		อานาปานสฺสติสมาธินา		โข		
อาวุโส		ภควา		วสฺสาวาส		พหุล		วิหาสีติ	ฯ	

[๑๓๖๕]
อิธาห	 	ภิกฺขเว		สโต		อสฺสสามิ	 	สโต		ปสฺสสามิ	 	ทีฆ	 	วา		อสฺสสนฺโต		ทีฆ		 

อสฺสสามีติ		ปชานามิ		ทีฆ		วา		ปสฺสสนฺโต		ทีฆ		ปสฺสสามีติ		ปชานามิ	ฯ		รสฺส		วา		
อสฺสสนฺโต	 	 รสฺส	 	อสฺสสามีติ	 	ปชานามิ	 	 รสฺส	 	 วา	 	ปสฺสสนฺโต	 	 รสฺส	 	ปสฺสสามีติ		 
ปชานาม	ิฯ		สพพฺกายปฏิสเวท	ี	อสสฺสสิสฺามีติ		ปชานามิ		[วติถฺาโร]	ฯ		ปฏนิิสสฺคคฺานุปสสฺี		
อสฺสสิสฺสามีติ		ปชานามิ		ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี		ปสฺสสิสฺสามีติ		ปชานามิ	ฯ	

[๑๓๖๖]
ยฺหิ		ต		ภิกฺขเว		สมฺมา		วทมาโน		วเทยฺย		อริยวิหาโร		อิติปิ		พฺรหฺมวิหาโร		 

อิติปิ		ตถาคตวิหาโร		อิติปิ		อานาปานสฺสติสมาธึ		สมฺมา		วทมาโน		วเทยฺย		อริยวิหาโร		 
อิติปิ		พฺรหฺมวิหาโร		อิติปิ		ตถาคตวิหาโร		อิติปิ	ฯ		เย		เต		ภิกฺขเว		ภิกฺขู		 เสกฺขา		 
อปฺปตฺตมานสา		อนุตฺตร		โยคกฺเขม		ปตฺถยมานา		วิหรนฺติ		เตส		อานาปานสฺสติสมาธิ	
ภาวิโต		พหุลีกโต		อาสวาน		ขยาย		สวตฺตติ	ฯ	

1.  โป. ปฏิสลฺลิตุ ฯ
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ทุติยวรรคที่ ๒ 

อิจฉานังคลสูตร  

	 ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ		

[๑๓๖๓]
	 สมยัหนึง่		พระผูม้พีระภาคประทบัอยู่	ณ	ไพรสณฑ์ชือ่อจิฉานงัคละ		ใกล้อจิฉานงัคลนคร	ณ	ทีน่ัน้แล		พระผูม้พีระภาค 

ตรสัเรยีกภกิษท้ัุงหลายมา		แล้วตรสัว่า		

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		เราปรารถนาจะหลกีเร้นอยู่สกัสามเดือน		ใครๆ	ไม่พึงเข้ามาหาเรา		 
เว้นแต่ภิกษุผู้น�าบิณฑบาตรูปเดียว		
	 ภกิษเุหล่านัน้ทลูรับพระด�ารัสพระผูมี้พระภาคแล้ว		ใครๆ	ไม่เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค		เว้นแต่ภกิษผุูน้�าบณิฑบาตรปูเดยีว.

[๑๓๖๔]
	 คร้ังน้ันพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากท่ีเร้น	 	โดยล่วงสามเดือนนั้นแล้ว	 	ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา	 	แล้วตรัสว่า		 

ดกูรภกิษทุัง้หลาย		ถ้าพวกอญัญเดยีรถย์ีปริพาชกจะพึงถามเธอทัง้หลายอย่างน้ีว่า		ดกูร 
ผู้มีอายทุัง้หลาย		พระสมณโคดมอยู่จ�าพรรษาด้วยวหิารธรรมข้อไหนมาก			เธอทัง้หลาย
ถกูถามอย่างนีแ้ล้ว		พงึตอบพวกอญัญเดยีรถย์ีปริพาชกนัน้อย่างนีว่้า			ดกูรผูม้อีายุทัง้หลาย		
พระผู้มีพระภาคอยู่จ�าพรรษาด้วยสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติมาก.

[๑๓๖๕]
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		เรามสีตหิายใจออก		มีสตหิายใจเข้า			เม่ือหายใจออกยาว		กรู้็ชดัว่า 
หายใจออกยาว			หรือเมื่อหายใจเข้ายาว		ก็รู้ชัดว่า		หายใจเข้ายาว			เมื่อหายใจออกสั้น		 
ก็รู้ชัดว่า		หายใจออกสั้น			หรือเมื่อหายใจเข้าสั้น		ก็รู้ชัดว่า		หายใจเข้าสั้น			ย่อมรู้ชัดว่า		 
เราจักก�าหนดรู้กองลมหายใจทัง้ปวงหายใจออก...			ย่อมรูช้ดัว่า		เราจกัพจิารณาเหน็โดย
ความสละคืนหายใจออก		ย่อมรู้ชัดว่า		เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้า.

[๑๓๖๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็ภิกษุเมื่อจะกล่าวถึงสิ่งใดโดยชอบ	 	พึงกล่าวถึงสิ่งนั้นว่า		
ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะบ้าง	 	 ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพรหมบ้าง	 	 ธรรมเป็น 
เครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้างดังนี้	 	 	พึงกล่าวถึงสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติว่า		 
ธรรมเป็นเคร่ืองอยูข่องพระอริยะบ้าง		ธรรมเป็นเครือ่งอยู่ของพรหมบ้าง		ธรรมเป็นเครือ่งอยู่ 
ของพระตถาคตบ้าง			ภิกษเุหล่าใดเป็นเสขะยังไม่บรรลอุรหตัผล		ย่อมปรารถนาความเกษม
จากโยคะอนัยอดเยีย่มอยู	่	สมาธอินัสมัปยตุด้วยอานาปานสต	ิ	อนัภกิษเุหล่านัน้เจรญิแล้ว		
กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ.



798 

[๑๓๖๗]
เย		จ		โข		 เต		ภิกฺขเว		ภิกฺขู	 	อรหนฺโต		ขีณาสวา		วุสิตวนฺโต		กตกรณียา		 

โอหิตภารา	 	อนุปฺปตฺตสทตฺถา	 	ปริกฺขีณภวสฺโชนา	 	สมฺมทฺา	 	วิมุตฺตา	 	 เตส		
อานาปานสฺสติสมาธิ	 	 ภาวิโต	 	พหุลีกโต	 	ทิฏฺธมฺมสุขวิหาราย	 	 เจว	 	 สวตฺตติ		 
สติสมฺปชฺาย		จ	ฯ	

[๑๓๖๘]
ยฺหิ		ต		ภิกฺขเว		สมฺมา		วทมาโน		วเทยฺย		อริยวิหาโร		อิติปิ		พฺรหฺมวิหาโร		 

อติปิิ		ตถาคตวหิาโร		อติปิิ		อานาปานสสฺตสิมาธ	ึ	สมมฺา		วทมาโน		วเทยยฺ		อรยิวหิาโร		
อิติปิ		พฺรหฺมวิหาโร		อิติปิ		ตถาคตวิหาโร		อิติปีติ	ฯ	

[๑๓๖๙]
เอก		สมย		อายสฺมา		โลมสกภิโย 1		สกฺเกสุ		วิหรติ		กปิลวตฺถุสฺมึ		นิโคฺรธารา

เม	ฯ		อถ		โข		มหานาโม		สกฺโก		เยนายสฺมา		โลมสกภิโย		เตนุปสงฺกมิ		อุปสงฺกมิตฺวา		 
อายสฺมนฺต	 	 โลมสกภิย	 	อภิวาเทตฺวา	 	 เอกมนฺต	 	 นิสีทิ	ฯ	 	 เอกมนฺต	 	 นิสินฺโน	 	 โข		 
มหานาโม		สกฺโก		อายสฺมนฺต		โลมสกภิย		เอตทโวจ		เสฺวว		นุ		โข		ภนฺเต		เสกฺโข		 
วหิาโร		โส		ตถาคตวิหาโร	ฯ		อทุาห	ุ	อฺโ 2		เสกโฺข		วหิาโร		อฺโ		ตถาคตวหิาโรต	ิฯ		 
น		โข		อาวุโส		มหานาม		เสฺวว		เสกฺโข		วิหาโร		โส		ตถาคตวิหาโร	ฯ		อฺโ		โข		
อาวุโส		มหานาม		เสกฺโข		วิหาโร		อฺโ		ตถาคตวิหาโร	ฯ	

1.  ยุ. โลมสวงฺคีโส ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. อฺโว ฯ
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[๑๓๖๗]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็ภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันตขีณาสพ		อยู่จบพรหมจรรย์		 
มีกิจท่ีควรท�าท�าเสร็จแล้ว	 	 ปลงภาระลงแล้ว	 	 บรรลุประโยชน์ตนแล้วโดยล�าดับ		 
สิ้นสังโยชน์เครื่องน�าไปสู่ภพแล้ว		หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ		สมาธิอันสัมปยุตด้วย
อานาปานสติ		อันภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่
เป็นสุขในปัจจุบัน		และเพื่อสติสัมปชัญญะ.

[๑๓๖๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็ภิกษุเมื่อจะกล่าวถึงสิ่งใดโดยชอบ	 	พึงกล่าวถึงสิ่งนั้นว่า		 
ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระอริยะบ้าง	 	ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพรหมบ้าง	 	ธรรมเป็น
เครือ่งอยูข่องพระตถาคตบ้าง		ดงัน้ี			พึงกล่าวถึงสมาธอัินสัมปยุต		ด้วยอานาปานสติว่า		 
ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะบ้าง	 	 ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพรหมบ้าง	 	 ธรรมเป็น
เครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้าง.

จบ  สูตรที่ ๑ 

โลมสกังภิยสูตร  

	 วิหารธรรมของพระเสขะ		ต่างกับของพระพุทธองค์		

[๑๓๖๙]
	 สมยัหนึง่		ท่านพระโลมสกงัภยิะอยู่	ณ	นโิครธาราม		ใกล้เมอืงกบิลพสัดุ	์	แคว้นสกักะ		ครัง้นัน้		เจ้าศากยะพระนามว่า 

มหานาม		 เสด็จเข้าไปหาท่านพระโลมสกังภิยะถึงท่ีอยู่	 	ถวายนมัสการแล้ว	 	ประทับนั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้างหน่ึง	 	ครัน้แล้ว

ได้ตรัสถามว่า		ข้าแต่ท่านผู้เจรญิ		สมาธอินัสมัปยตุด้วยอานาปานสตนิัน้		เป็นวิหารธรรมของพระเสขะ			เป็นวิหารธรรมของ 

พระตถาคต			หรือว่าวิหารธรรมของพระเสขะอย่างหนึ่ง		ของพระตถาคตอย่างหนึ่ง			ท่านพระโลมสกังภิยะถวายพระพรว่า		

ดูกรมหาบพิตร	 	สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสตินั้นแล	 	 เป็นวิหารธรรมของพระเสขะ	 	 เป็นวิหารธรรมของพระตถาคต		

หามิได้		วิหารธรรมของพระเสขะอย่างหนึ่ง		ของพระตถาคตอย่างหนึ่ง.
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[๑๓๗๐]
เย		เต		อาวุโส		มหานาม		ภิกฺขู		เสกฺขา		อปฺปตฺตมานสา		อนุตฺตร		โยคกฺเขม		

ปตฺถยมานา		วิหรนฺติ		เต		ปฺจ		นีวรเณ		ปหาย		วิหรนฺติ	ฯ		กตเม		ปฺจ	ฯ		กามจฺ- 
ฉนฺทนีวรณ		ปหาย		วิหรนฺติ		พฺยาปาทนีวรณ		ฯเปฯ		ถีนมิทฺธนีวรณ		อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ-
นีวรณ		วิจิกิจฺฉานีวรณ		ปหาย		วิหรนฺติ	ฯ		เย 1		เต		อาวุโส		มหานาม		ภิกฺขู		เสกฺขา		
อปฺปตฺตมานสา		อนุตฺตร		โยคกฺเขม		ปตฺถยมานา		วิหรนฺติ		เต		อิเม		ปฺจ		นีวรเณ		
ปหาย		วิหรนฺติ	ฯ	

[๑๓๗๑]
เย	 	จ	 	 โข	 	 เต	 	อาวุโส	 	มหานาม	 	ภิกฺขู	 	อรหนฺโต	 	ขีณาสวา	 	วุสิตวนฺโต		 

กตกรณียา	 	 โอหิตภารา	 	อนุปฺปตฺตสทตฺถา	 	ปริกฺขีณภวสฺโชนา	 	 สมฺมทฺา		 
วิมุตฺตา		 เตส	 	ปฺจ		นีวรณา		ปหีนา		อุจฺฉินฺนมูลา		ตาลาวตฺถุกตา		อนภาวงฺกตา		 
อายตึ	 	อนุปฺปาทธมฺมา	ฯ	 	กตเม	 	ปฺจ	ฯ	 	กามจฺฉนฺทนีวรณ	 	ปหีน	 	 อุจฺฉินฺนมูล		 
ตาลาวตฺถุกต	 	อนภาวงฺกต	 	อายตึ	 	อนุปฺปาทธมฺม	 	พฺยาปาทนีวรณ	 	ปหีน	 	ฯเปฯ		 
ถีนมิทฺธนีวรณ	 	 อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ	 	 วิจิกิจฺฉานีวรณ	 	 ปหีน	 	 อุจฺฉินฺนมูล 		 
ตาลาวตฺถุกต	 	อนภาวงฺกต	 	อายตึ	 	อนุปฺปาทธมฺม	ฯ	 	 เย	 	 เต	 	อาวุโส	 	มหานาม		 
ภิกฺขู	 	อรหนฺโต	 	ขีณาสวา	 	 วุสิตวนฺโต	 	กตกรณียา	 	 โอหิตภารา	 	อนุปฺปตฺตสทตฺถา		 
ปรกิขีฺณภวสฺโชนา		สมมฺทฺา		วมิตุตฺา		เตส		อเิม		ปฺจ		นวีรณา		อจุฉฺนินฺมลูา		
ตาลาวตฺถุกตา		อนภาวงฺกตา		อายตึ		อนุปฺปาทธมฺมา	ฯ	

[๑๓๗๒]
ตทมินาเปต 2	 	อาวุโส	 	มหานาม	 	ปริยาเยน	 	 เวทิตพฺพ	 	 ยถา	 	อฺโ	 	จ		 

เสกฺโข		วิหาโร		อฺโ		ตถาคตวิหาโร	ฯ	

[๑๓๗๓]
เอกมิท		อาวุโส		มหานาม		สมย		ภควา		อิจฺฉานงฺคเล		วิหรติ		อิจฺฉานงฺคล-

วนสณฺเฑ	ฯ		ตตฺร		โข		อาวุโส		[3]		ภควา		ภิกฺขู		อามนฺเตสิ		อิจฺฉามห		ภิกฺขเว		เตมาส		
ปฏิสลฺลียิตุ		นมฺหิ		เกนจิ		อุปสงฺกมิตพฺโพ		อฺตฺร		เอเกน		ปิณฺฑปาตนีหารเกนาติ	ฯ		
เอว		ภนฺเตติ		โข		อาวุโส		[4]		เต		ภิกฺขู		ภควโต		ปฏิสฺสุตฺวา		นาสฺสุธ		โกจิ		ภควนฺต	
อุปสงฺกมติ		อฺตฺร		เอเกน		ปิณฺฑปาตนีหารเกน	ฯ	

1.  ม. เยปิ ฯ
2.  โป. ตทิมินาเปต ฯ
3.  ม. ยุ. มหานาม ฯ
4.  ม. ยุ. มหานาม ฯ
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[๑๓๗๐]
 ดูกรมหาบพติร		ภิกษเุหล่าใดเป็นเสขะ		ยงัไม่บรรลอุรหตัผล		ย่อมปรารถนาความเกษม
จากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่		ภิกษุเหล่านั้นย่อมละนิวรณ์	๕			นิวรณ์	๕	เป็นไฉน	?		คือ		 
กามฉนัทนวิรณ์			พยาบาทนวิรณ์			ถีนมิทธนิวรณ์			อุทธจัจกกุกจุจนิวรณ์			วจิิกิจฉานวิรณ์			 
ภกิษเุหล่าใดเป็นเสขะ		ยงัไม่บรรลอุรหตัผล		ย่อมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอด
เยี่ยมอยู่		ภิกษุเหล่านั้นย่อมละนิวรณ์	๕	เหล่านี้.	

[๑๓๗๑]
	 ดูกรมหาบพติร		ภิกษเุหล่าใดเป็นพระอรหนัตขณีาสพอยู่จบพรหมจรรย์		มกีจิทีค่วรท�า 
ท�าเสร็จแล้ว		ปลงภาระแล้ว		บรรลุประโยชน์ตนแล้ว		สิ้นสังโยชน์เครื่องน�าไปสู่ภพแล้ว		 
หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ		นิวรณ์	๕	อันภิกษุเหล่านั้นละได้แล้ว		ถอนรากเสียแล้ว		 
กระท�าไม่ให้มีที่ตั้งดุจตาลยอดด้วน		กระท�าไม่ให้มี		มีอันเกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา			
นิวรณ์	๕	 เป็นไฉน	?	 	 	คือ	 	กามฉันทนิวรณ์	 	 	พยาบาทนิวรณ์	 	 	ถีนมิทธนิวรณ์			 
อทุธจัจกกุกจุจนวิรณ์		วิจจิฉานวิรณ์ 1		ภกิษุเหล่าใดเป็นพระอรหนัตขีณาสพ...		หลดุพ้นแล้ว 
เพราะรูโ้ดยชอบ		นวิรณ์	๕	เหล่านี	้	อันภกิษเุหล่านัน้ละได้แล้ว		ถอนรากเสยีแล้ว		กระท�า
ไม่ให้มีที่ตั้งดุจตาลยอดด้วน		กระท�าไม่ให้มี		มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.

[๑๓๗๒]
	 ดูกรมหาบพิตร	 	พระองค์พึงทราบข้อนี้	 	 โดยปริยายที่วิหารธรรมของพระเสขะอย่างหนึ่ง	 	 ของพระตถาคต 

อย่างหนึ่ง.

[๑๓๗๓]
	 ดูกรมหาบพิตร		สมัยหนึ่ง		พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	ณ	ไพรสณฑ์		ชื่ออิจฉานังคละ		ใกล้อิจฉานังคลนคร	ณ	 

ที่นั้นแล		พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว		ตรัสว่า		

 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		เราปรารถนาจะหลกีเร้นอยู่สกัสามเดือน		ใครๆ	ไม่พึงเข้ามาหาเรา		 
เว้นแต่ภกิษผุูน้�าบิณฑบาตรูปเดยีว  

	 ภกิษเุหล่านัน้ทลูรับพระด�ารัสพระผูมี้พระภาคแล้ว		ใครๆ	ไม่เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค		เว้นแต่ภกิษผุูน้�าบณิฑบาตรปูเดยีว.

1.  วิจิกิจฉานิวรณ์  -ผู้รวบรวม
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[๑๓๗๔]
อถ	 	 โข	 	อาวุโส	 	ภควา	 	ตสฺส	 	 เตมาสสฺส	 	อจฺจเยน	 	ปฏิสลฺลานา	 	วุฏฺโิต		 

ภิกฺขู	 	อามนฺเตสิ	 	สเจ	 	 โว	 	 ภิกฺขเว	 	อฺติตฺถิยา	 	ปริพฺพาชกา	 	 เอว	 	ปุจฺเฉยฺยุ		 
กตเมนาวุโส		วหิาเรน		สมโณ		โคตโม		วสสฺาวาส		พหลุ		วหิาสีต	ิฯ		เอว		ปฏฺุา		ตเุมหฺ		 
ภกิขฺเว		เตส		อฺตติถฺยิาน		ปรพิพฺาชกาน		เอว		พฺยากเรยฺยาถ		อานาปานสสฺติสมาธนิา		
โข		อาวุโส		ภควา		วสฺสาวาส		พหุล		วิหาสีติ	ฯ	

[๑๓๗๕]
อิธาห	 	ภิกฺขเว		สโต		อสฺสสามิ	 	สโต		ปสฺสสามิ	 	ทีฆ	 	วา		อสฺสสนฺโต		ทีฆ		 

อสสฺสามตี	ิ	ปชานาม	ิ	ทีฆ		วา		ปสฺสสนโฺต		ทฆี		ปสสฺสามีต	ิ	ปชานามิ		(วติถฺาเรตพพฺ)	ฯ		 
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	 อสฺสสิสฺสามีติ	 	 ปชานามิ	 	ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	 ปสฺสสิสฺสามีติ		 
ปชานามิ	ฯ	

[๑๓๗๖]
ยฺหิ		ต		ภิกฺขเว		สมฺมา		วทมาโน		วเทยฺย		อริยวิหาโร		อิติปิ		พฺรหฺมวิหาโร		 

อิติปิ	 	ตถาคตวิหาโร	 	อิติปิ	 	 อานาปานสฺสติ	 	 สมาธึ	 	 สมฺมา	 	 วทมาโน	 	 วเทยฺย		 
อริยวิหาโร		อิติปิ		พฺรหฺมวิหาโร		อิติปิ		ตถาคตวิหาโร		อิติปิ	ฯ		เย		เต		ภิกฺขเว		ภิกฺขู		 
เสกขฺา		อปปฺตตฺมานสา		อนตุตฺร		โยคกเฺขม		ปตถฺยมานา		วหิรนฺต	ิ	เตส		อานาปานสสฺต-ิ 
สมาธิ		ภาวิโต		พหุลีกโต		อาสวาน		ขยาย		สวตฺตติ	ฯ	

[๑๓๗๗]
เย		จ		โข		 เต		ภิกฺขเว		ภิกฺขู	 	อรหนฺโต		ขีณาสวา		วุสิตวนฺโต		กตกรณียา		 

โอหิตภารา	 	อนุปฺปตฺตสทตฺถา	 	ปริกฺขีณภวสฺโชนา	 	สมฺมทฺา	 	วิมุตฺตา	 	 เตส		 
อานาปานสฺสติสมาธิ		ภาวิโต		พหุลีกโต		ทิฏฺเว		ธมฺเม		สุขวิหาราย		เจว		สวตฺตติ		 
สติสมฺปชฺาย		จ	ฯ	
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[๑๓๗๔]
	 ครั้งนั้น		พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นโดยล่วงสามเดือนนั้นแล้ว		ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า  
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย		ถ้าพวกอัญญเดยีถย์ี 1	ปรพิาชกจะพงึถามเธอทัง้หลายอย่างนีว่้า		 
ดูกรผู้มอีายทุัง้หลาย		พระสมณโคดมอยู่จ�าพรรษาด้วยวหิารธรรมข้อไหนมาก	?			เธอทัง้หลาย
ถกูถามอย่างนีแ้ล้ว		พงึตอบพวกอญัญเดยีถย์ี 2	ปรพิาชกนัน้อย่างนีว่้า			ดกูรผูม้อีายทุัง้หลาย		
พระผู้มีพระภาคอยู่จ�าพรรษาอยู่ด้วยสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติมาก.

[๑๓๗๕]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 เรามีสติหายใจออก	 	 มีสติหายใจเข้า	 	 เม่ือหายใจออกยาว		 
ก็รู้ชัดว่า	 	หายใจออกยาว	 	 	หรือเมื่อหายใจเข้ายาว	 	ก็รู้ชัดว่า	 	หายใจเข้ายาว	 	ฯลฯ		 
ย่อมรู้ชัดว่า	 	 เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก	 	ย่อมรู้ชัดว่า	 	 เราจัก
พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้า.

[๑๓๗๖]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 ก็ภิกษุเมื่อกล่าวถึงสิ่งใดโดยชอบ	 	พึงกล่าวถึงสิ่งนั้นว่า		 
ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระอริยะบ้าง	 	ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพรหมบ้าง	 	ธรรมเป็น
เครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้าง		ดังนี้			พึงกล่าวถึงสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติว่า		 
ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะบ้าง	 	 ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพรหมบ้าง	 	 ธรรมเป็น 
เคร่ืองอยู่ของพระตถาคตบ้าง	 	 	ภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะ	 	ยังไม่บรรลุอรหัตผล	 	ย่อม
ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียมอยู่	 	 สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ		 
อันภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมเป็นไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ	?		

[๑๓๗๗]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ก็ภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์		 
มีกิจที่ควรท�า	 	 ท�าเสร็จแล้ว	 	 ปลงภาระแล้ว	 	 บรรลุประโยชน์ตนโดยล�าดับแล้ว		 
สิ้นสังโยชน์เคร่ืองน�าไปสู่ภพแล้ว	 	หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ	 	สมาธิอันสัมปยุต 
ด้วยอานาปานสติ	 	 อันภิกษุเหล่าน้ันเจริญแล้ว	 	 กระท�าให้มากแล้ว	 	 ย่อมเป็นไป 
เพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน		และเพื่อสติสัมปชัญญะ.

1.  อัญญเดียรถีย์  -ผู้รวบรวม 
2.  อัญญเดียรถีย์  -ผู้รวบรวม
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[๑๓๗๘]
ยฺหิ		ต		ภิกฺขเว		สมฺมา		วทมาโน		วเทยฺย		อริยวิหาโร		อิติปิ		พฺรหฺมวิหาโร		 

อติปิิ		ตถาคตวหิาโร		อติปิิ		อานาปานสสฺตสิมาธ	ึ	สมมฺา		วทมาโน		วเทยยฺ		อรยิวหิาโร		
อิติปิ		พฺรหฺมวิหาโร		อิติปิ		ตถาคตวิหาโร		อิติปีติ	ฯ	

[๑๓๗๙]
อิมินา		โข		เอต		อาวุโส		มหานาม		ปริยาเยน		เวทิตพฺพ		ยถา		อฺโ		จ 1   

เสกฺโข		วิหาโร		อฺโ		ตถาคตวิหาโรติ	ฯ	

[๑๓๘๐]
สาวตถฺยิ	ฯ		อถ		โข		อายสฺมา		อานนฺโท		เยน		ภควา		เตนุปสงกฺมิ		อุปสงกฺมิตวฺา		 

ภควนฺต		อภิวาเทตฺวา		เอกมนฺต		นิสีทิ	ฯ		เอกมนฺต		นิสินฺโน		โข		อายสฺมา		อานนฺโท		 
ภควนฺต	 	 เอตทโวจ		อตฺถิ	 	นุ	 	โข		ภนฺเต		 เอกธมฺโม		ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		 
ธมฺเม		ปริปูเรติ		จตฺตาโร		ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		สตฺต		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		
ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		เทฺว		ธมฺเม		ปริปูเรนฺตีติ	ฯ		อตฺถิ		โข		อานนฺท		เอกธมฺโม		 
ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		ธมฺเม		ปริปูเรติ	 	จตฺตาโร		ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		 
สตฺต		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		เทฺว		ธมฺเม		ปริปูเรนฺตีติ	ฯ	

[๑๓๘๑]
กตโม		ปน		ภนฺเต		เอกธมฺโม		ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		ธมฺเม		ปริปูเรติ		 

จตฺตาโร		ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		สตฺต		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		ธมฺมา		ภาวิตา		 
พหุลีกตา		เทฺว		ธมฺเม		ปริปูเรนฺตีติ	ฯ		อานาปานสฺสติสมาธิ		โข		อานนฺท		เอกธมฺโม		 
ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		สติปฏฺาเน		ปริปูเรติ	 	จตฺตาโร		สติปฏฺานา		ภาวิตา		 
พหุลีกตา	 	 สตฺต	 	 โพชฺฌงฺเค	 	ปริปูเรนฺติ	 	 สตฺต	 	 โพชฺฌงฺคา	 	ภาวิตา	 	พหุลีกตา		 
วิชฺชาวิมุตฺตึ		ปริปูเรนฺติ	ฯ		

1.  ม. ยุ. ว ฯ
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[๑๓๗๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	ก็ภิกษุเมื่อจะกล่าวถึงสิ่งใดโดยชอบ	 	พึงกล่าวถึงสิ่งนั้นว่า		 
ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระอริยะบ้าง	 	ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพรหมบ้าง	 	ธรรมเป็น 
เครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้างดังนี้	 	 	พึงกล่าวถึงสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติว่า		
ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะบ้าง	 	 ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพรหมบ้าง	 	 ธรรมเป็น
เครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้าง.

[๑๓๗๙]
	 ดูกรมหาบพติร		พระองค์พงึทราบข้อนี	้	โดยปรยิายทีวิ่หารธรรมของพระเสขะอย่างหนึง่		ของพระตถาคตอย่างหนึง่.

จบ  สูตรที่ ๒ 

อานันทสูตรที่ ๑ 

	 ว่าด้วยปัญหาของพระอานนท์

[๑๓๘๐]
	 พระนครสาวตัถ.ี		ครัง้นัน้แล		ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั		ถวายบงัคมพระผู้มพีระภาคแล้ว		 

นัง่	ณ	ทีค่วรส่วนข้างหนึง่		ครัน้แล้วได้ทลูถามว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		ธรรมอย่างหนึง่อันภกิษเุจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		 

ย่อมยงัธรรม	๔	ข้อให้บรบิรูณ์		ธรรม	๔	ข้ออนัภกิษเุจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยงัธรรม	๗	ข้อให้บรบิรูณ์		ธรรม	๗	ข้อ		 

อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังธรรม	๒	ข้อให้บริบูรณ์		มีอยู่หรือหนอ	?		พระผู้มีพระภาคตรัสว่า		

 มีอยู่		อานนท์.

[๑๓๘๑]
	 อา.		ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ		ก็ธรรมอย่างหนึ่งอันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังธรรม	๔	ข้อให้บริบูรณ์		

ธรรม	๔	ข้อให้บรบิรูณ์
 1
		ธรรม	๔	ข้อ...		ธรรม	๗	ข้อ		อนัภกิษเุจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังธรรม	๒	ข้อให้บรบิรูณ์เป็นไฉน	?	

	 พ.	 	ดูกรอานนท์	 	ธรรมอย่างหน่ึง	 	คือ	 	สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสต	ิ	 
อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังสติปัฏฐาน	๔	ให้บริบูรณ์			สติปัฏฐาน	๔		 
อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังโพชฌงค์	๗	ให้บริบูรณ์			โพชฌงค์	๗		 
อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์.

1.  ข้อสังเกต : ประโยค “ธรรม ๔ ข้อให้บริบูรณ์”  เกินมา ๑ ประโยค  -ผู้รวบรวม
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[๑๓๘๒]
กถ	 	ภาวิโต	 	จ 1	 	อานนฺท	 	อานาปานสฺสติสมาธิ	 	กถ	 	พหุลีกโต	 	จตฺตาโร		 

สติปฏฺาเน		ปริปูเรติ	ฯ		อิธานนฺท		ภิกฺขุ		อรฺคโต		วา		รุกฺขมูลคโต		วา		สฺุา- 
คารคโต		วา		นิสทีต	ิ	ปลลฺงกฺ		อาภุชิตวฺา		อุชุ		กาย		ปณิธาย		ปรมุิข		สต	ึ	อุปฏฺเปตวฺา	ฯ		 
โส		สโตว		อสฺสสติ		สโต		ปสฺสสติ		ทีฆ		วา		อสฺสสนฺโต		ทีฆ		อสฺสสามีติ		ปชานาติ		 
ทีฆ		วา		ปสฺสสนฺโต		ทีฆ		ปสฺสสามีติ		ปชานาติ		(วิตฺถาเรตพฺพ)	ฯ		ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี		 
อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	 	ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ	 	ยสฺมึ	 	 สมเย		 
อานนฺท		ภิกฺขุ		ทีฆ		วา		อสฺสสนฺโต		ทีฆ		อสฺสสามีติ		ปชานาติ		ทีฆ		วา		ปสฺสสนฺโต		
ทีฆ		ปสฺสสามีติ		ปชานาติ	ฯ		รสฺส		วา		ฯเปฯ		ปสฺสมฺภย		กายสงฺขาร		อสฺสสิสฺสามีติ		
สิกฺขติ		ปสฺสมฺภย		กายสงฺขาร		ปสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ	ฯ		กาเย		กายานุปสฺสี		อานนฺท		
ภกิขฺ	ุ	ตสมฺ	ึ	สมเย		วหิรต	ิ	อาตาปี		สมปฺชาโน		สตมิา		วเินยฺย		โลเก		อภชิฌฺาโทมนสสฺ	ฯ		 
ต	 	กิสฺส	 	 เหตุ	ฯ	 	กายฺตราห	 	อานนฺท		 เอต	 	วทามิ	 	ยทิท	 	อสฺสาสปฺปสฺสาส	ฯ		 
ตสฺมา		ติหานนฺท		กาเย		กายานุปสฺสี		ภิกฺขุ		ตสฺมึ		สมเย		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		
สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	

[๑๓๘๓]
ยสฺม	ึ	สมเย		อานนทฺ		ภกิขฺุ		ปีตปิฏสิเวท	ี	อสสฺสสฺิสามตี	ิ	สกิขฺต	ิฯ		สขุปฏิสเวท	ีฯ		 

จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที	ฯ	 	ปสฺสมฺภย	 	 จิตฺตสงฺขาร	 	อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	 	ปสฺสมฺภย		 
จิตตฺสงขฺาร		ปสสฺสสิสฺามติี		สกิขฺต	ิฯ		เวทนาส	ุ	เวทนานุปสสฺ	ี	อานนฺท		ภกฺิขุ		ตสมึฺ		สมเย		
วหิรติ		อาตาปี		สมปฺชาโน		สตมิา		วเินยยฺ		โลเก		อภชิฌฺาโทมนสสฺ	ฯ		ต		กสิสฺ		เหต	ุฯ		
เวทนาฺตราห		อานนฺท		เอต		วทามิ		ยทิท		อสฺสาสปฺปสฺสาสาน		สาธุก		มนสิการ	ฯ		 
ตสฺมา	 	ติหานนฺท	 	 เวทนาสุ	 	 เวทนานุปสฺสี	 	ภิกฺขุ	 	ตสฺมึ	 	 สมเย	 	วิหรติ	 	อาตาปี		 
สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	

[๑๓๘๔]
ยสฺมึ	 	สมเย	 	อานนฺท	 	ภิกฺขุ	 	 จิตฺตปฏิสเวที	 	อสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	 	จิตฺต- 

ปฏิสเวที	 	ปสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ	 	อภิปฺปโมทย	 	 จิตฺต	 	 อสฺสสิสฺสามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ		 
สมาทห		จิตฺต	ฯ		วิโมจย		จิตฺต		อสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ		วิโมจย		จิตฺต		ปสฺสสิสฺสามีติ		 

1.  ม. ยุ. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
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[๑๓๘๒]
	 ดูกรอานนท์	 	ก็สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ	 	อันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร		
กระท�าให้มากแล้วอย่างไร	 	ย่อมยังสติปัฏฐาน	๔	 ให้บริบูรณ์	?	 	 	ภิกษุในธรรมวินัยนี้		 
อยู่ในป่าก็ดี	 	อยู่ที่โคนไม้ก็ดี	 	อยู่ที่เรือนว่างก็ดี	 	นั่งคู้บัลลังก์	 	ตั้งกายตรง		ด�ารงสติ
ไว้เฉพาะหน้า	 	 เธอมีสติหายใจออก		มีสติหายใจเข้า	 	 	 เมื่อหายใจออกยาว		ก็รู้ชัดว่า		
หายใจออกยาว		หรือเมื่อหายใจเข้ายาว		ก็รู้ชัดว่า		หายใจเข้ายาว		ฯลฯ		ย่อมรู้ชัดว่า		 
จกัพจิารณาเหน็โดยความสละคนืหายใจออก			ย่อมรูช้ดัว่า		จกัพจิารณาเหน็โดยความสละคนื 
หายใจเข้า		ในสมัยใด		ภิกษุเมื่อหายใจออกยาว		ก็รู้ชัดว่า		หายใจออกยาว			หรือเมื่อ
หายใจเข้ายาว		ก็รู้ชัดว่า		หายใจเข้ายาว			เมื่อหายใจออกสั้น		ก็รู้ชัดว่า		หายใจออกสั้น			
หรือเมื่อหายใจเข้าสั้น		ก็รู้ชัดว่า		หายใจเข้าสั้น			ย่อมส�าเหนียกว่า		จักระงับกายสังขาร		 
หายใจออก	 	ย่อมส�าเหนียกว่า	 	 จักระงับกายสังขารหายใจเข้า	 	 	 ในสมัยน้ัน	 	ภิกษุ 
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่		มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได้		ข้อนั้นเพราะเหตุไร	?			เพราะเรากล่าวกายอันหนึ่งในบรรดา
กายทั้งหลาย	 	ซึ่งได้แก่ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า	 	 เพราะฉะน้ันแหละ	 	อานนท	์	 
ในสมัยนั้น		ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่		มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		
พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

[๑๓๘๓]
	 ดูกรอานนท์		ในสมยัใด		ภกิษุย่อมส�าเหนียกว่า		จักเป็นผูก้�าหนดรูปี้ติ		หายใจออก		 
หายใจเข้า			ย่อมส�าเหนียกว่า		จักเป็นผู้ก�าหนดรู้สุขหายใจออก...			หายใจเข้า			ย่อม
ส�าเหนียกว่า		จักเป็นผู้ก�าหนดรู้จิตสังขารหายใจออก...		หายใจเข้า		ย่อมส�าเหนียกว่า		 
จกัระงบัจติสงัขารหายใจออก...			หายใจเข้า		ในสมยันัน้		ภกิษยุ่อมพจิารณาเหน็เวทนาใน 
เวทนาอยู่		มคีวามเพียร		มสีมัปชัญญะ		มสีต	ิ	พงึก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได้		
ข้อนั้นเพราะเหตุไร	?			เพราะเรากล่าวเวทนาอันหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลาย		ซึ่งได้แก่
การกระท�าไว้ในใจให้ดีซึ่งลมหายใจออกและลมหายใจเข้า		เพราะฉะนั้นแหละ		อานนท์		
ในสมัยนั้น	 	 ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาอยู่	 	 มีความเพียร	 	มีสัมปชัญญะ	 	มีสติ		 
พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

[๑๓๘๔]
	 ดกูรอานนท์		ในสมยัใด		ภกิษยุ่อมส�าเหนยีกว่า		จกัเป็นผูก้�าหนดรูจิ้ตหายใจออก...		
หายใจเข้า	 	 	ย่อมส�าเหนียกว่า	 	 จักท�าจิตให้บันเทิงหายใจออก...	 	หายใจเข้า	 	 	ย่อม
ส�าเหนียกว่า		จักตั้งจิตมั่นหายใจออก...		หายใจเข้า			ย่อมส�าเหนียกว่า		จักเปลื้องจิต
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สิกฺขติ	ฯ	 	 จิตฺเต	 	 จิตฺตานุปสฺสี	 	 อานนฺท	 	 ภิกฺขุ	 	 ตสฺมึ	 	 สมเย	 	 วิหรติ	 	 อาตาปี		 
สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ		ต		กิสฺส		เหตุ	ฯ		นาห		อานนฺท		 
มุฏฺสฺสติสฺส		อสมฺปชานสฺส		อานาปานสฺสติสมาธิภาวน		วทามิ	ฯ		ตสฺมา		ติหานนฺท		 
จิตฺเต		จิตฺตานุปสฺสี		ภิกฺขุ		ตสฺมึ		สมเย		วิหรติ		อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		 
โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	

[๑๓๘๕]
ยสฺมึ	 	สมเย		อานนฺท		ภิกฺขุ	 	อนิจฺจานุปสฺสี	 	ฯเปฯ		วิราคานุปสฺสี	ฯ		นิโรธา- 

นุปสฺสี	ฯ	 	ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	อสฺสสิสฺสามีติ	 	สิกฺขติ	 	ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี	 	ปสฺสสิสฺ- 
สามีติ	 	 สิกฺขติ	ฯ	 	 ธมฺเมสุ	 	 ธมฺมานุปสฺสี	 	 อานนฺท	 	 ภิกฺขุ	 	 ตสฺมึ	 	 สมเย	 	 วิหรติ		 
อาตาปี		สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ		[1]		โส		ยนฺต		โหติ		 
อภิชฺฌาโทมนสฺสาน	 	ปหาน	 	ต	 	ปฺาย	 	ทิสฺวา	 	สาธุก	 	อชฺฌุเปกฺขิตา	 	 โหติ	ฯ		 
ตสฺมา	 	ติหานนฺท	 	 ธมฺเมสุ	 	 ธมฺมานุปสฺสี	 	 ภิกฺขุ	 	 ตสฺมึ	 	 สมเย	 	 วิหรติ	 	 อาตาป	ี	 
สมฺปชาโน		สติมา		วิเนยฺย		โลเก		อภิชฺฌาโทมนสฺส	ฯ	

[๑๓๘๖]
เอว	 	ภาวิโต	 	 โข	 	อานนฺท	 	อานาปานสฺสติสมาธิ	 	 เอว	 	พหุลีกโต	 	จตฺตาโร		 

สติปฏฺาเน		ปริปูเรติ	ฯ	

[๑๓๘๗]
กถ		ภาวิตา		จานนฺท		จตฺตาโร		สติปฏฺานา		กถ		พหุลีกตา		สตฺต		โพชฺฌงฺเค		

ปริปูเรนฺติ	ฯ		ยสฺมึ		สมเย		อานนฺท		ภิกฺขุ		กาเย		กายานุปสฺสี		วิหรติ		อุปฏฺติสฺส 2   
ตสฺม	ึ	สมเย		[3]		สต	ิ	โหต	ิ	อสมมฺฏฺุา 4	ฯ		ยสมฺ	ึ	สมเย		อานนทฺ		ภกิขฺุโน		อปุฏฺติา		
สติ	 	 โหติ	 	อสมฺมุฏฺา	 	สติสมฺโพชฺฌงฺโค	 	ตสฺมึ	 	 สมเย	 	ภิกฺขุโน	 	อารทฺโธ	 	 โหต	ิ	 
สติสมฺโพชฺฌงฺค	 	ตสฺมึ	 	สมเย	 	 [5]	 	ภิกฺขุ	 	ภาเวติ	 	สติสมฺโพชฺฌงฺโค	 	ตสฺมึ	 	สมเย		 
ภกิขฺุโน		ภาวนาปาริปูรึ		คจฉฺติ	ฯ		โส		ตถา		สโต		วหิรนฺโต		ต		ธมมฺ		ปฺาย		ปวจินิติ		 
ปวิจรติ		ปริวีมสมาปชฺชติ	ฯ	

1.  โป. ต  กิสฺส  เหตุ ฯ
2.  ม. อุปฏฺติาสฺส ฯ  เอวมุปริปิ ฯ  ยุ. อุปฏฺติสติ ฯ
3.  ม. ภิกฺขุโน ฯ  ยุ. อานนฺท  ภิกฺขุโน ฯ
4.  โป. อปมุฏฺา ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
5.  ยุ. อานนฺท ฯ
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หายใจออก...		หายใจเข้า			ในสมยันัน้		ภกิษยุ่อมพจิารณาเหน็จติในจติอยู	่	มคีวามเพยีร		
มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้			ข้อนั้นเพราะเหตุไร	?			
เพราะเราไม่กล่าวซ่ึงการเจริญสมาธ	ิ	อันสมัปยุตด้วยอานาปานสติ		ส�าหรบัผูมี้สตหิลงลืม		
ไม่มีสัมปชัญญะ		เพราะฉะนั้นแหละ		อานนท์		ในสมัยนั้น		ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิต 
ในจติอยู่		มคีวามเพียร		มสัีมปชญัญะ		มสีต	ิ	พงึก�าจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสียได้.

[๑๓๘๕]
	 ดูกรอานนท์		ในสมัยใด		ภิกษุย่อมส�าเหนียกว่า		จักพิจารณาเห็นโดยความเป็น 
ของไม่เทีย่งหายใจออก...		หายใจเข้า			ย่อมส�าเหนยีกว่า		จกัพจิารณาเหน็โดยความคลายก�าหนดั
หายใจออก...		หายใจเข้า			ย่อมส�าเหนยีกว่า		จกัพจิารณาเหน็โดยความดบัหายใจออก...		 
หายใจเข้า			ย่อมส�าเหนยีกว่า		จกัพจิารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก...		หายใจเข้า			
ในสมัยนั้น		ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่		มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		 
พึงก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้	 	 เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสนั้น 
ด้วยปัญญา		จึงวางเฉยเสียได้เป็นอย่างด	ี 	 	 เพราะฉะนั้นแหละ		อานนท์	 	 ในสมัยนั้น		 
ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่		มีความเพียร		มีสัมปชัญญะ		มีสติ		พึงก�าจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้.

[๑๓๘๖]
	 ดูกรอานนท์	 	 สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี	้	
กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้		ย่อมยังสติปัฏฐาน	๔		ให้บริบูรณ์.

[๑๓๘๗]
	 ดูกรอานนท์	 	ก็สติปัฏฐาน	๔	 	อันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร	 	กระท�าให้มากแล้ว
อย่างไร	 	ย่อมยังโพชฌงค์	๗	 ให้บริบูรณ์	?	 	 	 ในสมัยใด	 	ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกาย 
ในกายอยู	่	ในสมยันัน้		สตขิองเธอย่อมตัง้มัน่		ไม่หลงลมื			ในสมยัใด		สตขิองภกิษตุัง้ม่ัน		 
ไม่หลงลืม	 	 ในสมัยนั้น	 	สติสัมโพชฌงค์ชื่อว่า	 	 เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว	 	 ภิกษุย่อม 
เจริญสติสัมโพชฌงค์	 	 ในสมัยนั้น	 	สติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์แก่ภิกษ	ุ	 
ในสมัยนั้น		เธอมีสติอยู่อย่างนั้น		ย่อมค้นคว้าพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญา.
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[๑๓๘๘]
ยสฺมึ		สมเย		อานนฺท		ภิกฺขุ		ตถา		สโต		วิหรนฺโต		ต		ธมฺม		ปฺาย		ปวิจินติ		 

ปวิจรติ	 	ปริวีมสมาปชฺชติ	 	ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค	 	ตสฺมึ	 	สมเย	 	ภิกฺขุโน	 	อารทฺโธ		 
โหติ		ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค		ตสฺมึ		สมเย		ภิกฺขุ		ภาเวติ		ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค		ตสฺมึ		 
สมเย		ภิกฺขุโน		ภาวนาปาริปูรึ		คจฺฉติ	ฯ		ตสฺส		ต		ธมฺม		ปฺาย		ปวิจินโต		ปวิจรโต		 
ปริวีมสมาปชฺชโต		อารทฺธ		โหติ		วิริย		อสลฺลีน	ฯ	

[๑๓๘๙]
ยสฺมึ	 	 สมเย	 	อานนฺท	 	 ภิกฺขุโน	 	ต	 	 ธมฺม	 	ปฺาย	 	ปวิจินโต	 	ปวิจรโต		 

ปรวีิมสมาปชชฺโต		อารทธฺ		โหต	ิ	วริยิ		อสลลฺนี		วริิยสมฺโพชฌฺงโฺค		ตสมึฺ		สมเย		ภิกขฺุโน		 
อารทฺโธ	 	 โหติ	 	วิริยสมฺโพชฺฌงฺค	 	ตสฺมึ	 	สมเย	 	ภิกฺขุ	 	ภาเวติ	 	วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค		 
ตสมฺ	ึ	สมเย		ภิกขฺโุน		ภาวนาปาริปูรึ		คจฉฺต	ิฯ		อารทธฺวริยิสสฺ		อุปปฺชชฺต	ิ	ปีต	ิ	นิรามิสา	ฯ 

[๑๓๙๐]
ยสฺมึ	 	 สมเย	 	อานนฺท	 	ภิกฺขุโน	 	อารทฺธวิริยสฺส	 	อุปฺปชฺชติ	 	ปีติ	 	นิรามิสา		 

ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค	 	ตสฺมึ	 	 สมเย	 	 ภิกฺขุโน	 	อารทฺโธ	 	 โหติ	 	ปีติสมฺโพชฺฌงฺค	 	ตสฺมึ		 
สมเย	 	ภิกฺขุ	 	 ภาเวติ	 	 ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค	 	ตสฺมึ	 	 สมเย	 	ภิกฺขุโน	 	 ภาวนาปาริปูร	ึ	 
คจฺฉติ	ฯ		ปีติมนสฺส		กาโยปิ		ปสฺสมฺภติ		จิตฺตมฺปิ		ปสฺสมฺภติ	ฯ	

[๑๓๙๑]
ยสฺมึ	 	 สมเย	 	อานนฺท	 	ภิกฺขุโน	 	ปีติมนสฺส	 	กาโยปิ	 	ปสฺสมฺภติ	 	 จิตฺตมฺปิ		 

ปสฺสมฺภติ	 	ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค	 	ตสฺมึ	 	สมเย	 	ภิกฺขุโน	 	อารทฺโธ	 	 โหติ	 	ปสฺสทฺธิ- 
สมฺโพชฺฌงฺค	 	 ตสฺมึ	 	 สมเย	 	 ภิกฺขุ	 	 ภาเวติ	 	 ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค	 	ตสฺมึ	 	 สมเย		 
ภิกฺขุโน		ภาวนาปาริปูรึ		คจฺฉติ	ฯ		ปสฺสทฺธกายสฺส		สุขิโน		จิตฺต		สมาธิยติ	ฯ	

[๑๓๙๒]
ยสฺมึ		สมเย		อานนฺท		ภิกฺขุโน		ปสฺสทฺธกายสฺส		สุขิโน		จิตฺต		สมาธิยติ		สมาธิ-

สมฺโพชฺฌงฺโค		ตสฺมึ		สมเย		ภิกฺขุโน		อารทฺโธ		โหติ		สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค		ตสฺมึ		สมเย		
ภิกฺขุ		ภาเวติ		สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค		ตสฺมึ		สมเย		ภิกฺขุโน		ภาวนาปาริปูรึ		คจฺฉติ	ฯ		โส		
ตถา		สมาหิต		จิตฺต		สาธุก		อชฺฌุเปกฺขิตา		โหติ	ฯ	
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[๑๓๘๘]
	 ดูกรอานนท์		ในสมัยใด		ภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้น		ย่อมค้นคว้าพิจารณาสอดส่อง
ธรรมนั้นด้วยปัญญา		ในสมัยนั้น		ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ชื่อว่า		เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว		 
ภิกษุย่อมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์	 	 ในสมัยนั้น	 	 ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ย่อมถึง 
ความเจริญบริบูรณ์แก่ภิกษุ	 	 เมื่อเธอค้นคว้าพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญา		 
เป็นอันชื่อว่า		ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน.

[๑๓๘๙]
	 ดูกรอานนท์		ในสมัยใด		เมื่อภิกษุค้นคว้าพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญา		
เป็นอันชื่อว่า		ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน		ในสมัยนั้น		วิริยสัมโพชฌงค์ชื่อว่า		เป็น
อนัภกิษปุรารภแล้ว		ภกิษยุ่อมเจรญิวริิยสมัโพชฌงค์		วริยิสมัโพชฌงค์ย่อมถงึความเจรญิ
บริบูรณ์แก่ภิกษุ		ปีติอันหาอามิสมิได้		ย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียร.

[๑๓๙๐]
	 ดูกรอานนท์	 	 ในสมัยใด	 	 ปีติอันหาอามิสมิได้	 	 ย่อมเกิดแก่ภิกษุผู ้ปรารภ 
ความเพยีร		ในสมยันัน้		ปีตสิมัโพชฌงค์ชือ่ว่า		เป็นอันภกิษุปรารภแล้ว		ภิกษยุ่อมเจรญิ
ปีติสัมโพชฌงค์	 	ปีติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์แก่ภิกษุ	 	แม้กายของภิกษุ 
ผู้มีใจเอิบอิ่มด้วยปีติก็ย่อมสงบ		แม้จิตก็ย่อมสงบ.

[๑๓๙๑]
	 ดูกรอานนท์	 	 ในสมัยใด	 	 แม้กายของภิกษุผู ้มีใจเอิบอิ่มด้วยปีติก็ย่อมสงบ		 
แม้จิตก็ย่อมสงบ	 	 ในสมัยนั้น	 	ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ช่ือว่า	 	 เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว		 
ภิกษุย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์	 	 ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์	 	 ย่อมถึงความเจริญ 
บริบูรณ์แก่ภิกษุ		จิตของภิกษุผู้มีกายสงบ		มีความสุข		ย่อมตั้งมั่น.

[๑๓๙๒]
	 ดูกรอานนท์	 	 ในสมัยใด	 	จิตของภิกษุผู้มีกายสงบ	 	มีความสุข	 	ย่อมตั้งมั่น		 
ในสมัยนั้น	 	สมาธิสัมโพชฌงค์ช่ือว่า	 	 เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว	 	ภิกษุย่อมเจริญสมาธิ- 
สัมโพชฌงค์	 	สมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์แก่ภิกษุ	 	 เธอย่อมเพ่งดูจิต
ซึ่งตั้งมั่นอย่างนั้นอยู่ด้วยดี.
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[๑๓๙๓]
ยสฺมึ		สมเย		อานนฺท		ภิกฺขุ		ตถา		สมาหิต		จิตฺต		สาธุก		อชฺฌุเปกฺขิตา		โหติ		 

อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค	 	ตสฺมึ	 	สมเย	 	ภิกฺขุโน	 	อารทฺโธ	 	 โหติ	 	อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค		
ตสฺม	ึ	สมเย		ภกิขฺุ		ภาเวต	ิ	อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺค		ตสมฺ	ึ	สมเย		ภกิขฺุโน		ภาวนาปารปิรึู		 
คจฺฉติ	ฯ	

[๑๓๙๔]
ยสฺมึ	 	สมเย		อานนฺท		ภิกฺขุ	 	 เวทนาสุ		จิตฺเต		ธมฺเมสุ		ธมฺมานุปสฺสี	 	วิหรติ		 

อุปฏฺติสฺส		ตสฺมึ		สมเย		สติ		โหติ		อสมฺมุฏฺา	ฯ	

[๑๓๙๕]
ยสมฺ	ึ	สมเย		อานนทฺ		ภิกขฺโุน		อุปฏฺติา		สต	ิ	โหต	ิ	อสมฺมุฏฺา		สตสิมฺโพชฌฺงโฺค		 

ตสฺมึ		สมเย		ภิกฺขุโน		อารทฺโธ		โหติ		สติสมฺโพชฺฌงฺค		ตสฺมึ		สมเย		ภิกฺขุ		ภาเวติ		 
สตสิมโฺพชฌฺงโฺค		ตสมฺ	ึ	สมเย		ภกิขฺโุน		ภาวนาปาริปูรึ		คจฺฉต	ิฯ		(ยถา		ปม		สตปิฏฺาน		
เอว		วิตฺถาเรตพฺพ)	ฯ		โส		ตถา		สมาหิต		จิตฺต		สาธุก		อชฺฌุเปกฺขิตา		โหติ	ฯ	

[๑๓๙๖]
ยสฺมึ		สมเย		อานนฺท		ภิกฺขุ		ตถา		สมาหิต		จิตฺต		สาธุก		อชฺฌุเปกฺขิตา		โหติ		 

อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺค		ตสมฺ	ึ	สมเย		ภิกขฺุโน		อารทฺโธ		โหต	ิ	อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ		ตสมฺึ		
สมเย		ภกิขฺุ		ภาเวต	ิ	อเุปกขฺาสมโฺพชฺฌงโฺค		ตสมฺ	ึ	สมเย		ภกิขฺุโน		ภาวนาปารปิรึู		คจฉฺติ	ฯ		

[๑๓๙๗]
เอว		ภาวิตา		โข		อานนทฺ		จตตฺาโร		สตปิฏฺานา		เอว		พหลุกีตา		สตตฺ		โพชฌฺงฺเค		

ปริปูเรนฺติ	ฯ	

[๑๓๙๘]
กถ		ภาวติา		จานนทฺ 1		สตตฺ		โพชฌฺงคฺา		กถ		พหลุกีตา		วชิชฺาวิมตฺุต	ึ	ปรปิเูรนติฺ	ฯ		 

อิธานนฺท	 	ภิกฺขุ	 	สติสมฺโพชฺฌงฺค	 	ภาเวติ	 	วิเวกนิสฺสิต	 	 วิราคนิสฺสิต	 	 นิโรธนิสฺสิต		 
โวสฺสคคฺปรณิามึ	ฯ		ธมมฺวิจย		วริิย		ปีต	ิ	ปสสฺทฺธ	ิ	สมาธ	ิ	อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ		ภาเวต	ิ	
วิเวกนิสฺสิต		วิราคนิสฺสิต		นิโรธนิสฺสิต		โวสฺสคฺคปริณามึ	ฯ		เอว		ภาวิตา		โข		อานนฺท		
สตฺต		โพชฺฌงฺคา		เอว		พหุลีกตา		วิชฺชาวิมุตฺตึ		ปริปูเรนฺตีติ	ฯ	

1.  ม. อานนฺท ฯ  ยุ. จ ฯ
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[๑๓๙๓]
	 ดูกรอานนท์		ในสมยัใด		ภกิษุย่อมเพ่งดจิูตซ่ึงตัง้ม่ันอย่างน้ันอยู่ด้วยด	ี	ในสมยันัน้		 
อเุบกขาสมัโพชฌงค์ชือ่ว่า		เป็นอนัภกิษปุรารภแล้ว		ภกิษยุ่อมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค์		
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์แก่ภิกษุ.

[๑๓๙๔]
	 ดกูรอานนท์		ในสมยัใด		ภกิษยุ่อมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา...		เหน็จติในจิต...		 
เห็นธรรมในธรรม		ในสมัยนั้น		สติของเธอย่อมตั้งมั่น		ไม่หลงลืม.

[๑๓๙๕]
	 ดูกรอานนท์	 	 ในสมัยใด	 	 สติของภิกษุย่อมต้ังมั่น	 	 ไม่หลงลืม	 	 ในสมัยนั้น		 
สติสัมโพชฌงค์ชื่อว่า	 	 เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว	 	 ภิกษุย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค	์	 
สติสัมโพชฌงค์ย่อมถงึความเจริญบรบิรูณ์แก่ภกิษ	ุ	(พงึขยายเนือ้ความให้พสิดารเหมอืนสตปัิฏฐานข้อต้น)		
เธอย่อมเพ่งดูจิตซึ่งตั้งมั่นอย่างนั้นอยู่ด้วยดี.

[๑๓๙๖]
	 ดูกรอานนท์		ในสมยัใด		ภกิษุย่อมเพ่งดจิูตซ่ึงตัง้ม่ันอย่างน้ันอยู่ด้วยด	ี	ในสมยันัน้		 
อเุบกขาสมัโพชฌงค์ชือ่ว่า		เป็นอนัภกิษปุรารภแล้ว		ภกิษยุ่อมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค์		
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์แก่ภิกษุ.

[๑๓๙๗]
	 ดกูรอานนท์		สตปัิฏฐาน	๔		อนัภกิษุเจรญิแล้วอย่างนี	้	กระท�าให้มากแล้วอย่างน้ี		 
ย่อมยังโพชฌงค์	๗	ให้บริบูรณ์.

[๑๓๙๘]
	 ดูกรอานนท์		กโ็พชฌงค์	๗	อนัภกิษเุจรญิแล้วอย่างไร		กระท�าให้มากแล้วอย่างไร		
ย่อมยังวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์	?	 	 	ภิกษุในธรรมวินัยน้ี	 	 ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์		 
อันอาศัยวิเวก	 	อาศัยวิราคะ	 	อาศัยนิโรธ	 	น้อมไปในการสละ	 	ย่อมเจริญธรรมวิจย- 
สัมโพชฌงค์...	 	 	 วิริยสัมโพชฌงค์...	 	 	ปีติสัมโพชฌงค์...	 	 	ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์...		 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์	 	อันอาศัยวิเวก	 	อาศัยวิราคะ	 	อาศัยนิโรธ	 	น้อมไปในการสละ		 
ดูกรอานนท์	 	 โพชฌงค์	๗	อันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้	 	 กระท�าให้มากแล้วอย่างนี	้	 
ย่อมยังวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์.

จบ  สูตรที่ ๓ 
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[๑๓๙๙]
อถ		โข		อายสฺมา		อานนฺโท		เยน		ภควา		เตนุปสงฺกมิ		อุปสงฺกมิตฺวา		ภควนฺต		 

อภิวาเทตฺวา		เอกมนฺต	ฯ		นิสีทิ		เอกมนฺต		นิสินฺน		โข		อายสฺมนฺต		อานนฺท		ภควา		
เอตทโวจ		อตฺถิ	 	นุ	 	 โข		อานนฺท		 เอกธมฺโม		ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		ธมฺเม		 
ปริปูเรติ		จตฺตาโร		ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		สตฺต		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		ธมฺมา		
ภาวิตา		พหุลีกตา		เทฺว		ธมฺเม		ปริปูเรนฺตีติ	ฯ		ภควมูลกา		โน		ภนฺเต		ธมฺมา		ฯเปฯ		 
อตฺถานนฺท		เอกธมฺโม		ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		ธมฺเม		ปริปูเรติ		จตฺตาโร		ธมฺมา		 
ภาวิตา		พหุลีกตา		สตฺต		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		เทฺว		 
ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ	ฯ	

[๑๔๐๐]
กตโม	 	จานนฺท	 	 เอกธมฺโม	 	ภาวิโต	 	พหุลีกโต	 	จตฺตาโร	 	ธมฺเม	 	ปริปูเรติ		 

จตฺตาโร		ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		สตฺต		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		ธมฺมา		ภาวิตา		 
พหุลีกตา	 	 เทฺว	 	 ธมฺเม	 	ปริปูเรนฺติ	ฯ	 	อานาปานสฺสติสมาธิ	 	อานนฺท	 	 เอกธมฺโม		 
ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		สติปฏฺาเน		ปริปูเรติ	 	จตฺตาโร		สติปฏฺานา		ภาวิตา		 
พหุลีกตา	 	 สตฺต	 	 โพชฺฌงฺเค	 	ปริปูเรนฺติ	 	 สตฺต	 	 โพชฺฌงฺคา	 	ภาวิตา	 	พหุลีกตา		 
วิชฺชาวิมุตฺตึ		ปริปูเรนฺติ	ฯ		

[๑๔๐๑]
กถ	 	 ภาวิโต	 	 จานนฺท	 	 อานาปานสฺสติสมาธิ	 	 กถ	 	 พหุลีกโต	 	 จตฺตาโร		 

สติปฏฺาเน		ปริปูเรติ	ฯ		อิธานนฺท		ภิกฺขุ		อรฺคโต		วา		ฯเปฯ		เอว		ภาวิตา		โข		
อานนฺท		สตฺต		โพชฺฌงฺคา		เอว		พหุลีกตา		วิชฺชาวิมุตฺตึ		ปริปูเรนฺตีติ	ฯ	
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อานันทสูตรที่ ๒ 

	 ว่าด้วยปัญหาของพระอานนท์

[๑๓๙๙]
	 ครั้งนั้น		ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ		ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว		นั่ง	ณ	ที่ควร

ส่วนข้างหนึ่ง		ครั้นแล้ว		พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่า		

 ดูกรอานนท์	 	ธรรมอย่างหน่ึงอันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว	 	ย่อมยัง 
ธรรม	๔	ข้อให้บริบูรณ์			ธรรม	๔	ข้ออันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยัง 
ธรรม	๗	ข้อให้บริบูรณ์			ธรรม	๗	ข้ออันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยัง
ธรรม	๒	ข้อให้บริบูรณ์		มีอยู่หรือหนอ	?		
	 ท่านพระอานนท์ได้กราบทลูว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		ธรรมของข้าพระองค์ทัง้หลาย		มพีระผูม้พีระภาคเป็นรากฐาน		ฯลฯ

	 พ.	 	ดูกรอานนท์	 	 ธรรมอย่างหนึ่ง	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมยังธรรม	๔	ข้อให้บริบูรณ์...	 	ธรรม	๗	ข้ออันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว		
ย่อมยังธรรม	๒	ข้อให้บริบูรณ์		มีอยู่.

[๑๔๐๐]
	 ดูกรอานนท์		ก็ธรรมอย่างหนึ่ง		อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยัง 
ธรรม	๔	ข้อให้บริบูรณ์	 	 	ธรรม	๔	ข้อ...	 	ธรรม	๗	ข้ออันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�า 
ให้มากแล้ว		ย่อมยังธรรม	๒	ข้อให้บริบูรณ์เป็นไฉน	?			ดูกรอานนท์		ธรรมอย่างหนึ่ง		 
คือ	 	 สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว	 	 กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมยังสติปัฏฐาน	๔	ให้บริบูรณ์		สติปัฏฐาน	๔	อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมยังโพชฌงค์	๗	ให้บริบูรณ์	 	 โพชฌงค์	๗	อันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมยังวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์.

[๑๔๐๑]
	 ดูกรอานนท์	 	ก็สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ	 	อันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร		
กระท�าให้มากแล้วอย่างไร	 	ย่อมยังสติปัฏฐาน	๔	 ให้บริบูรณ์	?	 	 	ภิกษุในธรรมวินัยนี้		 
อยู่ในป่าก็ดี	 	ฯลฯ	 	 	ดูกรอานนท์	 	 โพชฌงค์	๗	อันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้	 	กระท�า 
ให้มากแล้วอย่างนี้		ย่อมยังวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์.

จบ  สูตรที่ ๔ 
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[๑๔๐๒]
อถ		โข		สมฺพหุลา		ภิกฺขู		เยน		ภควา		เตนุปสงฺกมึสุ		อุปสงฺกมิตฺวา		ภควนฺต		 

อภวิาเทตฺวา		เอกมนฺต		นสิทีสุึ	ฯ		เอกมนฺต		นสินินฺา		โข		เต		ภกิขฺู		ภควนตฺ		เอตทโวจุ		 
อตถฺ	ิ	น	ุ	โข		ภนเฺต		เอกธมโฺม		ภาวโิต		พหลุกีโต		จตตฺาโร		ธมเฺม		ปรปิเูรต	ิ	จตตฺาโร		
ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		สตฺต		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		
เทฺว		ธมฺเม		ปริปูเรนฺตีติ	ฯ		อตฺถิ		โข		ภิกฺขเว		เอกธมฺโม		ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		
ธมฺเม		ปริปูเรติ		จตฺตาโร		ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		สตฺต		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		
ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		เทฺว		ธมฺเม		ปริปูเรนฺตีติ	ฯ	

[๑๔๐๓]
กตโม		ปน		ภนฺเต		เอกธมฺโม		ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		ธมฺเม		ปริปูเรติ		

จตฺตาโร		ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		สตฺต		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		ธมฺมา		ภาวิตา		
พหุลีกตา		เทฺว		ธมฺเม		ปริปูเรนฺตีติ	ฯ		อานาปานสฺสติสมาธิ		โข		ภิกฺขเว		เอกธมฺโม		 
ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		สติปฏฺาเน		ปริปูเรติ	 	จตฺตาโร		สติปฏฺานา		ภาวิตา		 
พหุลีกตา		สตฺต		โพชฺฌงฺเค		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		โพชฺฌงฺคา		ภาวิตา		พหุลีกตา		วิชฺชา- 
วิมุตฺตึ		ปริปูเรนฺตีติ	ฯ		(ยถา		ภูตมย		เวยฺยากรณ		เอว		วิตฺถาเรตพฺพ)	ฯ

  

[๑๔๐๔]
อถ		โข		สมฺพหุลา		ภิกฺขู		เยน		ภควา		เตนุปสงฺกมึสุ		อุปสงฺกมิตฺวา		ภควนฺต		

อภิวาเทตฺวา		เอกมนฺต		นิสีทึสุ	ฯ		เอกมนฺต		นิสินฺเน		โข		เต		ภิกฺขู		ภควา		เอตทโวจ		
อตฺถิ		นุ		โข		ภิกฺขเว		เอกธมฺโม		ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		ธมฺเม		ปริปูเรติ		จตฺตาโร		
ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		สตฺต		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		 
เทวฺ		ธมเฺม		ปริปูเรนตฺตี	ิฯ		ภควมูลกา		โน		ภนเฺต		ธมมฺา		ฯเปฯ		ภควโต		สตุวฺา		ภกิขฺู		 
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ภิกขุสูตรที่ ๑ 

	 ว่าด้วยปัญหาของภิกษุหลายรูป

[๑๔๐๒]
	 ครัง้นัน้		ภกิษมุากรปูเข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั		ถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคแล้ว		นัง่	ณ	ทีค่วรส่วนข้างหนึง่		

ครั้นแล้ว	 	 ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า	 	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	ธรรมอย่างหนึ่ง	 	อันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว		 

ย่อมยังธรรม	๔	ข้อให้บรบิรูณ์...		ธรรม	๗	ข้ออนัภิกษเุจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังธรรม	๒	ข้อให้บรบิรูณ์		มอียูห่รอืหนอ	? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า		

	 มีอยู่		ภิกษุทั้งหลาย.

[๑๔๐๓]
	 ภิ.	 	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 	 ก็ธรรมอย่างหนึ่ง	 	อันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว	 	 ย่อมยังธรรม	๔	ข้อ 

ให้บริบูรณ์...		ธรรม	๗	ข้ออันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์		เป็นไฉน	?	

	 พ.		ดกูรภิกษทุัง้หลาย		ธรรมอย่างหนึง่		คอื		สมาธอินัสมัปยตุด้วยอานาปานสติ		 
อนัภกิษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังสตปัิฏฐาน	๔	ให้บรบูิรณ์		สตปัิฏฐาน	๔		 
อนัภกิษเุจรญิแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังโพชฌงค์	๗	ให้บริบูรณ์	 	 โพชฌงค์	๗		 
อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์.
	 (พึงขยายเนื้อความให้พิสดารเหมือนไวยากรณภาษิตข้างต้น)

จบ  สูตรที่ ๕  

ภิกขุสูตรที่ ๒ 

	 ว่าด้วยปัญหาของภิกษุหลายรูป

[๑๔๐๔]
	 คร้ังน้ัน	 	ภิกษุมากรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ	 	ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว	 	นั่ง	ณ	ที่ควร 

ส่วนข้างหน่ึงแล้ว		พระผูม้พีระภาคได้ตรสัถามภกิษเุหล่านัน้ว่า		

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ธรรมอย่างหนึ่ง	 	อันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมยังธรรม	๔	ข้อให้บริบูรณ์...			ธรรม	๗	ข้ออันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		
ย่อมยังธรรม	๒	ข้อให้บริบูรณ์		มีอยู่หรือหนอ	?		
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ธาเรสฺสนฺตีติ	ฯ		อตฺถิ		ภิกฺขเว		เอกธมฺโม		ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		ธมฺเม		ปริปูเรติ		
จตฺตาโร		ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		สตฺต		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		ธมฺมา		ภาวิตา		
พหุลีกตา		เทฺว		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ	ฯ	

[๑๔๐๕]
กตโม		จ		ภิกฺขเว		เอกธมฺโม		ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		ธมฺเม		ปริปูเรติ		 

จตฺตาโร		ธมฺมา		ภาวิตา		พหุลีกตา		สตฺต		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		ธมฺมา		ภาวิตา		
พหุลีกตา		 เทฺว		ธมฺเม		ปริปูเรนฺติ	ฯ		อานาปานสฺสติสมาธิ	 	 [1]	 	ภิกฺขเว		 เอกธมฺโม		 
ภาวิโต		พหุลีกโต		จตฺตาโร		สติปฏฺาเน		ปริปูเรติ	 	จตฺตาโร		สติปฏฺานา		ภาวิตา		 
พหุลีกตา		สตฺต		โพชฺฌงฺเค		ปริปูเรนฺติ		สตฺต		โพชฺฌงฺคา		ภาวิตา		พหุลีกตา		วิชฺชา- 
วิมุตฺตึ		ปริปูเรนฺตีติ		ฯเปฯ		(ยถา		ทุติย		เวยฺยากรณ		ตถา		ภิกฺขูน	กาตพฺพ)		ฯเปฯ	

[๑๔๐๖]
อานาปานสสฺตสิมาธ	ิ	ภกิขฺเว		ภาวโิต		พหลุกีโต		สฺโชนาน		ปหานาย		สวตตฺติ	ฯ	

[๑๔๐๗]
กถ		ภาวิโต		จ		ภิกฺขเว		อานาปานสฺสติสมาธิ		กถ		พหุลีกโต		สฺโชนาน		 

ปหานาย		สวตฺตติ	ฯ		อิธ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		อรฺคโต		วา		ฯเปฯ		ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี		
อสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ		ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี		ปสฺสสิสฺสามีติ		สิกฺขติ	ฯ		เอว		ภาวิโต		โข		
ภิกฺขเว		อานาปานสฺสติสมาธิ		เอว		พหุลีกโต		สฺโชนาน		ปหานาย		สวตฺตตีติ		ฯเปฯ	

1.  โป. โข ฯ
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 ภกิษทุัง้หลายกราบทลูว่า		ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ		ธรรมของข้าพระองค์ทัง้หลาย		มพีระผูม้พีระภาคเป็นรากฐาน		ฯลฯ		

ภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้ว		จักทรงจ�าไว้.

	 พ.		ดูกรภิกษุทั้งหลาย		ธรรมอย่างหนึ่ง		อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		
ย่อมยังธรรม	๔	ข้อให้บริบูรณ์...			ธรรม	๗	ข้ออันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		
ย่อมยังธรรม	๒	ข้อให้บริบูรณ์		มีอยู่.

[๑๔๐๕]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ก็ธรรมอย่างหน่ึง	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว	 	กระท�าให้มากแล้ว		 
ย่อมยังธรรม	๔	ข้อให้บริบูรณ์...			ธรรม	๗	ข้ออันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		
ย่อมยังธรรม	๒	ข้อให้บริบูรณ์		เป็นไฉน	?			ธรรมอย่างหนึ่ง		คือ		สมาธิอันสัมปยุตด้วย
อานาปานสติ		อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังสติปัฏฐาน	๔	ให้บริบูรณ์		
สติปัฏฐาน	๔		อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังโพชฌงค์	๗	ให้บริบูรณ์		
โพชฌงค์	๗	อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมยังวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์.

จบ  สูตรที่ ๖ 

สังโยชนสูตร  

	 เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อละสังโยชน์		

[๑๔๐๖]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	 สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว		 
กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์.		

[๑๔๐๗]
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 	ก็สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว
อย่างไร		กระท�าให้มากแล้วอย่างไร		ย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์	?			ภิกษุในธรรมวินัยนี้		 
อยู่ในป่าก็ดี	 	ฯลฯ	 	ย่อมส�าเหนียกว่า	 	จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก		
ย่อมส�าเหนียกว่า	 	 จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้า	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย		 
สมาธิอนัสมัปยตุด้วยอานาปานสต	ิ	อนัภกิษเุจรญิแล้วอย่างนี	้ 	กระท�าให้มากแล้วอย่างน้ี		 
ย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์		ฯลฯ		

จบ  สูตรที่ ๗ 
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[๑๔๐๘]
อานาปานสฺสติสมาธิ		ภิกฺขเว		ภาวิโต		พหุลีกโต		อนุสยสมุคฺฆาตาย		สวตฺตติ	ฯ		 

(วิตฺถาเรตพฺพ)	ฯ	 	 เอว	 	ภาวิโต	 	 โข		ภิกฺขเว	 	อานาปานสฺสติสมาธิ	 	 เอว	 	พหุลีกโต		 
อนุสยสมุคฺฆาตาย		สวตฺตตีติ	ฯ	

[๑๔๐๙]
อานาปานสฺสติสมาธิ		ภิกฺขเว		ภาวิโต		พหุลีกโต		อทฺธานปริฺาย		สวตฺตตีติ	ฯ		 

(วิตฺถาโร)	ฯ	 เอว		ภาวิโต		โข		ภิกฺขเว		อานาปานสฺสติสมาธิ		เอว		พหุลีกโต		อทฺธาน-
ปริฺาย		สวตฺตตีติ	ฯ	

[๑๔๑๐]
อานาปานสฺสติสมาธิ		ภิกฺขเว		ภาวิโต		พหุลีกโต		อาสวาน		ขยาย		สวตฺตตีติ	ฯ	 

(วตฺิถาโร)	ฯ		เอว		ภาวโิต		โข		ภิกขฺเว		อานาปานสสฺตสิมาธ	ิ	เอว		พหลุกีโต		อาสวาน		
ขยาย		สวตฺตตีติ	ฯ	

วคฺโค  ทุติโย ฯ
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อนุสยสูตร  

	 เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อถอนอนุสัย		

[๑๔๐๘]
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	 สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ	 	 อันภิกษุเจริญแล้ว		 
กระท�าให้มากแล้ว		ย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุสัย	 	ฯลฯ	 	 	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 	สมาธิอัน
สัมปยุตด้วยอานาปานสติ		อันภิกษุเจริญแล้ว		กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้		ย่อมเป็นไป
เพื่อถอนอนุสัย.

จบ  สูตรที่ ๘ 

อัทธานสูตร  

	 เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อรู้อัทธานะ		

[๑๔๐๙]
	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		สมาธิอนัสมัปยุตด้วยอานาปานสต	ิ	อันภกิษุเจรญิแล้ว		กระท�า
ให้มากแล้ว		ย่อมเป็นไปเพือ่ก�าหนดรูอ้ทัธานะ		ฯลฯ		สมาธอินัสมัปยตุด้วยอานาปานสต	ิ	 
อนัภกิษเุจริญแล้วอย่างนี	้	กระท�าให้มากแล้วอย่างนี	้	ย่อมเป็นไปเพือ่ก�าหนดรูอ้ทัธานะ		ฯลฯ 

จบ  สูตรที่ ๙ 

อาสวักขยสูตร  

	 เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะ		

[๑๔๑๐]
	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย		สมาธิอนัสมัปยุตด้วยอานาปานสต	ิ	อันภกิษุเจรญิแล้ว		กระท�า 
ให้มากแล้ว		ย่อมเป็นไปเพ่ือความสิน้อาสวะ		ฯลฯ			ดกูรภกิษุทัง้หลาย		สมาธอัินสมัปยตุ
ด้วยอานาปานสติ	 	อันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้	 	กระท�าให้มากแล้วอย่างนี้	 	ย่อมเป็นไป
เพื่อความสิ้นอาสวะ.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  วรรคที่ ๒ 
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ตสฺสุทฺทาน

  อิจฺฉานงฺคล		สกภิย 1			 	 อานนฺเท		อปเร		ทุเว	
	 	 ภิกฺขุห ิ2		เทฺว		วุตฺตา	 	 สฺโชน		อนุสย	
	 	 อทฺธาน		อาสวกฺขยาติ	ฯ	

อานาปานสยุตฺต  นิฏฺติ ฯ

1.  ม. ยุ. ...  กงฺเขยฺย,  อานนฺทา ... ฯ
2.  ม. ภิกฺขู  สโยชนานุสยา,  อทฺธาน  อาสวกฺขยนฺติ ฯ  ยุ. ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เทฺว  วุตฺตา ฯ
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้		คือ

  ๑.	อิจฉานังคลสูตร			 	 ๒.	สกังภิยสูตร				
	 	 ๓.	อานันทสูตรที่	๑	 	 ๔.	อานันทสูตรที่	๒	
	 	 ๕.	ภิกขุสูตรที่	๑								 	 ๖.	ภิกขุสูตรที่	๒		
	 	 ๗.	สังโยชนสูตร			 	 ๘.	อนุสยสูตร		
	 	 ๙.	อัทธานสูตร			 	 ๑๐.	อาสวักขยสูตร

จบ  อานาปานสังยุต
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โสตาปตฺติสยุตฺต
เวฬุทฺวารวคฺโค  ปโม

[๑๔๑๑]
สาวตฺถิย ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  เอตทโวจ  กิฺจาปิ  ภิกฺขเว  ราชา  จกฺกวตฺติ   

จตุนฺน  ทีปาน  อิสฺสริยาธิปจฺจ  รชฺช  กาเรตฺวา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ   
สคฺค    โลก    อุปปชฺชติ    เทวาน   ตาวตึสาน    สหพฺยต ฯ    โส   ตตฺถ   นนฺทนวเน   
อจฉฺราสงฆฺปรวิโุต  ทิพฺเพห ิ [1]  ปฺจห ิ กามคเุณห ิ สมปปิฺโต  สมงคฺภิโูต  ปรจิาเรต ิฯ  
โส  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต ฯ  อถ  โข  โส  อปริมุตฺโต  จ 2  นิรยา  อปริมุตฺโต  จ 3  
ติรจฺฉานโยนิยา  อปริมุตฺโต  จ 4  ปิตฺติวิสยา  อปริมุตฺโต  จ 5  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ 

[๑๔๑๒]
กิฺจาปิ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ปิณฺฑิยาโลเปน  ยาเปติ  นนฺตกานิปิ 6  ธาเรติ ฯ   

โส  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต ฯ  อถ  โข  โส  ปริมุตฺโต 7  นิรยา  ปริมุตฺโต  จ 8   
ติรจฺฉานโยนิยา  ปริมุตฺโต  จ 9  ปิตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  จ 10  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  
กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ   
อติปิิ  โส  ภควา  อรห  สมมฺาสมพฺุทฺโธ  วชิชฺาจรณสมฺปนฺโน  สคุโต  โลกวทิ ู อนุตตฺโร   
ปุริสทมฺมสารถิ   สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ ฯ   ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต  โหติ  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  สนฺทิฏฺโิก  อกาลิโก  เอหิปสฺสิโก   
โอปนยิโก  ปจฺจตฺต    เวทิตพฺโพ  วิฺูหีติ ฯ   สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต   

1.  ม. ยุ. จ ฯ
2.  โป. ม. ว ฯ
3.  โป. ม. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
4.  โป. ม. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
5.  โป. ม. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
6.  ม. ยุ. นนฺตกานิ  จ ฯ
7.  โป. ม. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
8.  โป. ม. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
9.  โป. ม. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
10.  โป. ม. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
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๑๐. โสตาปัตติสังยุต 1
เวฬุทวารวรรคที่ ๑ 

ราชาสูตร  

  คุณธรรมของพระอริยสาวก  

[๑๔๑๑]
  พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า  

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พระเจ้าจักรพรรดิเสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิบดีในทวีปทั้ง ๔  
สวรรคตแล้ว  ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  คือ  ได้เป็นสหายของพวกเทพชั้นดาวดึงส์  
ท้าวเธอแวดล้อมไปด้วยหมู่นางอัปสร    เอิบอ่ิม   พร่ังพร้อมบ�าเรออยู่ด้วยกามคุณ ๕ 
อันเป็นทิพย์ ณ สวนนันทวัน    ในดาวดึงส 2 พิภพนั้น   ท้าวเธอประกอบด้วยธรรม  
๔ ประการก็จริง   ถึงอย่างนั้น   ท้าวเธอก็ยังไม่พ้นจากนรก  จากก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  
จากปิตติวิสัย  และจากอบาย  ทุคติ  วินิบาต.

[๑๔๑๒]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อริยสาวกเยียวยาอัตภาพอยู่ด้วยค�าข้าวทีแ่สวงหามาด้วยปลแีข้ง   
นุ่งห่มแม้ผ้าที่เศร้าหมอง    เธอประกอบด้วยธรรม ๔ ประการก็จริง    ถึงอย่างนั้น   
เธอกพ้็นจากนรก  จากก�าเนดิสัตว์ดริจัฉาน  จากปิตตวิสิยั  และจากอบาย  ทคุต ิ วนิบิาต   
ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?     อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า    แม้เพราะเหตุนี้    พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น   
เป็นพระอรหันต์   ตรัสรู้เองโดยชอบ   ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ    เสด็จไปดีแล้ว   
ทรงรู้แจ้งโลก    เป็นสารถีฝึกบุรุษท่ีควรฝึก    ไม่มีผู้อ่ืนย่ิงกว่า    เป็นศาสดาของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้ว  เป็นผู้จ�าแนกธรรม  ประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า  พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว  อันผู้ได้บรรลุ
จะพึงเห็นเอง  ไม่ประกอบด้วยกาล  ควรเรียกให้มาดู   ควรน้อมเข้ามา  อันวิญูชน 
พงึรูเ้ฉพาะตน   ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระสงฆ์ว่า  พระสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาค  ปฏิบัติดีแล้ว  ปฏิบัติตรง  ปฏิบัติเป็นธรรม  ปฏิบัติสมควร  คือ  
คู่แห่งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘  นี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค  ผู้ควรของค�านับ   

1.  ๑๑. โสตาปัตติสังยุต  -ผู้รวบรวม
2.  ดาวดึงส์  -ผู้รวบรวม



826 

โหติ  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  อุชุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ายปฏิปนฺ
โน  ภควโต  สาวกสงโฺฆ  สามจิีปฏปินโฺน  ภควโต  สาวกสงโฺฆ ฯ  ยททิ  จตตฺาร ิ ปรุสิยุคา
น ิ อฏฺ  ปุริสปุคฺคลา  เอส  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย  ทกฺขิเณยฺโย  
อฺชลิกรณีโย  อนุตฺตร  ปฺุกฺเขตฺต  โลกสฺสาติ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต   
โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   อจฺฉิทฺเทหิ   อสพเลหิ   อกมฺมาเสหิ   ภุชิสฺเสหิ    วิฺูปสตฺเถหิ   
อปรามฏฺเหิ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อิเมหิ  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  โหติ ฯ  

[๑๔๑๓]
โย  จ  ภิกฺขเว  จตุนฺน  ทีปาน  ปฏิลาโภ  โย  จ 1  จตุนฺน  ธมฺมาน  ปฏิลาโภ  

จตุนฺน  ทีปาน  ปฏิลาโภ  จตุนฺน  ธมฺมาน  ปฏิลาภสฺส  กล  นาคฺฆติ  โสฬสินฺติ ฯ 

[๑๔๑๔]
จตูหิ    ภิกฺขเว    ธมฺเมหิ    สมนฺนาคโต    อริยสาวโก    โสตาปนฺโน    โหต ิ  

อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  
พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  
พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  ฯเปฯ  สงฺเฆ  ฯเปฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ   
อกขฺณเฺฑหิ  ฯเปฯ  สมาธสิวตฺตนเิกห ิฯ  อิเมห ิ โข  ภิกขฺเว  จตหู ิ ธมฺเมห ิ สมนฺนาคโต  
อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ  อิทมโวจ  
ภควา  อิท  วตฺวาน  สุคโต  อถาปร  เอตทโวจ  สตฺถา  

[๑๔๑๕]
    เยส  สทฺธา  จ  สีลฺจ    ปสาโท  ธมฺมทสฺสน  

  เต  เว  กาเลน  ปจฺเจนฺติ    พฺรหฺมจริโยคธ  สุขนฺติ ฯ 

1.  ม. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
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ควรของต้อนรับ  ควรของท�าบุญ  ควรท�าอัญชล ี เป็นนาบญุของโลก  ไม่มนีาบญุอ่ืนยิง่กว่า   
ประกอบด้วยศีลท่ีพระอริยเจ้าใคร่แล้ว    ไม่ขาด   ไม่ทะลุ    ไม่ด่าง    ไม่พร้อย    เป็นไท  
วิญชน 1 สรรเสริญ   อันตัณหาและทิฏฐิไม่ลูบคล�าแล้ว    เป็นไปเพ่ือสมาธิ   อริยสาวก
ย่อมประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเหล่านี้.

[๑๔๑๓]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  การได้ทวปีทัง้ ๔  กบัการได้ธรรม ๔ ประการ  การได้ทวีปท้ัง ๔  
ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖  ซึ่งจ�าแนกออกไปแล้ว ๑๖ หน  ของการได้ธรรม ๔ ประการ.

จบ  สูตรที่ ๑ 

โอคธสูตร  

  องค์คุณของพระโสดาบัน  

[๑๔๑๔]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ    ย่อมเป็น 
พระโสดาบัน   มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา    เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในกาลเบื้องหน้า   
ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อนัไม่หวัน่ไหวในพระพุทธเจ้า  ฯลฯ  ในพระธรรม  ฯลฯ  ในพระสงฆ์  ฯลฯ  ประกอบด้วย
ศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ฯลฯ   อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล   
เป็นพระโสดาบัน  มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า  
  ครั้นพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา  ได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้  จบลงแล้ว  จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า

[๑๔๑๕]
    ศรัทธา  ศีล  ความเลื่อมใสและการเห็นธรรมมีอยู่แก่ผู้ใด  
    ผู้นั้นแล  ย่อมบรรลุความสุข  อันหยั่งลงในพรหมจรรย์ตามกาล.

จบ  สูตรที่ ๒ 

1.  วิญญูชน  -ผู้รวบรวม
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[๑๔๑๖]
เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป ฯ  เตน  โข  ปน  

สมเยน  ทีฆาวุ  อุปาสโก  อาพาธิโก  โหติ  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน ฯ  อถ  โข  ทีฆาวุ   
อปุาสโก  ปิตร  โชตยิ 1  คหปตึ  อามนเฺตส ิ เอห ิ ตวฺ  คหปติ  เยน  ภควา  เตนปุสงกฺม 2   
อุปสงฺกมิตฺวา  มม  วจเนน  ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺท  ทีฆาวุ  ภนฺเต  อุปาสโก   
อาพาธิโก  ทกุขิฺโต  พาฬฺหคลิาโน  โส  ภควโต  ปาเท  สริสา  วนทฺตีต ิฯ  เอวฺจ  วเทหิ  
สาธุ  กิร  ภนฺเต  ภควา  เยน  ทีฆาวุสฺส  อุปาสกสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป  
อุปาทายาติ ฯ  เอว  ตาตาติ  โข  โชติโย  คหปติ  ทีฆาวุสฺส  อุปาสกสฺส  ปฏิสฺสุตฺวา  
เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ 

[๑๔๑๗]
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โชติโย  คหปติ  ภควนฺต   เอตทโวจ  ทีฆาวุ  ภนฺเต   

อุปาสโก  อาพาธโิก  [3]  ทกุขิฺโต  พาฬหฺคลิาโน  โส  ภควโต  ปาเท  สริสา  วนทฺติ ฯ   
เอวฺจ  วเทติ  สาธ ุ กริ  ภนเฺต  ภควา  เยน  ทฆีาวุสสฺ  อปุาสกสสฺ  นเิวสน  เตนปุสงกฺมตุ  
อนุกมฺป  อุปาทายาติ ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา  ตุณฺหีภาเวน ฯ 

[๑๔๑๘]
อถ   โข   ภควา   นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย    เยน    ฑีฆาวุสฺส    อุปาสกสฺส   

นิเวสน  เตนุสงฺกมิ 4  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ ฯ  นิสชฺช  โข  ภควา   
ทีฆาวุ  อุปาสก  เอตทโวจ  กจฺจิ  เต  ทีฆาวุ  ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนีย  กจฺจิ  ทุกฺขา   
เวทนา  ปฏิกฺกมนฺติ  โน  อภิกฺกมนฺติ  ปฏิกฺกโมสาน  ปฺายติ  โน  อภิกฺกโมติ ฯ   
น  เม  ภนฺเต  ขมนีย  น  ยาปนีย  พาฬฺหา  เม  ทุกฺขา  เวทนา  อภิกฺกมนฺติ  โน   
ปฏิกฺกมนฺติ  อภิกฺกโมสาน  ปฺายติ  โน  ปฏิกฺกโมติ ฯ 

[๑๔๑๙]
ตสฺมา  ติห  เต  ทีฆาวุ  เอว  สิกฺขิตพฺพ  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  

ภวิสฺสามิ  อิติปิ  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู  

1.  สี. ม. ยุ. โชติก ฯ
2.  เตนุปสงฺกมิ  -ผู้รวบรวม
3.  ม. ยุ. โหติ ฯ
4.  เตนุปสงฺกมิ  -ผู้รวบรวม
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ฑีฆาวุสูตร  

  องค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา

[๑๔๑๖]
  สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน   กลันทกนิวาปนสถาน    ใกล้พระนครราชคฤห ์  

ก็สมัยนั้น   ฑีฆาวุอุบาสกป่วย    ได้รับทุกข์    เป็นไข้หนัก    ได้เชิญคฤหบดีช่ือโชติยะ   ผู้เป็นบิดามาสั่งว่า   ข้าแต่คฤหบด ี  

ขอท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค   แล้วถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า   แล้วกราบทูล 

ตามค�าของผมว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ฑีฆาวุอุบาสกป่วย    ได้รับทุกข์    เป็นไข้หนัก    เขาถวายบังคมพระบาททั้งสอง 

ของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า  และจงกราบทูลอย่างนี้ว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอพระผู้มีพระภาค  จงทรงพระกรุณา 

เสด็จไปยังนิเวศน์ของฑีฆาวุอุบาสก    โชติยคฤหบดีรับค�าฑีฆาวุอุบาสกแล้ว    เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ   

ถวายบังคมแล้ว  นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง.

[๑๔๑๗]
  คร้ันแล้ว    โชติยคฤหบดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ฑีฆาวุอุบาสกป่วย    ได้รับทุกข์   

เป็นไข้หนัก    เขาถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาค   ด้วยเศียรเกล้า   และเขากราบทูลมาอย่างนี้ว่า   ข้าแต ่

พระองค์ผู้เจริญ   ขอประทานพระวโรกาส   ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปยังนิเวศน์ของฑีฆาวุอุบาสก   

พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพ.

[๑๔๑๘]
  ครัง้นัน้  พระผูม้พีระภาคทรงนุง่แล้ว  ทรงถอืบาตรและจวีร  เสดจ็เข้าไปยงันเิวศน์ของฑฆีาวุอบุาสก  ประทับนัง่บน

อาสนะที่เขาปูลาดไว้  แล้วได้ตรัสถามฑีฆาวุอุบาสกว่า  

  ดูกรฑีฆาวุอุบาสก  ท่านพอจะอดทนได้หรือ  พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ละหรือ   
ทุกขเวทนาทุเลาลง    ไม่ก�าเริบข้ึนแลหรือ   ความทุเลา    ย่อมปรากฏ   ความก�าเริบ 
ไม่ปรากฏแลหรือ  
  ฑฆีาวุอบุาสกกราบทลูว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ข้าพระองค์อดทนไม่ได้  เยยีวยาอตัภาพให้เป็นไปไม่ได้  ทกุขเวทนา

ของพระองค์ก�าเริบหนัก  ไม่ทุเลาลงเลย  ความก�าเริบย่อมปรากฏ  ความทุเลาย่อมไม่ปรากฏ.

[๑๔๑๙]
  พ.  ดกูรฑฆีาวุ  เพราะเหตนุัน้แหละ  ท่านพงึศึกษาอย่างน้ีว่า  เราจักเป็นผู้ประกอบด้วย 
ความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า  ฯลฯ   ในพระธรรม  ฯลฯ   ในพระสงฆ์  ฯลฯ   
จักเป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ฯลฯ   เป็นไปเพื่อสมาธิ     ดูกรฑีฆาวุ  
ท่านพึงศึกษาอย่างนี้แหละ.
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อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ   
อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  ภวิสฺสามิ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหีต ิ1 ฯ  
เอวฺหิ  เต  ทีฆาวุ  สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ 

[๑๔๒๐]
ยานีมานิ   ภนฺเต   ภควตา  จตฺตาริ    โสตาปตฺติยงฺคานิ    เทสิตานิ   สวิชฺชนฺเต   

เต  ธมฺมา  มยิ  อหฺจ  เตสุ  ธมฺเมสุ  สนฺทิสฺสามิ ฯ  อหฺหิ  ภนฺเต  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺ- 
ปสาเทน  สมนฺนาคโต  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ   
ธมฺเม    สงฺเฆ ฯ    อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ    สมนฺนาคโต   อกฺขณฺเฑหิ    ฯเปฯ    สมาธิ- 
สวตฺตนิเกหีติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ตฺว  ทีฆาวุ  อิเมสุ  จตูสุ  โสตาปตฺติยงฺเคสุ  ปติฏฺาย   
ฉ  วิชฺชาภาคิเย  ธมฺเม  อุตฺตรึ  ภาเวยฺยาสิ ฯ 

[๑๔๒๑]
อิธ  ตฺว  ทีฆาวุ  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี  วิหราหิ  อนิจฺเจ  ทุกฺขสฺี   

ทุกฺเข  อนตฺตสฺี  ปหานสฺี  วิราคสฺี  นิโรธสฺีติ ฯ  เอวฺหิ  เต  ทีฆาวุ  
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ 

[๑๔๒๒]
เยเม   ภนฺเต   ภควตา   ฉ   วิชฺชาภาคิยา   ธมฺมา    เทสิตา   สวิชฺชนฺเต    เต   

ธมฺมา   มยิ   อหฺจ    เตสุ   ธมฺเมสุ   สนฺทิสฺสามิ ฯ   อหฺหิ   ภนฺเต   สพฺพสงฺขาเรสุ   
อนิจฺจานุปสฺสี    วิหรามิ    อนิจฺเจ   ทุกฺขสฺี   ทุกฺเข    อนตฺตสฺี   ปหานสฺี   
วิราคสฺี  นิโรธสฺี ฯ  อปิจ  เม  ภนฺเต  เอว  โหติ  มา  เหวาย  โชติโย  คหปติ  
มมจฺจเยน  วิฆาต  อาปชฺชีติ ฯ  มา  ตฺว  ตาต  ทีฆาวุ  เอต  มนสากาสิ  อิงฺฆ  ตฺว  
ตาต  ทีฆาวุ  ยเทว  เต  ภควา  อาห  ตเทว  สาธุก  มนสิกโรหีติ ฯ 

[๑๔๒๓]
อถ  โข  ภควา  ทีฆาวุ  อุปาสก  อิมินา  โอวาเทน  โอวทิตฺวา  อุฏฺายาสนา  

ปกฺกามิ ฯ  อถ  โข  ทีฆาวุ  อุปาสโก  อจิรปกฺกนฺตสฺส  ภควโต  กาลมกาสิ ฯ 

[๑๔๒๔]
อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  

อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ   

1.  ม. ยุ. อิติสทฺโท  น  ทิสฺสติ ฯ
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[๑๔๒๐]
  ที.   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   องค์แห่งธรรมเป็นเครื่องบรรลุโสดา ๔  เหล่าใด   ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว   

ธรรมเหล่านัน้มอียู่ในข้าพระองค์  และข้าพระองค์กเ็หน็ชดัในธรรมเหล่านัน้  ข้าพระองค์ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหว 

ในพระพทุธเจ้า  ฯลฯ   ในพระธรรม  ฯลฯ   ในพระสงฆ์  ฯลฯ   ประกอบด้วยศลีท่ีพระอรยิเจ้าใคร่แล้ว  ฯลฯ  เป็นไปเพือ่สมาธ.ิ

  พ.   ดกูรทีฆาว ุ  เพราะฉะน้ันแหละ  ท่านตัง้อยูใ่นองค์แห่งธรรมเป็นเครือ่งบรรลุ
โสดา ๔  เหล่านีแ้ล้ว  พงึเจรญิธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งวชิชา ๖ ประการ  ให้ย่ิงข้ึนไป. 

[๑๔๒๑]
  ดกูรทฆีาว ุ ท่านจงพิจารณาเหน็ในสงัขารทัง้ปวงว่าเป็นของไม่เทีย่ง   มคีวามส�าคญั 
ในส่ิงทีไ่ม่เท่ียง  ว่าเป็นทกุข์   มคีวามส�าคญัในสิง่ทีเ่ป็นทกุข์  ว่าเป็นอนัตตา   มีความส�าคญั 
ในการละ   มีความส�าคัญในความคลายก�าหนัด   มีความส�าคัญในการดับ   ดูกรฑีฆาวุ  
ท่านพึงศึกษาอย่างนี้แล.

[๑๔๒๒]
  ที.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งวิชชา ๖ ประการ  เหล่าใด  ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว  

ธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์   และข้าพระองค์ก็เห็นชัดในธรรมเหล่านั้น     ข้าพระองค์พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่า   

เป็นของไม่เทีย่ง   มคีวามส�าคัญในสิง่ท่ีไม่เท่ียงว่า  เป็นทุกข์...   มคีวามส�าคญัในความดบั   อกีอย่างหนึง่  ข้าพระองค์มคีวามคดิ 

อย่างนี้ว่า    โชติยคฤหบดีน้ี   อย่าได้ถึงความทุกข์โดยล่วงไปแห่งข้าพระองค์เลย      โชติยคฤหบดีได้กล่าวว่า   พ่อทีฆาว ุ  

พ่ออย่าได้ใส่ใจถึงเรื่องนี้เลย  พ่อทีฆาวุ  จงใส่ใจพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ท่านให้ดีเถิด.

[๑๔๒๓]
  ครั้งนั้น   พระผู้มีพระภาคตรัสสอนทีฆาวุอุบาสกด้วยพระโอวาทนี้แล้ว    เสด็จลุกจากอาสนะแล้วหลีกไป    เม่ือ 

พระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นาน  ทีฆาวุอุบาสกกระท�ากาละแล้ว.

[๑๔๒๔]
  คร้ังน้ัน   ภิกษุมากรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ   ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว   นั่ง ณ ที่ควร 

ส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ทีฆาวุอุบาสกที่พระผู้มีพระภาคตรัสสอนด้วย 

พระโอวาทโดยย่อ  กระท�ากาละแล้ว  คตขิองเขาเป็นอย่างไร   อภสิมัปรายภพของเขาเป็นอย่างไร ?   พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า  
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โย  โส  ภนฺเต  ทีฆาวุ  นาม  อุปาสโก  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  โอวาเทน  โอวทิโต  โส   
กาลกโต  ตสฺส  กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ  ปณฺฑิโต  ภิกฺขเว  ทีฆาวุ  อุปาสโก   
อโหส ิ1  สจจฺวาที 2  ธมมฺสฺสานธุมมฺ  น  จ  [3]  ธมมฺาธกิรณ  วเิหเสส ิ4 ฯ  ทฆีาว ุ ภกิขฺเว  
อุปาสโก  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา  โอปปาติโก  [5]  ตตฺถ   
ปรินิพฺพายี  อนาวตฺติธมฺโม  ตสฺมา  โลกาติ ฯ 

[๑๔๒๕]
เอก  สมย  อายสฺมา  จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ  อานนฺโท  สาวตฺถิย  วิหรนฺติ   

เชตวเน   อนาถปิณฺฑิกสฺส   อาราเม ฯ   อถ    โข   อายสฺมา   อานนฺโท   สายณฺหสมย   
ปฏิสลฺลานา  วุฏฺโิต  เยนายสฺมา  สารีปุตฺโต  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  เอตทโวจ  
กติน 6  นุ  โข  อาวุโส  สารีปุตฺต  ธมฺมาน  สมนฺนาคมนเหตุ  เอวมย  ปชา  ภควตา  
พฺยากตา  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนาติ ฯ 

[๑๔๒๖]
จตุนฺน    โข   อาวุโส    ธมฺมาน    สมนฺนาคมนเหตุ    เอวมย   ปชา   ภควตา   

พฺยากตา  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนา ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  
อิธาวุโส  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  
ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  ฯเปฯ  สงฺเฆ  ฯเปฯ  อริยกนฺเตหิ  
สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อิเมส  โข  อาวุโส  
จตุนฺน   ธมฺมาน   สมนฺนาคมนเหตุ    เอวมย   ปชา  ภควตา  พฺยากตา  โสตาปนฺนา   
อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนาติ ฯ 

1.  ม. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
2.  ม. ยุ. ปจฺจวาที ฯ
3.  โป. ม. ม ฯ
4.  ม. วิเหเสิ ฯ
5.  ยุ. โหติ ฯ
6.  โป. กติ  นุ  โข ฯ
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ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ทฆีาวอุบุาสกเป็นบณัฑติ  มปีกตพิดูจรงิ  ปฏบิตัธิรรมสมควร
แก่ธรรม  และไม่ยังตนให้ล�าบาก  เพราะมีธรรมเป็นเหตุ  ทีฆาวุอุบาสกเป็นอุปปาติกะ  
จักปรินิพพานในภพที่เกิดนั้น  มีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา  เพราะสังโยชน์
เบื้องต�่า ๕ สิ้นไป.

จบ  สูตรที่ ๓ 

สาริปุตตสูตรท่ี ๑ 

  เป็นพระโสดาบันเพราะมีธรรม ๔ ประการ  

[๑๔๒๕]
  สมัยหนึ่ง   ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระอานนท์อยู่ ณ พระวิหารเชตวัน   อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี  

ใกล้พระนครสาวัตถี  ครั้งนั้น  เวลาเย็น  ท่านพระอานนท์ออกจากที่เร้นเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้ว  นั่ง ณ ที่ควร 

ส่วนข้างหนึ่ง   ครั้นแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า    ดูกรท่านสารีบุตร    เพราะเหตุที่ประกอบด้วยธรรมเท่าไร   หมูส่ตัว์นี้ 

พระผู้มีพระภาคจงึจะทรงพยากรณ์ว่า  เป็นพระโสดาบนั  มอัีนไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผู้เทีย่งท่ีจะตรสัรูใ้นเบือ้งหน้า ?    

[๑๔๒๖]
  ท่านพระสารบีตุรตอบว่า  ดกูรผูม้อีาย ุ เพราะเหตทุีป่ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  หมูสั่ตว์นี ้
พระผู้มีพระภาคจึงจะทรงพยากรณ์ว่า    เป็นพระโสดาบัน   มีอันไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา   
เป็นผู้เทีย่งท่ีจะตรัสรู้ในเบ้ืองหน้า   ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   
ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า   ฯลฯ      ในพระธรรม  ฯลฯ   
ในพระสงฆ์   ฯลฯ    ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว   ฯลฯ     เป็นไปเพื่อสมาธิ   
เพราะเหตุท่ีประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล   หมู่สัตว์นี้พระผู้มีพระภาค 
จึงจะทรงพยากรณ์ว่า  เป็นโสดาบัน  มีอันไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้
ในเบื้องหน้า.

จบ  สูตรที่ ๔ 
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[๑๔๒๗]
อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  

อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  ภควา   
เอตทโวจ  โสตาปตฺติยงฺค  โสตาปตฺติยงฺคนฺติ  หิท  สารีปุตฺต  วุจฺจติ  กตม  นุ  โข   
สารีปุตฺต  โสตาปตฺติยงฺคนฺติ ฯ 

[๑๔๒๘]
สปฺปุริสสเสโว   หิ    ภนฺเต    โสตาปตฺติยงฺค    สทฺธมฺมสฺสวน    โสตาปตฺติยงฺค   

โยนิโสมนสิกาโร  โสตาปตฺติยงฺค  ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ  โสตาปตฺติยงฺคนฺติ ฯ 

[๑๔๒๙]
สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  สปฺปุริสสเสโว  หิ  สารีปุตฺต  โสตาปตฺติยงฺค  สทฺธมฺมสฺสวน  

โสตาปตตฺยิงคฺ  โยนโิสมนสกิาโร  โสตาปตตฺยิงคฺ  ธมมฺานธุมมฺปฏปิตตฺ ิ โสตาปตตฺยิงคฺ ฯ 

[๑๔๓๐]
โสโต  โสโตต ิ1  หิท   สารีปุตฺต  วุจฺจติ   กตโม  นุ   โข  สารีปุตฺต  โสโตติ ฯ   

อยเมว   หิ   ภนฺเต   อริโย   อฏฺงฺคิโก   มคฺโค    โสโต ฯ    เสยฺยถีท ฯ    สมฺมาทิฏฺ ิ  
สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม  สมฺมาสติ  
สมฺมาสมาธีติ ฯ 

[๑๔๓๑]
สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  อยเมว  หิ  สารีปุตฺต  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  โสโต ฯ  

เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ 

[๑๔๓๒]
โสตาปนฺโน  โสตาปนฺโนติ  หิท   สารีปุตฺต  วุจฺจติ  กตโม  นุ  โข  สารีปุตฺต  

โสตาปนฺโนติ ฯ  โย  หิ  ภนฺเต  อิมินา  อริเยน  อฏฺงฺคิเกน  มคฺเคน  สมนฺนาคโต   
อย  วุจฺจติ  โสตาปนฺโน  สฺวาย  อายสฺมา  เอวนาโม  เอวโคตฺโตติ ฯ 

1.  ยุ. ... โสโตติห  สารีปุตฺต ฯ
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สาริปุตตสูตรท่ี ๒ 

  ว่าด้วยองค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา

[๑๔๒๗]
  ครั้งนั้น  ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  นั่ง ณ ที่ควร

ส่วนข้างหนึง่  ครัน้แล้วพระผูม้พีระภาคได้ตรสัถามท่านพระสารบีตุรว่า  

  ดกูรสารีบุตร  ทีเ่รียกว่า  โสตาปัตตยิงัคะๆ 1 ดังนี้  โสตาปัตติยังคะนั้นเป็นไฉน ? 

[๑๔๒๘]
  ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   โสตาปัตติยังคะ   คือ   สัปปุริสสังเสวะ   
การคบสัตบุรุษ ๑   สัทธรรมสวนะ  ฟังค�าสั่งสอนของท่าน ๑   โยนิโสมนสิการ  กระท�า
ไว้ในใจโดยอุบายที่ชอบ ๑   ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑.

[๑๔๒๙]
  พ.  ถกูละๆ สารบีตุร  โสตาปัตตยัิงคะ  คอื  สปัปุริสสงัเสวะ ๑   สทัธรรมสวนะ ๑   
โยนิโสมนสิการ ๑   ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ๑.

[๑๔๓๐]
  ดูกรสารีบุตร  ก็ที่เรียกว่า  ธรรมเพียงดังกระแสๆ ดังนี้  ก็ธรรมเพียงดังกระแส
เป็นไฉน ?
  ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล  คือ  
สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  ชื่อว่า  ธรรมเพียงดังกระแส.

[๑๔๓๑]
  พ.  ถกูละๆ สารีบุตร  อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ นีแ้ล  คอื  สมัมาทฏิฐ ิ ฯลฯ   
สัมมาสมาธิ  ชื่อว่า  ธรรมเพียงดังกระแส.

[๑๔๓๒]
  ดูกรสารีบุตร  ที่เรียกว่า  โสดาบันๆ ดังนี้  โสดาบันเป็นไฉน ? 
  สา.    ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ   ผู ้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์  ๘  นี้    ผู ้นี้เรียกว่า   
พระโสดาบัน  ท่านผู้นี้นั้น  มีนามอย่างนี้  มีโคตรอย่างนี้.

1.  องค์แห่งธรรมเป็นเครื่องบรรลุโสดา
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[๑๔๓๓]
สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  [1]  อิมินา  อริเยน  อฏฺงฺคิเกน  มคฺเคน  สมนฺนาคโต  

อย  วุจฺจติ  โสตาปนฺโน  สฺวาย  อายสฺมา  เอวนาโม  เอวโคตฺโตติ ฯ 

[๑๔๓๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ภควโต  จีวรกมฺม   

กโรนฺติ  นิฏฺติจีวโร  ภควา  เตมาสจฺจเยน  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ 

[๑๔๓๕]
เตน  โข  ปน  สมเยน  อสิทิตตฺปรุาณา  ถปตโย  สาธเุก  ปฏวิสนฺต ิ เกนจเิทว   

กรณีเยน ฯ   อสฺโสสุ    โข   อิสิทตฺตปุราณา   ถปตโย   สมฺพหุลา   กิร   ภิกฺขู   ภควโต   
จีวรกมฺม  กโรนฺติ  นิฏฺติจีวโร  ภควา  เตมาสจฺจเยน  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ  อถ  โข  
อิสิทตฺตปุราณา  ถปตโย  มคฺเค  ปุริส  เปสุ  ยทา  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  ปสฺเสยฺยาสิ   
ภควนฺต  อาคจฺฉนฺต  อรหนฺต  สมฺมาสมฺพุทฺธ  อถ 2  อมฺหาก  อาโรเจยฺยาสีติ ฯ  ทฺวีห   
ตีห   โิต    โข    โส   ปุริโส   อทฺทส   ภควนฺต   ทูรโตว   อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวาน    เยน   
อสิทิตตฺปรุาณา  ถปตโย  เตนปุสงกฺม ิ อปุสงกฺมติวฺา  อสิทิตตฺปรุาเณ  ถปตโย  เอตทโวจ  
อย  โส  ภนฺเต  ภควา  อาคจฺฉติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ยสฺสทานิ  กาล  มฺถาติ ฯ 

[๑๔๓๖]
อถ  โข  อิสิทตฺตปุราณา  ถปตโย  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา   

ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ภควนฺต  ปิฏฺโิต  ปฏฺโิต  อนุพนฺธึสุ ฯ  อถ  โข  ภควา  มคฺคา   
โอกฺกมฺม  เยน  อฺตร  รุกฺขมูล   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฺตฺเต  อาสเน   
นิสีทิ ฯ  อิสิทตฺตปุราณา  ถปตโย  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  เอกมนฺต  
นิสินฺนา  โข  เต  อิสิทตฺตปุราณา  ถปตโย  ภควนฺต  เอตทโวจุ 

1.  ม. ยุ. โย  หิ  สารีปุตฺต ... ฯ
2.  ยุ. อถโข ฯ



837 

๑๑
. โ

สต
าปั

ตติ
สงั

ยตุ

[๑๔๓๓]
  พ.   ถูกละๆ สารีบุตร   ผู้ซึ่งประกอบด้วยอริยมรรค ๘ นี้    เรียกว่าโสดาบัน   
ท่านผู้นี้นั้น  มีนามอย่างนี้.

จบ  สูตรที่ ๕  

ถปติสูตร    

  ว่าด้วยช่างไม้นามว่าอิสิทัตตะ

[๑๔๓๔]
  สาวตัถนีทิาน.  กส็มยันัน้  ภกิษมุากรปูกระท�าจวีรกรรมของพระผู้มพีระภาคด้วยคดิว่า  พระผูม้พีระภาคมีจวีรส�าเร็จแล้ว  

จักเสด็จจาริกไปโดยล่วงสามเดือน.

[๑๔๓๕]
  ก็สมัยนั้น  พวกช่างไม้ผู้เคยเป็นพระสกทาคามีนามว่า  อิสิทัตตะ  อยู่อาศัยในหมู่บ้านส่วยด้วยกรณียกิจบางอย่าง

พวกเขาได้ฟังข่าวว่า  ภกิษมุากรปูกระท�าจวีรกรรมของพระผูม้พีระภาคด้วยคดิว่า  พระผูม้พีระภาคมจีีวรส�าเรจ็แล้ว  จะเสดจ็

จาริกไปโดยล่วงสามเดือน   จึงวางบุรุษไว้ในหนทางโดยสั่งว่า   ดูกรผู้บุรุษผู้เจริญ   ท่านเห็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา- 

สมัพทุธเจ้า  เสดจ็มาในเวลาใด  พงึบอกพวกเราในเวลานัน้  บรุษุนัน้อยูม่าได้ ๒-๓ วนั  ได้เหน็พระผูม้พีระภาคเสดจ็มาแต่ไกล   

จึงเข้าไปหาพวกช่างไม้แล้วได้บอกว่า   ท่านผู้เจริญทั้งหลาย   พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก�าลังเสด็จมา   

ขอท่านทั้งหลายจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด.

[๑๔๓๖]
  ครัง้นัน้  พวกช่างไม้ผูเ้คยเป็นพระสกทาคามนีามว่า  อสิทิตัตะเข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค  ถวายบังคมพระผูม้พีระภาค 

แล้วเดินตามพระผู้มีพระภาคไปข้างพระปฤษฎางค์   พระผู้มีพระภาคทรงแวะจากหนทางเสด็จเข้าไปยังโคนไม้แห่งหนึ่งแล้ว 

ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดถวาย  พวกช่างไม้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว   นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง   ครั้นแล้ว 

ได้กราบทูลว่า.
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[๑๓๓๗] 1
ยทา  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  สาวตฺถิยา  โกสเลสุ  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ   

โหติ  โน  ตสฺมึ  สมเย  อนตฺตมนตา  โหติ  โทมนสฺส  ทูเร  โน  ภควา  ภวิสฺสตีติ ฯ  
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  สาวตฺถิยา  โกสเลสุ  จาริก  ปกฺกนฺโตติ  โหติ  
โน  ตสฺมึ  สมเย  อนตฺตมนตา  โหติ  โทมนสฺส  ทูเร  โน  ภควาติ ฯ 

[๑๔๓๘]
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  โกสเลหิ  มลฺล ึ2  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ  

โหติ  โน  ตสฺมึ  สมเย  อนตฺตมนตา  โหติ  โทมนสฺส  ทูเร  โน  ภควา  ภวิสฺสตีติ ฯ  
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  โกสเลหิ  มลฺลึ  จาริก  ปกฺกนฺโตติ  โหติ  โน  
ตสฺมึ  สมเย  อนตฺตมนตา  โหติ  โทมนสฺส  ทูเร  โน  ภควาติ ฯ 

[๑๔๓๙]
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  มลฺเลหิ  วชฺช ึ3  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ   

โหติ  โน  ตสฺมึ  สมเย  อนตฺตมนตา  โหติ  โทมนสฺส  ทูเร  โน  ภควา  ภวิสฺสตีติ ฯ  
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต สุณาม  มลฺเลหิ  วชฺชึ  จาริก  ปกฺกนฺโตติ  โหติ  โน  
ตสฺมึ  สมเย  อนตฺตมนตา  โหติ  โทมนสฺส  ทูเร  โน  ภควาติ ฯ 

[๑๔๔๐]
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  วชฺชีหิ  กาสึ 4  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ   

โหติ  โน  ตสฺมึ  สมเย  อนตฺตมนตา  โหติ  โทมนสฺส  ทูเร  โน  ภควา  ภวิสฺสตีติ ฯ   
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  วชฺชีหิ  กาสึ  จาริก  ปกฺกนฺโตติ  โหติ  โน  
ตสฺมึ  สมเย  อนตฺตมนตา  โหติ  โทมนสฺส  ทูเร  โน  ภควาติ ฯ 

[๑๔๔๑]
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  กาสีหิ  มคเธ 5  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ   

โหติ  โน  ตสฺมึ  สมเย  อนตฺตมนตา  โหติ  โทมนสฺส  ทูเร  โน  ภควา  ภวิสฺสตีติ ฯ   
ยทา  ปน  มย   ภนฺเต  ภควนฺต   สุณาม  กาสีหิ   มคเธ  จาริก   ปกฺกนฺโตติ    โหติ   
อนปฺปกา  โน  ตสฺมึ  สมเย  อนตฺตมนตา  โหติ  อนปฺปก  โทมสฺส  ทูเร  โน  ภควาติ ฯ

 

1.  [๑๔๓๗]  -ผู้รวบรวม
2.  ม. มลฺเลสุ ฯ  ยุ. มลฺเล ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
3.  ม. วชฺชีสุ ฯ  เอวมุปริ ฯ
4.  ม. กาสีสุ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
5.  ม. มาคเธ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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[๑๔๓๗] 

  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  เวลาใด  ข้าพระองค์ทัง้หลายได้ฟังข่าวพระผูม้พีระภาคว่า  จกัเสดจ็จารกิจากพระนครสาวตัถ ี

ไปในโกศลชนบท   เวลานั้น   ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเสียใจ   น้อยใจว่า   พระผู้มีพระภาคจักเสด็จห่างเราทั้งหลายไป    

เวลาใด    ได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า    เสด็จจาริกจากนครสาวัตถีไปในโกศลชนบทแล้ว    เวลานั้น   ข้าพระองค์ทั้งหลาย 

มีความเสียใจ  น้อยใจว่า  พระผู้มีพระภาคเสด็จห่างจากเราไปแล้ว.

[๑๔๓๘]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    ก็เวลาใด   ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า   จักเสด็จจาริกจากโกศล

ชนบทไปยงัแคว้นมลัละ  เวลานัน้  ข้าพระองค์ทัง้หลายมคีวามเสยีใจ  น้อยใจว่า  พระผูม้พีระภาคจกัเสดจ็ห่างเราทัง้หลายไป   

เวลาใด  ได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า  เสด็จจากโกศลชนบทไปแคว้นมัลละแล้ว  เวลานั้น  ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเสียใจ  

น้อยใจว่า  พระผู้มีพระภาคเสด็จห่างเราทั้งหลายไปแล้ว.

[๑๔๓๙]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ก็เวลาใด   ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า    จักเสด็จจากแคว้นมัลละ 

ไปยังแคว้นวัชชี    เวลานั้น   ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเสียใจ   น้อยใจว่า   พระผู้มีพระภาคจักเสด็จห่างเราท้ังหลายไป   

เวลาใด    ได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า    เสด็จจาริกจากแคว้นมัลละไปยังแคว้นวัชชีแล้ว    เวลานั้น   ข้าพระองค์ทั้งหลาย 

มีความเสียใจ  น้อยใจว่า  พระผู้มีพระภาคเสด็จห่างเราทั้งหลายไปแล้ว.

[๑๔๔๐]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ก็เวลาใด  ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า  จักเสด็จจาริกจากแคว้นวัชชี 

ไปยังแคว้นกาสี    เวลาน้ัน   ข้าพระองค์ท้ังหลายมีความเสียใจ   น้อยใจว่า   พระผู้มีพระภาคจักเสด็จห่างเราทั้งหลายไป   

เวลาใด    ได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า    เสด็จจาริกจากแคว้นวัชชีไปยังแคว้นกาสีแล้ว    เวลานั้น   ข้าพระองค์ทั้งหลาย 

มีความเสียใจ  น้อยใจว่า  พระผู้มีพระภาคเสด็จห่างเราทั้งหลายไปแล้ว.

[๑๔๔๑]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ก็เวลาใด  ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า  จักเสด็จจาริภ 

1
จากแคว้นกาส ี

ไปในแคว้นมคธ    เวลานั้น   ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเสียใจ   น้อยใจว่า   พระผู้มีพระภาคจักเสด็จห่างเราทั้งหลายไป   

เวลาใด    ได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า    เสด็จจาริกจากแคว้นกาสีไปในแคว้นมคธแล้ว    เวลานั้น   ข้าพระองค์ท้ังหลาย 

มีความเสียใจ  น้อยใจเป็นอันมากว่า  พระผู้มีพระภาคเสด็จห่างเราทั้งหลายไปแล้ว.

1.  จาริก  -ผู้รวบรวม
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[๑๔๔๒]
  ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  มคเธห ิ1  กาสึ  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ  
โหติ  โน  ตสฺมึ  สมเย  อตฺตมนตา  โหติ  โสมนสฺส  อาสนฺเน  โน  ภควา  ภวิสฺสตีติ ฯ 
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  มคเธหิ  กาสึ  จาริก  ปกฺกนฺโตติ  โหติ  โน  
ตสฺมึ  สมเย  อตฺตมนตา  โหติ  โสมนสฺส  อาสนฺเน  โน  ภควาติ ฯ 

[๑๔๔๓]
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  กาสีหิ  วชฺชึ  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ   

โหติ  โน  ตสฺมึ  สมเย  อตฺตมนตา  โหติ  โสมนสฺส  อาสนฺเน  โน  ภควา  ภวิสฺสตีติ ฯ   
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  กาสีหิ  วชฺชึ  จาริก  ปกฺกนฺโตติ  โหติ  โน  
ตสฺมึ  สมเย  อตฺตมนตา  โหติ  โสมนสฺส  อาสนฺเน  โน  ภควาติ ฯ 

[๑๔๔๔]
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  วชฺชีหิ  มลฺลึ  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ   

โหติ  โน  ตสฺมึ  สมเย  อตฺตมนตา  โหติ  โสมนสฺส  อาสนฺเน  โน  ภควา  ภวิสฺสตีติ ฯ  
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  วชฺชีหิ  มลฺลึ  จาริก  ปกฺกนฺโตติ  โหติ  โน  
ตสฺมึ  สมเย  อตฺตมนตา  โหติ  โสมนสฺส  อาสนฺเน  โน  ภควาติ ฯ 

[๑๔๔๕]
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  มลฺลีหิ  โกสเลสุ 2  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ  

โหติ  โน  ตสฺมึ  สมเย  อตฺตมนตา  โหติ  โสมนสฺส  อาสนฺเน  โน  ภควา  ภวิสฺสตีติ ฯ   
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  มลฺลีหิ  โกสเลสุ  จาริก  ปกฺกนฺโตติ  โหติ  โน  
ตสฺมึ  สมเย  อตฺตมนตา  โหติ  โสมนสฺส  อาสนฺเน  โน  ภควาติ ฯ  

[๑๔๔๖]
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  โกสเลหิ  สาวตฺถึ  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ  

โหติ  โน  ตสฺมึ  สมเย  อตฺตมนตา  โหติ  โสมนสฺส  อาสนฺเน  โน  ภควา  ภวิสฺสตีติ ฯ  
ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปิณฺฑิกสฺส  
อาราเมติ  โหติ  อนปฺปกา  โน  ตสฺมึ  สมเย  อตฺตมนตา  โหติ  อนปฺปก  โสมนสฺส  
อาสนฺเน  โน  ภควาติ ฯ 

1.  ม. ยุ. มาคเธหิ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
2.  ม. โกสเล ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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[๑๔๔๒]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ก็เวลาใด  ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า  จักเสด็จจาริกจากแคว้นมคธ 

มายังแคว้นกาสี    เวลานั้น    ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความดีใจ   ปลื้มใจว่า   พระผู้มีพระภาคจักใกล้เราทั้งหลายเข้ามา   

เวลาใด    ได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า    เสด็จจาริกจากแคว้นมคธมายังแคว้นกาสีแล้ว    เวลานั้น   ข้าพระองค์ทั้งหลาย 

มีความดีใจ  ปลื้มใจว่า  พระผู้มีพระภาคใกล้เราทั้งหลายเข้ามาแล้ว.

[๑๔๔๓]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    ก็เวลาใด   ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า   จักเสด็จจากแคว้นกาสี 

มายังแคว้นวัชชี  เวลานั้น  ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความดีใจ  ปลื้มใจว่า  พระผู้มีพระภาคจักใกล้เราทั้งหลายเข้ามา  เวลาใด   

ได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า    เสด็จจาริกจากแคว้นกาสีมายังแคว้นวัชชีแล้ว    เวลานั้น   ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความดีใจ   

ปลื้มใจว่า  พระผู้มีพระภาคใกล้เราทั้งหลายเข้ามาแล้ว.

[๑๔๔๔]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ก็เวลาใด  ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า  จักเสด็จจาริกจากแคว้นวัชชี 

มายังแคว้นมัลละ    เวลาน้ัน   ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความดีใจ   ปลื้มใจว่า   พระผู้มีพระภาคจักใกล้เราทั้งหลายเข้ามา   

เวลาใด   ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า    เสด็จจาริกจากแคว้นวัชชีมายังแคว้นมัลละแล้ว    เวลานั้น   

ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความดีใจ  ปลื้มใจว่า  พระผู้มีพระภาคใกล้เราทั้งหลายเข้ามาแล้ว.

[๑๔๔๕]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ก็เวลาใด   ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า    จักเสด็จจากแคว้นมัลละ

มายังแคว้นโกศล  เวลานั้น  ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความดีใจ  ปลื้มใจว่า  พระผู้มีพระภาคจักใกล้เราทั้งหลายเข้ามา  เวลาใด   

ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า    เสด็จจาริกจากแคว้นมัลละมายังแคว้นโกศลแล้ว    เวลานั้น   ข้าพระองค ์

ทั้งหลายมีความดีใจ  ปลื้มใจว่า  พระผู้มีพระภาคใกล้เราทั้งหลายเข้ามาแล้ว.

[๑๔๔๖]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ก็เวลาใด  ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า  จักเสด็จจาริกจากแคว้นโกศล

มายังพระนครสาวัตถี  เวลานั้น  ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความดีใจ  ปลื้มใจว่า  พระผู้มีพระภาคจักใกล้เราทั้งหลาย  เวลาใด  

ข้าพระองค์ทั้งหลาย    ได้ฟังข่าวพระผู้มีพระภาคว่า   ประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน   อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี 

ใกล้พระนครสาวัตถี  เวลานั้น  ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความดีใจ  ปลื้มใจเป็นอันมากว่า  พระผู้มีพระภาคใกล้เราแล้ว.
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[๑๔๔๗]
ตสฺมา  ติห  ถปตโย  สมฺพาโธ  ฆราวาโส  รชาปโถ  อพฺโภกาโส  ปพฺพชฺชา   

อล  จ  ปน  โว  ถปตโย  อปฺปมาทายาติ ฯ 

[๑๔๔๘]
อตฺถิ  โข  โน  ภนฺเต  เอตมฺหา  สมฺพาธา  อฺโ  สมฺพาโธ  สมฺพาธตโร  เจว  

สมฺพาธสงฺขาตตโร   จาติ ฯ   กตโม  ปน   โว   ถปตโย   เอตมฺหา   สมฺพาธา   อฺโ   
สมฺพาโธ  สมฺพาธตโร  เจว  สมฺพาธสงฺขาตตโร  จาติ ฯ 

[๑๔๔๙]
  อิธ  มย  ภนฺเต  ยทา  ราชา  ปเสนทิ  โกสโล  อุยฺยานภูมึ  นิยฺยาตุกาโม  โหติ   
เย  เต  รฺโ  ปเสนทิสฺส  โกสลสฺส  นาคา  โอปรุยฺหา 1  เต  กปฺเปตฺวา  ยา  ตา   
รฺโ   ปเสนทิสฺส    โกสลสฺส   ปชาปติโย   ปิยา   มนาปา   ตา    เอก   ปุรโต    เอก   
ปจฺฉโต  นิสีทาเปม ฯ  ตาส  โข  ปน  ภนฺเต  ภคินีน  เอวรูโป  คนฺโธ  โหติ  เสยฺยถาปิ   
นาม   คนฺธกรณฺฑกสฺส   ตาวเทว    วิวริยมานสฺส   ยถา   ต    ราชกฺาน 2   คนฺเธน   
วิภูสิตาน ฯ  ตาส  โข  ปน  ภนฺเต  ภคินีน  เอวรูโป  กายสมฺผสฺโส  โหติ  เสยฺยถาปิ  
นาม  ตูลปิจุโน  วา  กปฺปาสปิจุโน  วา  ยถา  ต  ราชกฺาน  สุเขติาน 3 ฯ  ตสฺมึ   
โข  ปน  ภนฺเต  สมเย  นาโคปิ  รกฺขิตพฺโพ  โหติ  ตาปิ  ภคินิโย  รกฺขิตพฺพา  โหนฺติ  
อตฺตาปิ  รกฺขิตพฺโพ  โหติ ฯ 

[๑๔๕๐]
น  โข   ปน  มย   ภนฺเต   อภิชานาม  ตาสุ   ภคินีสุ   ปาปก   จิตฺต   อุปฺปา- 

เทตา ฯ  อย  โข  โน  ภนฺเต  เอตมฺหา  สมฺพาธา  อฺโ  สมฺพาโธ  สมฺพาธตโร  เจว   
สมฺพาธสงฺขาตตโร  จาติ ฯ 

[๑๔๕๑]
ตสฺมา  ติห  ถปตโย  สมฺพาโธ  ฆราวาโส  รชาปโถ  อพฺโภกาโส  ปพฺพชฺชา   

อล  จ  ปน  โว  ถปตโย  อปฺปมาทาย ฯ 

1.  ม. ยุ. โอปวยฺหา ฯ
2.  โป. ราชรเหน ... วิภูสิตาน ฯ
3.  สุเขธิตานนฺติ  วา  ปาโ ฯ
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[๑๔๔๗]
  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   ดูกรช่างไม้ทั้งหลาย    เพราะฉะน้ันแหละ   ฆราวาสคับแคบ   
เป็นทางมาแห่งธลุบีรรพชาปลอดโปร่ง  ท่านทั้งหลายควรไม่ประมาท.

[๑๔๔๘]
  ถ.   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ความคับแคบอย่างอื่นที่เป็นความคับแคบกว่า   และท่ีนับว่าเป็นความคับแคบยิ่งกว่า

ความคับแคบนี้  มีอยู่หรือหนอ ? 

  พ.   ดูกรช่างไม้ท้ังหลาย   ก็ความคับแคบอย่างอื่นที่เป็นความคับแคบกว่า   
และที่นับว่าเป็นความคับแคบยิ่งกว่าความคับแคบนี้เป็นไฉน ? 

[๑๔๔๙]
  ถ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  เมื่อใดพระเจ้าปเสนทิโกศลมีพระราชประสงค์จะเสด็จออกไป

ยังพระราชอุทยาน  เมื่อนั้น  ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องก�าหนดช้าง  ที่ขึ้นทรงของพระเจ้าปเสนทิโกศล  แล้วให้พระชายาซึ่ง

เป็นที่โปรดปราน   เป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระเจ้าปเสนทิโกศล  ประทับข้างหน้าพระองค์หนึ่ง   ข้างหลังพระองค์หนึ่ง   

กลิ่นของพระชายาเหล่านัน้เป็นอย่างนี ้  คอื    เหมอืนกลิน่ของนางราชกญัญาผู้ปะพรมด้วยของหอมดังขวดน�า้หอมทีเ่ขาเปิด 

ในขณะนัน้  กายสัมผัสของพระชายาเหล่านั้นเป็นอย่างนี้  คือ  เหมือนกายสัมผัสของนางราชกัญญาผู้ด�ารงอยู่ด้วยความสุข   

ดังปุยนุ่นหรือปุยฝ้าย    ก็ในสมัยน้ัน   แม้ช้างข้าพระองค์ท้ังหลายก็ต้องระวัง   แม้พระชายาทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลาย 

ก็ต้องระวัง  แม้พระเจ้าปเสนทิโกศลเล่า  ข้าพระองค์ทั้งหลายก็ต้องระวัง.  

[๑๔๕๐]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่รู้สึกว่า   จิตอันลามกบังเกิดขึ้นในพระชายาเหล่าน้ันเลย   ข้อนี้แล   

คือความคับแคบอย่างอื่นที่เป็นความคับแคบกว่า  และที่นับว่าเป็นความคับแคบยิ่งกว่าความคับแคบนี้.

[๑๔๕๑]
  พ.  ดกูรช่างไม้ทัง้หลาย  เพราะฉะนัน้แหละ  ฆราวาสจงึคบัแคบ  เป็นทางมาแห่งธลุี   
บรรพชาปลอดโปร่ง  ก็ท่านทั้งหลายควรไม่ประมาท.



844 

[๑๔๕๒]
จตูหิ    โข   ถปตโย   ธมฺเมหิ    สมนฺนาคโต   อริยสาวโก    โสตาปนฺโน    โหต ิ  

อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  ถปตโย  อริยสาวโก   
พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต    โหติ    อิติปิ    โส   ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน    พุทฺโธ   ภควาติ ฯ   ธมฺเม   สงฺเฆ ฯ   วิคตมลมจฺเฉเรน   เจตสา   อคาร  
อชฺฌาวสติ  มุตฺตจาโค  ปยตปาณี  โวสฺสคฺครโต  ยาจโยโค  ทานสวิภาครโต ฯ  อิเมหิ   
โข  ถปตโย  จตหู ิ ธมเฺมห ิ สมนนฺาคโต  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหต ิ อวนิิปาตธมฺโม  
นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ

[๑๔๕๓]
ตุเมฺห  โข  ถปตโย  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตา  อิติปิ  โส  ภควา  

ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  ย  โข  ปน  กิฺจิ  
กุเล    เทยฺยธมฺม    สพฺพนฺต    อปฺปฏิวิภตฺต    สีลวนฺเตหิ    กลฺยาณธมฺเมหิ ฯ   ต    กึ  
มฺถ  ถปตโย ฯ  กติ  วิย 1  เต  โกสเลสุ  มนุสฺสา  เย  ตุมฺหาก  สมสมา  ยทิท   
ทานทานสวิภาเคหีต ิ2 ฯ  ลาภา  โน  ภนฺเต  สุลทฺธ  โน  ภนฺเต  เยส  โน  ภควา  เอว  
ปชานาตีติ ฯ 

[๑๔๕๔]
เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  โกสเลสุ  จาริก  จรมาโน  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  

สทฺธึ  เยน  เวฬุทฺวาร  นาม  โกสลาน  พฺราหฺมณคาโม  ตทวสริ ฯ 

1.  ม. ยุ. กติวิธา ฯ
2.  ม. ยุ. ทานสวิภาเคติ ฯ
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[๑๔๕๒]
  ดูกรช่างไม้ท้ังหลาย   อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ    ย่อมเป็น 
พระโสดาบัน    มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา    เป็นผู ้เที่ยงจะตรัสรู ้ในเบ้ืองหน้า   
ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?     อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า  แม้เพราะเหตุนี้ๆ  พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  ฯลฯ   
ในพระธรรม   ฯลฯ      ในพระสงฆ์   ฯลฯ     มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน   
มีจาคะอันปล่อยแล้ว    มีฝ่ามืออันชุ ่ม    ยินดีในการสละ    ควรแก่การขอ    ยินดี 
ในการจ�าแนกทาน   อยู่ครองเรือน      ดูกรช่างไม้ทั้งหลาย   อริยสาวกผู้ประกอบด้วย 
ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล   ย่อมเป็นพระโสดาบัน   มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา   
เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

[๑๔๕๓]
  ดูกรช่างไม้ทั้งหลาย   ท่านทั้งหลายประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว 
ในพระพทุธเจ้า  ฯลฯ   ในพระธรรม  ฯลฯ   ในพระสงฆ์  ฯลฯ   ก็ไทยธรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
มีอยู ่ในตระกูล    ท่านทั้งหลายเฉลี่ยไทยธรรมน้ันทั้งหมดกับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม   
ท่านท้ังหลายจะส�าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน ?   เหมือนว่า  พวกมนุษย์ในแคว้นโกศลมเีท่าไร  
ท่านทั้งหลายก็เฉลี่ยแบ่งปันให้เท่าๆ กัน.
  ถ.   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    เป็นลาภของข้าพระองค์ทั้งหลาย   ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ดีแล้ว   ที่พระผู้มีพระภาค 

ทรงทราบพฤติการณ์อย่างนี้ของข้าพระองค์ทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๖ 

เวฬุทวารสูตร  

  ว่าด้วยธรรมปริยายอันควรน้อมเข้ามาในตน

[๑๔๕๔]
  ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

  สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาค    เสด็จเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท   พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก    เสด็จถึง 

พราหมณคามของชาวโกศลชื่อเวฬุทวาระ  
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[๑๔๕๕]
  อสฺโสสุ  โข  [1]  เวฬุทฺวาเรยฺยกา  พฺราหฺมณคหปติกา  สมโณ  ขลุ  โภ  โคตโม  
สกฺยปตฺุโต  สกยฺกุลา  ปพฺพชิโต  โกสเลส ุ จารกิ  จรมาโน  มหตา  ภกิขฺุสงเฺฆน  สทธฺ ึ  
เวฬุทฺวาร   อนุปฺปตฺโต ฯ   ต    โข   ปน   ภวนฺต    โคตม    เอวกลฺยาโณ   กิตฺติสทฺโท   
อพภฺคุคฺโต  อติปิิ  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วชิชฺาจรณสมฺปนฺโน  สคุโต  โลกวทิู  
อนตุตฺโร  ปรุสิทมมฺสารถ ิ  สตถฺา   เทวมนสุสฺาน   พทุโฺธ  ภควาต ิ2 ฯ  โส  อมิ    โลก   
สเทวก   สมารก   สพฺรหฺมก   สสฺสมณพฺราหฺมณึ   ปช   สเทวมนุสฺส   สย   อภิฺา   
สจฺฉกิตฺวา  ปเวเทต ิ โส  ธมมฺ  เทเสต ิ อาทิกลยฺาณ  มชเฺฌกลยฺาณ  ปรโิยสานกลยฺาณ   
สาตฺถ   สพฺยฺชน    เกวลปริปุณฺณ   ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   สาธุ    โข   ปน   
ตถารูปาน  อรหต  ทสฺสน  โหตีติ ฯ 

[๑๔๕๖]
อถ    โข    เวฬุทฺวาเรยฺยกา   พฺราหฺมณคหปติกา    เยน   ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ   

อุปสงฺกมิตฺวา   อปฺเปกจฺเจ   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทึสุ   อปฺเปกจฺเจ   
ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทึสุ  สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ   
อปฺเปกจฺเจ    เยน   ภควา    เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา    เอกมนฺต   นิสีทึสุ    อปฺเปกจฺเจ   
ภควโต  สนฺติเก   นามโคตฺต   สาเวตฺวา    เอกมนฺต   นิสีทึสุ   อปฺเปกจฺเจ   ตุณฺหีภูตา   
เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข  เต  เวฬุทฺวาเรยฺยกา  พฺราหฺมณคหปติกา  
ภควนฺต  เอตทโวจุ  

[๑๔๕๗]
มย  โภ  โคตม  เอวกามา  เอวฉนฺทา  เอวอธิปฺปายา  ปุตฺตสมฺพาธา 3  สยน  

อชฺฌาวเสยฺยาม    กาสิกจนฺทน    ปจฺจนุภเวยฺยาม    มาลาคนฺธวิเลปน    ธาเรยฺยาม   
ชาตรปูรชต  สาทเิยยยฺาม  กายสสฺ  เภทา  ปร  มรณา  สคุต ึ สคคฺ  โลก  อุปปชเฺชยฺยาม   
เตส  โน  ภว  โคตโม  อมฺหาก  เอวกามาน  เอวฉนฺทาน  เอวอธิปฺปายาน  ตถา  ธมฺม  
เทเสตุ  ยถา  มย  ปุตฺตสมฺพาธา  สยน  อชฺฌาวเสยฺยาม  ฯเปฯ  สุคตึ  สคฺค  โลก   
อุปปชฺเชยฺยามาติ ฯ 

1.  ม. ยุ. เต ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
2.  ม. อิติสทฺโท  นตฺถิ ฯ
3.  ม. ยุ. ปุตฺตสมฺพาธสยน ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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[๑๔๕๕]
  พราหมณ์และคฤหบดีชาวเวฬุทวาระได้สดับข่าวว่า   พระสมณโคดมผู้เป็นโอรสของเจ้าศากยะ    เสด็จออกผนวช 

จากศากยสกลุเสดจ็เทีย่วจารกิไปในโกศลชนบท  พร้อมด้วยภกิษสุงฆ์เป็นอนัมาก  เสดจ็ถงึเวฬุทวารคามแล้ว  กก็ติติศัพท์
อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้นขจรไปอย่างนี้ว่า    แม้เพราะเหตุนี้   พระผู้มี 
พระภาคพระองค์นัน้  เป็นพระอรหันต์  ตรสัรู้เองโดยชอบ  ถึงพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ   
เสด็จไปดีแล้ว    ทรงรู ้แจ้งโลก    เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า   
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย    เป็นผู้เบิกบานแล้ว    เป็นผู้จ�าแนกธรรม   
พระสมณโคดมพระองค์นัน้   ทรงกระท�าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  
ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์แล้ว   ทรงสอนหมู่สัตว์   พร้อมทั้งสมณะ  
พราหมณ์    เทวดา   และมนุษย์ให้รู้ตาม   พระองค์ทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น  
งามในท่ามกลาง  งามในที่สุด  ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ  พร้อมทั้งพยัญชนะ  
บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง  ก็การได้เห็นพระอรหันต์  เห็นปานนั้นเป็นความดี.

[๑๔๕๖]
  ครั้งนั้น  พราหมณ์และคฤหบดีชาวเวฬุทวารคามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค  ถึงที่ประทับ  บางพวกถวายบังคม 

พระผู้มีพระภาค   บางพวกได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค   บางพวกประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาค    บางพวก 

ประกาศชื่อและโคตรในส�านักพระผู้มีพระภาค  แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว  ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า

[๑๔๕๗]
  ข้าแต่พระโคดม  ข้าพระองค์ท้ังหลาย  มคีวามปรารถนา  มคีวามพอใจ  มคีวามประสงค์อย่างนี้ๆ  ว่า  ขอเราทัง้หลาย

พึงแออัดไปด้วยบุตรอยู่ครองเรือน  พึงลูบไล้จันทน์ที่เขาน�ามาแต่แคว้นกาสี  พึงทัดทรงมาลา  ของหอม  และเครื่องลูบไล้   

พึงยินดีทองและเงิน    เมื่อแตกกายตายไป   พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์   ข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึงแออัดไปด้วยบุตรอยู่ 

ครองเรือน...    เมื่อแตกกายตายไป  พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์   ด้วยประการใด   ขอท่านพระโคดม  โปรดทรงแสดงธรรม   

ด้วยประการนั้น  แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย  ผู้มีความปรารถนา  ผู้มีความพอใจ  ผู้มีความประสงค์อย่างนั้นๆ เถิด.
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[๑๔๕๘]
อตฺตูปนายิก    โว   คหปตโย   ธมฺมปริยาย    เทเสสฺสามิ   ต    สุณาถ   สาธุก   

มนสิกโรถ  ภาสิสฺสามีติ ฯ  เอว  โภติ  โข  เต  เวฬุทฺวาเรยฺยกา  พฺราหฺมณคหปติกา   
ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ ฯ  ภควา  เอตทโวจ  

[๑๔๕๙]
กตโม  จ  คหปตโย  อตฺตูปนายิโก  ธมฺมปริยาโย ฯ  อิธ  คหปตโย  อริยสาวโก   

อิติ   ปฏิสฺจิกฺขติ   อห    โขสฺมิ    ชีวิตุกาโม   อมริตุกาโม   สุขกาโม   ทุกฺขปฏิกูโล 1   
โย  โข  ม  ชีวิตุกาม  อมริตุกาม  สุขกาม  ทุกฺขปฏิกูล  ชีวิตา  โวโรเปยฺย  น  เม  ต   
อสฺส    ปิย    มนาป    อหฺเจว    โข    ปน   ปร    ชีวิตุกาม    อมริตุกาม    สุขกาม   
ทุกฺขปฏิกูล  ชีวิตา  โวโรเปยฺย  ปรสฺสปิ  ต  อสฺส  อปฺปิย  อมนาป  โย  โข  มฺยาย   
ธมฺโม   อปฺปิโย   อมนาโป  ปรสฺสเปโส   ธมฺโม   อปฺปิโย   อมนาโป   โย    โข   มฺยาย   
ธมฺโม  อปฺปิโย  อมนาโป  กถาห  ปรนฺเตน  สฺโเชยฺยนฺติ ฯ  โส  อิติ  ปฏิสงฺขาย   
อตฺตนา    จ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต    โหติ    ปรฺจ   ปาณาติปาตา    เวรมณิยา   
สมาทเปติ  ปาณาติปาตา  เวรมณิยา  จ  วณฺณ  ภาสติ ฯ  เอวมสฺสาย  กายสมาจาโร   
ติโกฏิปริสุทฺโธ  โหติ ฯ  

[๑๔๖๐] 
ปุน   จปร   คหปตโย  อริยสาวโก  อิติ   ปฏิสฺจิกฺขติ    โย    โข    เม   อทินฺน   

เถยฺยสงฺขาต  อาทิเยยฺย  น  เม  ต  อสฺส  ปิย  มนาป  อหฺเจว  โข  ปน  ปรสฺส  อทินฺน   
เถยฺยสงฺขาต  อาทิเยยฺย  ปรสฺสปิ  ต  อสฺส  อปฺปิย  อมนาป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม   
อปฺปิโย  อมนาโป  ปรสฺสเปโส  ธมฺโม  อปฺปิโย  อมนาโป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม  อปฺปิโย   
อมนาโป   กถาห   ปรนฺเตน   สฺโเชยฺยนฺติ ฯ    โส   อิติ   ปฏิสงฺขาย   อตฺตนา   จ   
อทนินฺาทานา  ปฏวิริโต  โหต ิ ปรฺจ  อทนินฺาทานา  เวรมณิยา  สมาทเปต ิ อทนินฺาทานา   
เวรมณิยา  จ  วณฺณ  ภาสติ ฯ  เอวมสฺสาย  กายสมาจาโร  ติโกฏิปริสุทฺโธ  โหติ ฯ

1.  ม. ทุกฺขปฺปฏิกูโล ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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[๑๔๕๘]
  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมปริยาย 
อนัควรน้อมเข้ามาในตนแก่ท่านทัง้หลาย  ท่านทัง้หลายจงฟังธรรมปริยายน้ัน  จงใส่ใจให้ดี   
เราจักกล่าว  
  พราหมณ์และคฤหบดีชาวเวฬุทวารคามทูลรับพระด�ารัสพระผู้มีพระภาคแล้ว  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า

[๑๔๕๙]
  ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทัง้หลาย  ธรรมปรยิายทีค่วรน้อมเข้ามาในตนเป็นไฉน ?   
อริยสาวกในธรรมวนิยัน้ี  ย่อมพจิารณาเหน็ดงันีว่้า  เราอยากเป็นอยู ่ ไม่อยากตาย  รกัสุข   
เกลยีดทกุข์  ผูใ้ดจะปลงเราผูอ้ยากเป็นอยู ่ ไม่อยากตาย  รกัสขุ  เกลยีดทกุข์  เสยีจากชวีติ   
ข้อนัน้ไม่เป็นทีรั่กทีช่อบใจของเรา   อนึง่  เราพงึปลงคนอ่ืนผูอ้ยากเป็นอยู่  ไม่อยากตาย  
รกัสขุ  เกลยีดทกุข์  เสยีจากชีวติ  ข้อนัน้กไ็ม่เป็นทีร่กัทีช่อบใจแม้ของคนอืน่   ธรรมข้อใด   
ไม่เป็นท่ีรกั  ทีช่อบใจของเรา  ธรรมข้อนัน้  ก็ไม่เป็นทีร่กัทีช่อบใจแม้ของผูอ่ื้น   ธรรมข้อใด   
ไม่เป็นท่ีรัก    ท่ีชอบใจของเรา    เราจะพึงประกอบผู้อ่ืนไว้ด้วยธรรมข้อน้ันอย่างไร ?   
อรยิสาวกนัน้  พจิารณาเห็นดงันัน้แล้ว  ตนเองย่อมงดเว้นจากปาณาติบาตด้วย   ชกัชวน
ผูอ้ืน่เพือ่งดเว้นจากปาณาตบิาตด้วย   กล่าวสรรเสรญิคณุแห่งการงดเว้นปาณาติบาตด้วย   
กายสมาจารของอริยสาวกนั้น  ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้.

[๑๔๖๐]
  ดกูรพราหมณ์และคฤหบดทีัง้หลาย  อีกประการหน่ึง  อรยิสาวกย่อมพจิารณาเหน็ 
ดงันีว่้า  ผู้ใดพึงถอืเอาส่ิงของท่ีเรามิได้ให้ด้วยอาการขโมย  ข้อนัน้ไม่เป็นทีร่กัทีช่อบ 1  ของเรา    
อนึง่  เราพงึถอืเอาสิง่ของทีผู่อ้ืน่มไิด้ให้ด้วยอาการขโมย  ข้อนัน้กไ็ม่เป็นทีร่กัทีช่อบใจแม้
ของผู้อื่น   ธรรมข้อใด  ไม่เป็นที่รักที่รกที่ชอบใจ 2ของเรา  ธรรมข้อนั้น  ก็ไม่เป็นที่รัก 
ท่ีชอบใจแม้ของผูอ่ื้นเช่นกนั   ธรรมข้อใด  ไม่เป็นทีรั่กท่ีชอบใจของเรา  เราจะพงึประกอบ 
ผู้อืน่ไว้ด้วยธรรมข้อนัน้อย่างไร ?   อรยิสาวกนัน้พจิารณาเหน็ดงันีแ้ล้ว  ตนเองย่อมงดเว้น 
จากอทินนาทานด้วย   ชกัชวนผูอ้ืน่เพือ่ให้งดเว้นจากอทนินาทานด้วย   กล่าวสรรเสรญิคณุ 
แห่งการงดเว้นจากอทินนาทานด้วย   กายสมาจารของอริยสาวกน้ัน  ย่อมบริสุทธ์ิโดย
ส่วนสามอย่างนี้.

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งพระสูตรน้ี  ใช้ส�านวนแปลว่า “ท่ีรักท่ีชอบใจ”  -ผู้รวบรวม
2.  ที่รักที่ชอบใจ  -ผู้รวบรวม
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[๑๔๖๑]
ปุน   จปร   คหปตโย   อริยสาวโก   อิติ   ปฏิสฺจิกฺขติ    โย    โข    เม   ทาเรสุ   

จาริตฺต  อาปชฺเชยฺย  น  เม  ต  อสฺส  ปิย  มนาป  อหฺเจว  โข  ปน  ปรสฺส  ทาเรสุ   
จาริตฺต   อาปชฺเชยฺย   ปรสฺสปิ   ต   อสฺส   อปฺปิย   อมนาป    โย    โข    มฺยาย   ธมฺโม   
อปฺปิโย   อมนาโป  ปรสฺสเปโส   ธมฺโม   อปฺปิโย   อมนาโป   โย    โข   มฺยาย   ธมฺโม   
อปฺปิโย  อมนาโป  กถาห  ปรนฺเตน  สฺโเชยฺยนฺติ ฯ  โส  อิติ  ปฏิสงฺขาย  อตฺตนา   
จ  กาเมส ุ มจิฉฺาจารา  ปฏวิริโต  โหต ิ ปรฺจ  กาเมส ุ มจิฉฺาจารา  เวรมณยิา  สมาทเปติ   
กาเมสุ   มิจฺฉาจารา    เวรมณิยา    จ    วณฺณ   ภาสติ ฯ    เอวมสฺสาย    กายสมาจาโร   
ติโกฏิปริสุทฺโธ  โหติ ฯ

[๑๔๖๒]
ปุน  จปร  คหปตโย  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ  โย  โข  เม  มุสาวาเทน   

อตฺถ  ภฺเชยฺย  น  เม  ต  อสฺส  ปิย  มนาป  อหฺเจว  โข  ปน  ปรสฺส  มุสาวาเทน  
อตฺถ  ภฺเชยฺย  ปรสฺสปิ  ต  อสฺส  อปฺปิย  อมนาป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม  อปฺปิโย   
อมนาโป  ปรสฺสเปโส   ธมฺโม   อปฺปิโย   อมนาโป   โย    โข   มฺยาย   ธมฺโม   อปฺปิโย   
อมนาโป   กถาห   ปรนฺเตน   สฺโเชยฺยนฺติ ฯ    โส   อิติ   ปฏิสงฺขาย   อตฺตนา   จ   
มุสาวาทา   ปฏิวิรโต    โหติ   ปรฺจ    มุสาวาทา    เวรมณิยา   สมาทเปติ    มุสาวาทา   
เวรมณิยา  จ  วณฺณ  ภาสติ ฯ  เอวมสฺสาย  วจีสมาจาโร  ติโกฏิปริสุทฺโธ  โหติ ฯ 

[๑๔๖๓]
ปุน  จปร   คหปตโย  อริยสาวโก  อิติ   ปฏิสฺจิกฺขติ    โย    โข  ม   ปิสุณาย   

วาจาย  มิตฺเตหิ  เภเทยฺย 1  น  เม  ต  อสฺส  ปิย  มนาป  อหฺเจว  โข  ปน  ปร  ปิสุณาย   
วาจาย  มิตฺเตหิ    เภเทยฺย   ปรสฺสปิ   ต   อสฺส  อปฺปิย   อมนาป   ฯเปฯ   เอวมสฺสาย   
วจีสมาจาโร  ติโกฏิปริสุทฺโธ  โหติ ฯ 

1.  ม. มิตฺเต  ภินฺเทยฺย ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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[๑๔๖๑]
  ดกูรพราหมณ์และคฤหบดทีัง้หลาย  อีกประการหน่ึง  อรยิสาวกย่อมพจิารณาเหน็
ดงันีว่้า  ผูใ้ดพงึถงึความประพฤต ิ(ผดิ) ในภริยาของเรา  ข้อน้ันไม่เป็นทีรั่กทีช่อบใจของเรา    
อนึ่ง    เราพึงถึงความประพฤติ  (ผิด)  ในภริยาของผู้อ่ืน   ข้อน้ันก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ
แม้ของคนอื่น   ธรรมข้อใด  ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา  ธรรมข้อนั้น  ก็ไม่เป็นที่รัก 
ท่ีชอบใจแม้ของผู้อื่นเช่นกัน     ธรรมข้อใด    ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา    เราจะพึง
ประกอบผูอ้ืน่ไว้ด้วยธรรมข้อนัน้อย่างไร ?   อรยิสาวกนัน้พจิารณาเหน็ดงัน้ีแล้ว  ตนเอง
ย่อมงดเว้นจากกาเมสุมจิฉาจารด้วย   ชกัชวนผูอ้ืน่เพือ่ให้งดเว้นจากกาเมสมิุจฉาจารด้วย   
กล่าวสรรเสริญคณุแห่งการงดเว้นจากกาเมสมิุจฉาจารด้วย  กายสมาจารของอรยิสาวกนัน้   
ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้.

[๑๔๖๒]
  ดกูรพราหมณ์และคฤหบดทีัง้หลาย  อีกประการหน่ึง  อรยิสาวกย่อมพจิารณาเหน็ 
ดงันีว่้า  ผูใ้ดพึงท�าลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเทจ็  ข้อน้ันไม่เป็นทีรั่กใคร่ชอบใจ 1   
ของเรา   อนึง่  เราพงึท�าลายประโยชน์ของคนอ่ืนด้วยการกล่าวเทจ็  ข้อน้ันก็ไม่เป็นทีรั่ก
ท่ีชอบใจแม้ของคนอืน่   ธรรมข้อใด  ไม่เป็นทีร่กัทีช่อบใจของเรา  ธรรมข้อนัน้  กไ็ม่เป็น
ที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น   ธรรมข้อใด  ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา  เราจะพึงประกอบ 
ผู้อืน่ไว้ด้วยธรรมข้อนัน้อย่างไร ?   อรยิสาวกนัน้พจิารณาเหน็ดงันีแ้ล้ว  ตนเองย่อมงดเว้น 
จากมุสาวาทด้วย  ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากมุสาวาทด้วย  กล่าวสรรเสริญคุณแห่ง
การงดเว้นจากมสุาวาทด้วย  วจสีมาจารของอริยสาวกน้ัน  ย่อมบริสทุธิโ์ดยส่วนสามอย่างนี.้

[๑๔๖๓]
  ดกูรพราหมณ์และคฤหบดทีัง้หลาย  อีกประการหน่ึง  อรยิสาวกย่อมพจิารณาเหน็ 
ดงันีว่้า  ผูใ้ดพงึยยุงให้เราแตกจากมติรด้วยค�าส่อเสยีด  ข้อนัน้ไม่เป็นทีร่กัท่ีชอบใจของเรา   
อนึ่ง    เราพึงยุยงคนอื่นให้แตกจากมิตรด้วยค�าส่อเสียด   ข้อน้ันก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ 
แม้ของคนอื่น   ธรรมข้อใด  ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา  ธรรมข้อนั้น  ก็ไม่เป็นที่รัก 
ที่ชอบใจแม้ของคนอื่น   ธรรมข้อใด  ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา  เราจะพึงประกอบ 
ผู้อืน่ไว้ด้วยธรรมข้อนัน้อย่างไร ?   อรยิสาวกนัน้พจิารณาเหน็ดงันีแ้ล้ว  ตนเองย่อมงดเว้น 
จากปิสณุาวาจาด้วย   ชักชวนผูอ้ืน่เพือ่ให้เว้นจากปิสณุาวาจาด้วย   กล่าวสรรเสรญิคุณแห่ง 
การงดเว้นจากปิสณุาวาจาด้วย  วจสีมาจารของอรยิสาวกน้ัน  ย่อมบรสิทุธิโ์ดยส่วนสามอย่างนี.้

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งพระสูตรน้ี  ใช้ส�านวนแปลว่า “ท่ีรักท่ีชอบใจ”  -ผู้รวบรวม
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[๑๔๖๔]
ปุน   จปร   คหปตโย   อริยสาวโก   อิติ   ปฏิสฺจิกฺขติ    โย    โข   ม   ผรุสาย   

วาจาย  สมุทาจเรยฺย  น  เม  ต  อสฺส  ปิย  มนาป  อหฺเจว  โข  ปน  ปร  ผรุสาย   
วาจาย  สมุทาจเรยฺย  ปรสฺสปิ  ต  อสฺส  อปฺปิย  อมนาป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม  ฯเปฯ   
เอวมสฺสาย  วจีสมาจาโร  ติโกฏิปริสุทฺโธ  โหติ ฯ 

[๑๔๖๕]
ปนุ  จปร  คหปตโย  อริยสาวโก  อิต ิ ปฏสิฺจิกฺขต ิ โย  โข  ม  สมฺผปปฺลาปภาเสน  

สมุทาจเรยฺย  น  เม  ต  อสฺส  ปิย  มนาป  อหฺเจว  โข  ปน  ปร  สมฺผปฺปลาปภาเสน  
สมทุาจเรยยฺ  ปรสฺสปิ  ต  อสฺส  อปฺปิย  อมนาป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม  อปปิฺโย  อมนาโป  
ปรสฺสเปโส  ธมโฺม  อปฺปิโย  อมนาโป  โย  โข  มยฺาย  ธมโฺม  อปปิฺโย  อมนาโป  กถาห  
ปรนฺเตน  สฺโเชยฺยนฺติ ฯ  โส  อิติ  ปฏิสงฺขาย  อตฺตนา  จ  สมฺผปฺปลาปา  ปฏิวิรโต  
โหติ  ปรฺจ  สมฺผปฺปลาปา  เวรมณิยา  สมาทเปติ  สมฺผปฺปลาปา  เวรมณิยา  จ  วณฺณ  
ภาสติ ฯ  เอวมสฺสาย  วจีสมาจาโร  ติโกฏิปริสุทฺโธ  โหติ ฯ 

[๑๔๖๖]
โส  พทุเฺธ  อเวจจฺปฺปสาเทน  สมนนฺาคโต  โหต ิ อติปิิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตถฺา  

เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ   
สุปฏิปนฺโน    ภควโต    สาวกสงฺโฆ    ฯเปฯ    อนุตฺตร    ปฺุกฺเขตฺต    โลกสฺสาติ ฯ   
อรยิกนเฺตห ิ สเีลห ิ สมนนฺาคโต  โหต ิ อกฺขณฺเฑห ิ อจฺฉทิเฺทห ิ อสพเลห ิ อกมฺมาเสหิ   
ภุชิสฺเสหิ  วิฺูปสตฺเถหิ  อปรามฏฺเหิ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ 

[๑๔๖๗]
ยโต    โข   คหปตโย   อริยสาวโก    อิเมหิ   สตฺตหิ   สทฺธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   

โหติ   อิเมหิ    จตูหิ   อากงฺขิเยหิ    าเนหิ    โส   อากงฺขมาโน   อตฺตนาว   อตฺตาน   
พยฺากเรยยฺ  ขณีนริโยมฺห ิ ขณีตริจฺฉานโยนิโย 1  ขีณปิตตฺวิสิโย  ขีณาปายทคุคฺตวินิิปาโต  
โสตาปนฺโนหมสฺมิ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ 

1.  ม. ขีณติรจฺฉานโยนิ ฯ  เอวมุปริ ฯ  ยุ. ... โยนิโก ฯ
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[๑๔๖๔]
  ดกูรพราหมณ์และคฤหบดทีัง้หลาย  อีกประการหน่ึง  อรยิสาวกย่อมพจิารณาเหน็ 
ดังนี้ว่า   ผู้ใดพึงพูดกะเราด้วยค�าหยาบ   ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา   อนึ่ง   
เราพงึพดูกะผู้อืน่ด้วยค�าหยาบ  ข้อน้ันกไ็ม่เป็นท่ีรกัท่ีชอบใจแม้ของคนอ่ืน   ธรรมข้อใด   
ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา  ธรรมข้อนั้น  ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น   ธรรม
ข้อใด  ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา  เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นอย่างไร ?  
อรยิสาวกนัน้พจิารณาเหน็ดงันีแ้ล้ว  ตนเองย่อมงดเว้นจากผรุสวาจาด้วย  ชกัชวนผูอ้ืน่
เพื่อให้งดเว้นจากผรุสวาจาด้วย   กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากผรุสวาจาด้วย  
วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น  ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้.

[๑๔๖๕]
  ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย   อีกประการหนึ่ง   อริยสาวกย่อมพิจารณา 
เห็นดังนี้ว่า   ผู้ใดพึงพูดกะเราด้วยถ้อยค�าเพ้อเจ้อ   ข้อน้ันไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา  
อนึง่  เราพงึพดูกะคนอืน่ด้วยถ้อยค�าเพ้อเจ้อ  ข้อนัน้กไ็ม่เป็นทีร่กัทีช่อบใจแม้ของคนอ่ืน   
ธรรมข้อใด  ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา   ธรรมข้อนั้น   ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของ 
ผู้อื่น   ธรรมข้อใด    ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา    เราจะพึงประกอบผูอ้ืน่ไว้ด้วยธรรม 
ข้อนัน้อย่างไร ?   อริยสาวกนัน้พิจารณาเหน็ดงันีแ้ล้ว  ตนเองย่อมงดเว้นจากสมัผปัปลาปะด้วย   
กล่าวชกัชวนผูอ้ืน่เพ่ือให้งดเว้นจากสมัผัปปลาปะด้วย  กล่าวสรรเสรญิคณุแห่งการงดเว้น
จากสัมผปัปลาปะด้วย  วจสีมาจารของอรยิสาวกนัน้  ย่อมบรสิทุธ์ิโดยส่วนสามอย่างน้ี.

[๑๔๖๖]
  อริยสาวกนั้นประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...    ใน 
พระธรรม...   ในพระสงฆ์...   ประกอบด้วยศลีทีพ่ระอรยิเจ้าใคร่แล้ว...   เป็นไปเพือ่สมาธ.ิ

[๑๔๖๗]
  ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  เมื่อใด  อริยสาวกประกอบด้วยสัทธธรรม 1  
๗ ประการนี้    เมื่อนั้น    อริยสาวกนั้นหวังอยู่    ด้วยฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความหวัง 
๔ ประการนี ้ พงึพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า  เรามีนรก  ก�าเนดิสตัว์ดริจัฉาน  ปิตตวิิสัย   
อบาย  ทุคติ   วินิบาต  สิ้นแล้ว    เราเป็นพระโสดาบัน   มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา   
เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

1.  สัทธรรม  -ผู้รวบรวม
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[๑๔๖๘]
เอว  วุตฺเต  เวฬุทฺวาเรยฺยกา  พฺราหฺมณคหปติกา  ภควนฺต  เอตทโวจุ  อภิกฺกนฺต  

โภ  โคตม  ฯเปฯ  เอเต  มย  ภวนฺต  โคตม  สรณ  คจฺฉาม  ธมฺมฺจ  ภิกฺขุสงฺฆฺจ  
อุปาสเก  โน  ภว  โคตโม  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปเต  สรณงฺคเตติ ฯ 

[๑๔๖๙]
เอวมฺเม  สุต   เอก  สมย  ภควา  าติเก  วิหรติ  คิฺชกาวสเถ ฯ  อถ  โข   

อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  
สาโฬฺห  นาม  ภนฺเต  ภิกฺขุ  กาลกโต  ตสฺส  กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโย ฯ  นนฺทา  นาม  
ภนฺเต  ภิกฺขุนี  กาลกตา  ตสฺสา  กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโย ฯ  สุทตฺโต  นาม  ภนฺเต   
อุปาสโก   กาลกโต   ตสฺส   กา   คติ    โก   อภิสมฺปราโย ฯ   สุชาตา   นาม   ภนฺเต   
อุปาสิกา  กาลกตา  ตสฺสา  กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ 

[๑๔๗๐]
สาโฬหฺ  อานนทฺ  ภิกขฺ ุ กาลกโต  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวมุิตตฺ ึ ปฺาวมุิตตฺ ึ  

ทิฏฺเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ 1 ฯ  นนฺทา  อานนฺท   
ภิกฺขุนี  กาลกตา  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา  โอปปาติกา  ตตฺถ  
ปรินิพฺพายินี  อนาวตฺติธมฺมา  ตสฺมา  โลกา ฯ  สุทตฺโต  อานนฺท  อุปาสโก  กาลกโต  
ติณฺณ  สฺโชนาน  ปริกฺขยา  ราคโทสโมหาน  ตนุตฺตา  สกทาคามี  สกิเทว  อิม  
โลก  อาคนฺตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสติ ฯ  สุชาตา  อานนฺท  อุปาสิกา  กาลกตา  ติณฺณ  
สฺโชนาน  ปริกฺขยา  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนา ฯ  

1.  ม. ยุ. วิหาสิ ฯ
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[๑๔๖๘]
  เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว   พราหมณ์และคฤหบดีชาวเวฬุทวารคาม    ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า   

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนัก  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนัก  ฯลฯ  

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ  ข้าพระองค์เหล่านี้  ขอถึงท่านพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่า  เป็นสรณะ  ขอท่าน

พระโคดมโปรดทรงจ�าข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิต  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๗ 

คิญชกาวสถสูตรที่ ๑ 

  ว่าด้วยธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส

[๑๔๖๙]
  ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

  สมัยหน่ึง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ที่พักซึ่งก่อด้วยอิฐ    ในหมู่บ้านแห่งหน่ึง   ครั้งนั้น   ท่านพระอานนท ์

เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้ทูลถามว่า  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ภิกษุชื่อสาฬหะมรณภาพแล้ว  คติของเธอเป็นอย่างไร  สัมปรายภพของเธอเป็นอย่างไร ?   ภิกษุณ ี

ชือ่นนัทามรณภาพแล้ว...   อบุาสกชือ่สทุตัตะกระท�ากาละแล้ว...   อบุาสิกาชือ่สชุาดากระท�ากาละแล้ว  คตขิองเขาเป็นอย่างไร   

สัมปรายภพของเขาเป็นอย่างไร ?  

[๑๔๗๐]
  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   ดูกรอานนท์    ภิกษุชื่อสาฬหะมรณภาพแล้ว   กระท�าให้แจ้ง 
ซึ่งเจโตวิมุติ  ปัญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได้  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ด้วยปัญญา 
อันยิ่งเอง    ในปัจจุบัน    เข้าถึงอยู่     ภิกษุณีชื่อนันทามรณภาพแล้ว    เป็นอุปปาติกะ   
จักปรินิพพานในภพนั้น   มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา   เพราะสังโยชน์อันเป็น 
ส่วนเบื้องต�่า ๕ สิ้นไป     อุบาสกชื่อว่าสุทัตตะกระท�ากาละแล้ว    เป็นพระสกทาคามี   
เพราะสงัโยชน์ ๓ ส้ินไป  และเพราะราคะ  โทสะ  โมหะเบาบาง  มาสูโ่ลกน้ีอีกคราวหนึง่แล้ว   
จักกระท�าที่สุดทุกข์ได้     อุบาสิกาช่ือว่าสุชาดากระท�ากาละแล้ว    เป็นพระโสดาบัน   
เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ไป  มคีวามไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผู้เทีย่งท่ีจะตรสัรู้ในเบือ้งหน้า.
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[๑๔๗๑]
อนจฺฉริย  โข  ปเนต  อานนฺท  ย  มนุสฺสภูโต  กาล  กเรยฺย  ตสฺมึ  ตสฺมึ  เจ  ม   

กาลกเต   อุปสงฺกมิตฺวา    เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺฉิสฺสถ ฯ   วิเหสาเวสา 1   อสฺส   อานนฺท   
ตถาคตสฺส ฯ   ตสฺมา   ติหานนฺท   ธมฺมาทาส   นาม   ธมฺมปริยาย    เทเสสฺสามิ    เยน   
สมนนฺาคโต  อริยสาวโก  อากงขฺมาโน  อตตฺนาว  อตตฺาน  พยฺากเรยยฺ  ขณีนริโยมหฺิ   
ขีณติรจฺฉานโยนิโย    ขีณปิตฺติวิสโย    ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต    โสตาปนฺโนหมสฺม ิ  
อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ 

[๑๔๗๒]
กตโม  จ  โส  อานนทฺ  ธมมฺาทาโส  ธมฺมปริยาโย  เยน  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก   

อากงฺขมาโน   อตฺตนาว   อตฺตาน   พฺยากเรยฺย   ขีณนิรโยมฺหิ   ขีณติรจฺฉานโยนิโย   
ขีณปิตฺติวิสโย   ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต   โสตาปนฺโนหมสฺมิ   อวินิปาตธมฺโม   นิยโต   
สมฺโพธิปรายโน ฯ  อิธ  อานนฺท  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต   
โหต ิ อติปิิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตถฺา  เทวมนุสสฺาน  พุทโฺธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงเฺฆ ฯ  
อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อย   
โข  โส  อานนทฺ  ธมมฺาทาโส  ธมมฺปริยาโย  เยน  สมนฺนาคโต  อรยิสาวโก  อากงขฺมาโน   
อตฺตนาว   อตฺตาน   พฺยากเรยฺย   ขีณนิรโยมฺหิ   ขีณติรจฺฉานโยนิโย   ขีณปิตฺติวิสโย   
ขณีาปายทคุคฺตวินิปิาโต  โสตาปนโฺนหมสมฺ ิ อวนิปิาตธมโฺม  นยิโต  สมโฺพธปิรายโนติ ฯ 
(ตีณิปิ  สุตฺตนฺตานิ  เอกนิทานานิ) ฯ 

[๑๔๗๓]
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  อโสโก  นาม  

ภนเฺต  ภกิขฺุ  กาลกโต  ตสสฺ  กา  คต ิ โก  อภสิมปฺราโย ฯ  อโสกา  นาม  ภนเฺต  ภกิขฺุนี  
กาลกตา  ฯเปฯ  อโสโก  นาม  ภนเฺต  อปุาสโก  กาลกโต  ฯเปฯ  อโสกา  นาม  ภนเฺต  
อุปาสิกา  กาลกตา  ตสฺสา  กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ 

[๑๔๗๔]
อโสโก  อานนทฺ  ภกิขฺ ุ กาลกโต  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมตุตฺ ึ ปฺาวมิตุตฺ ึ 

1.  สี. เหสา ฯ  ม. ยุ. เปสา ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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[๑๔๗๑]
  ดูกรอานนท์    ข้อที่บุคคลเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพึงกระท�ากาละ    มิใช่เป็น 
ของน่าอัศจรรย์   ถ้าเมื่อผู้นั้นๆ กระท�ากาละแล้ว    เธอทั้งหลายพึงเข้ามาหาเราแล้ว
สอบถามเนื้อความนั้น  ข้อนี้เป็นความล�าบากของตถาคต  เพราะฉะนั้นแหละ  เราจัก
แสดงธรรมปริยายช่ือธรรมาทาส (แว่นส่องธรรม)  ทีอ่รยิสาวกประกอบแล้ว  เมือ่หวังอยู่   
พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า    เรามีนรก  ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ปิตติวิสัย   อบาย  
ทุคติ  วินบิาต  สิน้แล้ว  เราเป็นพระโสดาบัน  มีความไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผูเ้ทีย่ง 
ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

[๑๔๗๒]
  ดูกรอานนท์  ก็ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส  ที่อริยสาวกประกอบแล้ว...  จะตรัสรู้
ในเบือ้งหน้านัน้เป็นไฉน ?   อรยิสาวกในธรรมวนิยันี ้   เป็นผูป้ระกอบด้วยความเลือ่มใส
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   ประกอบด้วยศีล 
ที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว...      เป็นไปเพ่ือสมาธิ    น้ีแล   คือ   ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส   
ที่อริยสาวกประกอบแล้ว...  จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

จบ  สูตรที่ ๘ 

คิญชกาวสถสูตรที่ ๒ 

  ว่าด้วยธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส

[๑๔๗๓]
  (ข้อความเบื้องต้นเหมือนคิญชกาวสถสูตรที่  ๑)   ครั้นแล้ว   ท่านพระอานนท์    ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า   

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ภิกษุชื่ออโสกะมรณภาพแล้ว  คติของเธอเป็นอย่างไร  สัมปรายภพของเธอเป็นอย่างไร ?   ภิกษุณีชื่อ 

อโสกามรณภาพแล้ว  ฯลฯ  อบุาสกชือ่อโสกะกระท�ากาละแล้ว  ฯลฯ  อบุาสกิาชือ่อโสกากระท�ากาละแล้ว  คตขิองเขาเป็นอย่างไร  

สัมปรายภพของเขาเป็นอย่างไร ? 

[๑๔๗๔]
  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   ดูกรอานนท์   ภิกษุชื่ออโสกะมรณภาพแล้ว  กระท�าให้แจ้งซึ่ง 
เจโตวมิติุ  ปัญญาวิมตุ ิ อนัหาอาสวะมไิด้  เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป  ด้วยปัญญาอนัยิง่เอง   
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ทิฏฺเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรต ิ1 ฯ  (ปุริมเวยฺยากรเณน  
เอกนิทาน) ฯ 

[๑๔๗๕]
อย  โข  โส  อานนฺท  ธมฺมาทาโส  ธมฺมปริยาโย  เยน  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก   

อากงฺขมาโน   อตฺตนาว   อตฺตาน   พฺยากเรยฺย   ขีณนิรโยมฺหิ   ขีณติรจฺฉานโยนิโย   
ขีณปิตฺติวิสโย   ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต   โสตาปนฺโนหมสฺมิ   อวินิปาตธมฺโม   นิยโต   
สมฺโพธิปรายโนติ ฯ 

[๑๔๗๖]
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  กกุโฏ 2  นาม  

ภนฺเต  าติเก   อุปาสโก  กาลกโต  ตสฺส   กา  คติ    โก  อภิสมฺปราโย ฯ  กฬิโภ 3   
นาม   ภนฺเต   าติเก   อุปาสโก ฯ   ทนิกทฺโธ 4   นาม   ภนฺเต   าติเก    อุปาสโก ฯ   
กฏิสฺสโห  นาม  ภนฺเต  าติเก  อุปาสโก ฯ  ตุฏฺโ  นาม  ภนฺเต  าติเก  อุปาสโก ฯ  
สนฺตุฏฺโ  นาม  ภนฺเต  าติเก  อุปาสโก ฯ  ภทฺโท  นาม  ภนฺเต  าติเก  อุปาสโก ฯ  
สุภทฺโท  นาม  ภนฺเต  าติเก  อุปาสโก  กาลกโต  ตสฺส  กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ 

[๑๔๗๗]
กกโุฏ  อานนทฺ  อปุาสโก  กาลกโต  ปฺจนนฺ  โอรมภฺาคยิาน  สฺโชนาน  ปรกฺิขยา   

โอปปาติโก  ตตฺถ  ปรินิพฺพายี  อนาวตฺติธมฺโม  ตสฺมา  โลกา ฯ  กฬิโภ  อานนฺท ฯ  
ทนิกทฺโธ  อานนฺท ฯ  กฏิสฺสโห  อานนฺท ฯ  ตุฏฺโ  อานนฺท ฯ  สนฺตุฏฺโ  อานนฺท ฯ  
ภทฺโท  อานนฺท ฯ  สุภทฺโท  อานนฺท  อุปาสโก  กาลกโต  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  
สฺโชนาน  ปริกขฺยา  โอปปาตโิก  ตตถฺ  ปรนิพฺิพาย ี อนาวตฺตธิมโฺม  ตสมฺา  โลกา ฯ  
(สพฺเพ  เอกคติกา  กาตพฺพา) ฯ 

1.  ม. ยุ. วิหาสิ ฯ
2.  ม. ยุ. กกฺกโฏ ฯ
3.  ยุ. กาฬิงฺโค ฯ  เอวมุปริ ฯ
4.  สี. นิกฺขา ฯ  ม. ยุ. นิกโต ฯ
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ในปัจจุบัน  เข้าถึงอยู่   ภิกษุณีชื่ออโสกา...   อุบาสกชื่ออโสกะ...   อุบาสิกาชื่ออโสกา 
กระท�ากาละแล้ว  เป็นพระโสดาบัน  เพราะสงัโยชน์ ๓ สิน้ไป  มีความไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา   
เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

[๑๔๗๕]
  ดูกรอานนท์  นี้แล  คือ  ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส  ที่อริยสาวกประกอบแล้ว  
เมือ่หวงัอยู ่ พงึพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า  เรามีนรก  ก�าเนิดสตัว์ดรัิจฉาน  ปิตตวิสิยั   
อบาย  ทุคติ   วินิบาต  สิ้นแล้ว    เราเป็นพระโสดาบัน   มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา   
เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า. 1  

จบ  สูตรที่ ๙ 

คิญชกาวสถสูตรที่ ๓ 

  ว่าด้วยธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส

[๑๔๗๖]
  (ข้อความเบื้องต้นเหมือนคิญชกาวสถสูตรที่  ๑)   ครั้นแล้ว   ท่านพระอานนท์    ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า   

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อุบาสกชื่อกกุฏะในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง  กระท�ากาละแล้ว  คติของเขาเป็นอย่างไร  สัมปรายภพของเขา 

เป็นอย่างไร...     อุบาสกชื่อกฬิภะในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง...     อุบาสกชื่อทนิกัทธะในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง...     อุบาสกชื่อกฏิสสหะ 

ในหมู่บ้านแห่งหนึง่...   อบุาสกชือ่ตฏุฐะในหมูบ้่านแห่งหนึง่...   อบุาสกชือ่สนัตฏุฐะในหมูบ้่านแห่งหนึง่...   อบุาสกชือ่ภัททะ   

ในหมู่บ้านแห่งหน่ึง...     อุบาสกชื่อสุภัททะในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง   กระท�ากาละแล้ว   คติของเขาเป็นอย่างไร   สัมปรายภพ 

ของเขาเป็นอย่างไร ?  

[๑๔๗๗]
  พระผูม้พีระภาคตรสัว่า  ดกูรอานนท์  อบุาสกชือ่กกฏุะ  กระท�ากาละแล้ว  เป็นอปุปาตกิะ   
จักปรินิพพานในภพนั้น   มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา   เพราะสังโยชน์อันเป็น 
ส่วนเบื้องต�่า ๕ สิ้นไป     อุบาสกชื่อกฬิภะ...       ชื่อทนิกัทธะ...       ชื่อกฏิสสหะ...    
ชือ่ตฏุฐะ...   ชือ่สนัตฏุฐะ...   ช่ือภทัทะ...   ชือ่สภัุททะกระท�ากาละแล้ว  เป็นอปุปาตกิะ   
จักปรินิพพานในภพนั้น   มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา   เพราะสังโยชน์อันเป็น
ส่วนเบื้องต�่า ๕ สิ้นไป.

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “เป็นผู้เที่ยงท่ีจะตรัสรู้ในเบื้องหน้า”  -ผู้รวบรวม
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[๑๔๗๘]
ปโรปฺาส  อานนฺท  าติเก  อุปาสกา  กาลกตา  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  

สฺโชนาน  ปรกิขฺยา  โอปปาตกิา  ตตถฺ  ปรนิพิพฺายโิน  อนาวตตฺธิมมฺา  ตสมฺา  โลกา ฯ  
สาธกินวตุ ิ อานนทฺ  าตเิก  อปุาสกา  กาลกตา  ตณิณฺ  สฺโชนาน  ปรกิขฺยา  ราคโทส- 
โมหาน  ตนุตฺตา  สกทาคามิโน  สกิเทว  อิม  โลก  อาคนฺตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสนฺติ ฯ   
ฉาติเรกาน ิ โข  อานนทฺ  ปฺจสตาน ิ าตเิก  อปุาสกา  กาลกตา  ตณิณฺ  สฺโชนาน  
ปริกฺขยา  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนา ฯ

[๑๔๗๙]
อนจฺฉริย  โข  ปเนต  อานนฺท  ย  มนุสฺสภูโต  กาล  กเรยฺย  ตสฺมึ  ตสฺมึ  เจ   

ม   กาลกเต  อุปสงฺกมิตฺวา   เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺฉิสฺสถ ฯ  วิเหสาเวสา  อานนฺท  อสฺส   
ตถาคตสฺส ฯ   ตสฺมา   ติหานนฺท   ธมฺมาทาส   นาม   ธมฺมปริยาย    เทเสสฺสามิ    เยน   
สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย  ขีณนิรโยมฺหิ   
ขีณติรจฺฉานโยนิโย    ขีณปิตฺติวิสโย    ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต    โสตาปนฺโนหมสฺม ิ  
อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ 

[๑๔๘๐]
กตโม  จ  โส  อานนทฺ  ธมมฺาทาโส  ธมฺมปรยิาโย  เยน  สมนฺนาคโต  อรยิสาวโก   

อากงฺขมาโน   อตฺตนา   ว   อตฺตาน   พฺยากเรยฺย   ขีณนิรโยมฺหิ   ขีณติรจฺฉานโยนิโย   
ขีณปิตฺติวิสโย   ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต   โสตาปนฺโนหมสฺมิ   อวินิปาตธมฺโม   นิยโต  
สมฺโพธิปรายโน ฯ  อิธานนฺท  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ   
อิติปิ    โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ   
อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อย   
โข  โส  อานนทฺ  ธมมฺาทาโส  ธมมฺปริยาโย  เยน  สมนฺนาคโต  อรยิสาวโก  อากงขฺมาโน   
อตฺตนาว   อตฺตาน   พฺยากเรยฺย   ขีณนิรโยมฺหิ   ขีณติรจฺฉานโยนิโย   ขีณปิตฺติวิสโย   
ขณีาปายทคุคฺตวินิปิาโต  โสตาปนโฺนหมสมิฺ  อวนิิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธปิรายโนต ิฯ

 

เวฬุทฺวารวคฺโค  ปโม ฯ
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[๑๔๗๘]
  ดูกรอานนท์   อุบาสกทั้งหลายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเกินกว่า ๕๐ คน   กระท�า 
กาละแล้ว  เป็นอปุปาตกิะ  จกัปรนิิพพานในภพน้ัน  มีอันไม่กลบัจากโลกน้ันเป็นธรรมดา  
เพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบ้ืองต�่า ๕ สิ้นไป     อุบาสกทั้งหลายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง 
เกินกว่า ๙๐ คน  กระท�ากาละแล้ว  เป็นพระสกทาคามี  เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไปและ
เพราะราคะ    โทสะ    โมหะเบาบาง   มาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวแล้ว   จักท�าที่สุดทุกข์ได้   
อบุาสกท้ังหลายในหมูบ้่านแห่งหนึง่เกินกว่า ๕๐๐ คน  กระท�ากาละแล้ว  เป็นพระโสดาบนั   
เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป  มีอันไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

[๑๔๗๙]
  ดูกรอานนท์  ข้อที่บุคคลเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว  พึงกระท�ากาละ  มิใช่เป็นของ
น่าอัศจรรย์  ถ้าเมื่อผู้นั้นๆ กระท�ากาละแล้ว  เธอทั้งหลายพึงเข้ามาหาเราแล้วสอบถาม
เนื้อความนั้น   ข้อนี้เป็นความล�าบากของตถาคต    เพราะฉะน้ันแหละ    เราจักแสดง 
ธรรมปรยิายช่ือธรรมาทาส  ทีอ่ริยสาวกประกอบแล้ว  เมื่อหวังอยู่  พึงพยากรณ์ตนด้วย
ตนเองได้ว่า  เรามีนรก  ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ปิตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วนิบิาต  สิน้แล้ว   
เราเป็นพระโสดาบัน  มคีวามไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผูเ้ท่ียงทีจ่ะตรสัรูใ้นเบ้ืองหน้า.

[๑๔๘๐]
  ดกูรอานนท์  กธ็รรมปริยายชือ่ธรรมาทาส  ทีอ่รยิสาวกประกอบแล้ว  เมือ่หวงัอยู่   
พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า    เรามีนรก  ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ปิตติวิสัย   อบาย  
ทุคติ  วินบิาต  สิน้แล้ว  เราเป็นพระโสดาบัน  มีความไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผูเ้ทีย่ง
ท่ีจะตรสัรู้ในเบ้ืองหน้าเป็นไฉน ?   อรยิสาวกในธรรมวินยันี ้  ประกอบด้วยความเลือ่มใส
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   ประกอบด้วยศีล 
ท่ีพระอริยเจ้าใคร่แล้ว...      เป็นไปเพื่อสมาธิ      น้ีแล   คือ   ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส   
ท่ีอริยสาวกประกอบแล้ว    เมื่อหวังอยู่   พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า    เรามีนรก  
ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ปิตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต  สิ้นแล้ว  เราเป็นพระโสดาบัน  
มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  เวฬุทวารวรรคที่ ๒1 

1.  จบ  เวฬุทวารวรรคที่ ๑  -ผู้รวบรวม
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ตสฺสุทฺทาน

    ราชา  โอคธทีฆาวุ      สารีปุตฺตา  อปเร  ทุเว
    ถปตโย  เวฬุทฺวาเรยฺยา    คิฺชกาวสเถ  ตโยติ ฯ
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. ราชาสตูร    ๒. โอคธสูตร
    ๓. ทีฆาวุสูตร    ๔. สาริปุตตสูตรที่ ๑
    ๕. สาริปุตตสูตรที่ ๒    ๖. ถปติสูตร  
    ๗. เวฬุทวารสูตร    ๘. คิญชกาวสถสูตรที่ ๑ 
    ๙. คิญชกาวสถสูตรที่ ๒    ๑๐. คิญชกาวสถสูตรที่ ๓
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ราชการามวคฺโค  ทุติโย

[๑๔๘๑]
สาวตฺถิย   วิหรติ    ราชการาเม ฯ   อถ    โข   สหสฺสภิกฺขุนีสงฺโฆ    เยน   ภควา   

เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏฺาสิ ฯ   เอกมนฺต  
ติา  โข  ตา  ภิกฺขุนิโย  ภควา  เอตทโวจ  จตูหิ  โข  ภิกฺขุนิโย  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต   
อริยสาวโก   โสตาปนฺโน    โหติ   อวินิปาตธมฺโม    นิยโต   สมฺโพธิปรายโน ฯ   กตเมห ิ  
จตูหิ ฯ  อิธ  ภิกฺขุนิโย  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติปิ   
โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  
สีเลหิ  สมนนฺาคโต  โหต ิ อกขฺณฺเฑห ิ ฯเปฯ  สมาธสิวตตฺนเิกหิ ฯ  อเิมห ิ โข  ภกิขฺุนโิย   
จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต   
สมฺโพธิปรายโนติ ฯ 

[๑๔๘๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  พฺราหฺมณา  ภิกฺขเว  อุทยคามินึ  นาม  ปฏิปท  ปฺเปนฺติ   

เต  สาวก  เอว  สมาทเปนฺติ  เอหิ  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  กาลสฺเสว  อุฏฺาย  ปาจีนมุโข   
ยาหิ  โส  ตฺว  มา  โสพฺภ  ปริวชฺเชหิ  มา  ปปาต  มา  ขาณุ  มา  กณฺฏกฏฺาน  มา   
จนฺทนิก 1  มา  โอฬิคลฺล  ยตฺเถว 2  ปปเตยฺยาสิ  ตตฺเถว  มรณ  อาคเมยฺยาสิ  เอว   
ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชิสฺสสีติ ฯ 

1.  ม. จนฺทนิย ฯ
2.  ม. ยตฺถ ฯ



865 

๑๑
. โ

สต
าปั

ตติ
สงั

ยตุ

ราชการามวรรคที่ ๒ 

สหัสสสูตร  

  องค์คุณของพระโสดาบัน  

[๑๔๘๑]
  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ราชการาม    ใกล้พระนครสาวัตถี   ครั้งนั้น   ภิกษุณีสงฆ์ ๑๐๐๐ รูป    เข้าไปเฝ้า 

พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้

ตรัสกะภิกษุณีเหล่านั้นว่า  

  ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  อริยสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  ย่อมเป็นพระโสดาบนั   
มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา    เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบ้ืองหน้า   ธรรม ๔ ประการ
เป็นไฉน ?     อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี   ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน
พระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว   
ไม่ขาด   ฯลฯ    เป็นไปเพ่ือสมาธิ     อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล   
ย่อมเป็นพระโสดาบนั  มคีวามไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผูเ้ทีย่งทีจ่ะตรัสรู้ในเบ้ืองหน้า.

จบ  สูตรที่ ๑ 

พราหมณสูตร  

  ว่าด้วยอุทยคามินีปฏิปทา  

[๑๔๘๒]
  สาวัตถีนิทาน.  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   พราหมณ์ทั้งหลาย   ย่อมบัญญัติปฏิปทา   ชื่ออุทยคามินี   
พวกเขาย่อมชักชวนสาวกอย่างนีว่้า  ดกูรบรุษุผูเ้จรญิ  มาเถดิท่าน  ท่านจงลกุข้ึนแต่เช้าตรู่  
แล้วเดินบ่ายหน้าไปทางทิศปราจีน  ท่านอย่าเว้นบ่อ  เหว  ตอ  ที่มีหนาม  หลุมเต็ม
ด้วยคูถ  บ่อโสโครกใกล้บ้าน  ท่านพึงตกไปในที่ใด  พึงรอความตายในที่นั้น  ด้วยวิธี
อย่างนี้  เมื่อแตกกายตายไป  ท่านจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์.
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[๑๔๘๓]
ต    โข   ปเนต    ภิกฺขเว    พฺราหฺมณาน   พาลคมนเมต    มูฬฺหคมนเมต   น   

นิพฺพิทาย  น  วิราคาย  น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิฺาย  น  สมฺโพธาย  น   
นิพฺพานาย   สวตฺตติ ฯ   อหฺจ    โข   ภิกฺขเว   อริยสฺส   วินเย   อุทยคามินึ   ปฏิปท   
ปฺเปม ิ1  ยา  เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  อุปสมาย  อภิฺาย  สมฺโพธาย   
นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ 

[๑๔๘๔]
กตมา  จ   สา   ภิกฺขเว   อุทยคามินี   ปฏิปทา  ยา    เอกนฺตนิพฺพิทาย  ฯเปฯ   

นพิพฺานาย  สวตฺตต ิฯ  อธิ  ภิกขฺเว  อรยิสาวโก  พทุเฺธ  อเวจฺจปปฺสาเทน  สมนนฺาคโต  
โหติ  อติปิิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตถฺา  เทวมนสุสฺาน  พทุโฺธ  ภควาต ิฯ  ธมเฺม  สงเฺฆ ฯ   
อรยิกนเฺตห ิ สเีลห ิ สมนฺนาคโต  โหต ิ อกขฺณเฺฑหิ  ฯเปฯ  สมาธสิวตฺตนเิกห ิฯ  อย  
โข   สา   ภิกฺขเว   อุทยคามินี   ปฏิปทา   ยา    เอกนฺตนิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   
อุปสมาย  อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตตีติ ฯ 

[๑๔๘๕]
เอก  สมย  อายสฺมา  จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ  อานนฺโท  สาวตฺถิย  วิหรนฺติ   

เชตวเน  อนาถปิณฺฑิกสฺส   อาราเม ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   สายณฺหสมย   
ปฏิสลฺลานา  วุฏฺโิต  เยน  อายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมตา   
อานนฺเทน  สทฺธึ  สมฺโมทิ  สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ  กติน  นุ  
โข  อาวุโส  อานนฺท  ธมฺมาน  ปหานา  กติน  ธมฺมาน  สมนฺนาคมนเหตุ  เอวมย  ปชา  
ภควตา  พฺยากตา  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนาติ ฯ 

1.  ม. ยุ. ปญฺญาเปมิ ฯ
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[๑๔๘๓]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ข้อบัญญัติของพราหมณ์ทั้งหลายนั้น  เป็นความด�าเนินของ
คนพาล  เปน็ความด�าเนินของคนหลง  ย่อมไมเ่ป็นไปเพือ่ความหน่าย  เพือ่ความคลาย 
ก�าหนัด    เพ่ือความดับ    เพ่ือความเข้าไปสงบ    เพื่อความรู ้ยิ่ง    เพื่อความตรัสรู ้   
เพื่อนิพพาน      ส่วนในอริยวินัย    เราก็บัญญัติปฏิปทาชื่ออุทยคามินี   ที่เป็นไปเพื่อ 
ความหน่ายโดยส่วนเดียว  เพ่ือความคลายก�าหนดั  เพ่ือความดบั  เพือ่ความเข้าไปสงบ  
เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน.

[๑๔๘๔]
  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  กอ็ทุยคามนิปีฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความหน่ายโดยส่วนเดยีว  ฯลฯ   
เพือ่นพิพานเป็นไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวนัิยน้ี  ประกอบด้วยความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหว 
ในพระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   ประกอบด้วยศลีทีพ่ระอริยเจ้าใคร่แล้ว   
ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพ่ือสมาธิ  นีแ้ล  คอื  อทุยคามนิปีฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความหน่าย 
โดยส่วนเดยีว  เพ่ือความคลายก�าหนดั  เพือ่ความดบั  เพือ่ความเข้าไปสงบ  เพือ่ความรูย้ิง่   
เพือ่ความตรัสรู้  เพ่ือนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๒ 

อานันทสูตร  

  ละธรรม ๔  ประกอบธรรม ๔  เป็นพระโสดาบัน  

[๑๔๘๕]
  สมัยหน่ึง   ท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์อยู่  ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี   

ใกล้พระนครสาวัตถี  ครั้งนั้น  เวลาเย็น  ท่านพระสารีบุตรออกจากที่เร้นแล้ว  เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่  ได้ปราศรัย 

กับท่านพระอานนท์    คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว    จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง    ครั้นแล้วได้ถาม 

ท่านพระอานนท์ว่า    ดูกรอานนท์    เพราะละธรรมเท่าไร    เพราะเหตุประกอบธรรมเท่าไร   หมู่สัตว์นี้   พระผู้มีพระภาค 

จึงทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบัน  มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า ?  
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[๑๔๘๖]
จตุนฺน    โข   อาวุโส   ธมฺมาน   ปหานา   จตุนฺน   ธมฺมาน   สมนฺนาคมนเหตุ   

เอวมย   ปชา   ภควตา   พฺยากตา    โสตาปนฺนา   อวินิปาตธมฺมา   นิยตา   สมฺโพธิ- 
ปรายนาติ ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  ยถารูเปน  โข  อาวุโส  พุทฺเธ  อปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชฺชโน   กายสฺส    เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   
อุปปชฺชติ  ตถารูปสฺส  พุทฺเธ  อปฺปสาโท  น  โหติ ฯ  ยถารูเปน  จ  โข  อาวุโส  พุทฺเธ  
อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  สุตวา  อริยสาวโก  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ   
สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  ตถารูปสฺส  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาโท  โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  
ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ 

[๑๔๘๗]
ยถารเูปน  [1]  โข  อาวโุส  ธมเฺม  อปปฺสาเทน  สมนนฺาคโต  อสสฺตุวา  ปถุชุชฺโน  

กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  อปาย  ทคุคฺต ึ วนิปิาต  นริย  อปุปชชฺต ิ ตถารปูสสฺ  ธมเฺม  
อปฺปสาโท  น  โหติ ฯ  ยถารูเปน  จ  โข  อาวุโส  ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  
สุตวา  อรยิสาวโก  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สคุต ึ สคคฺ  โลก  อปุปชชฺต ิ ตถารปูสสฺ  
ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาโท  โหติ  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  ฯเปฯ

 

[๑๔๘๘]
ยถารูเปน  โข  อาวุโส  สงฺเฆ  อปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  อสฺสุตวา  ปุถุชฺชโน  

กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ  ตถารูปสฺส  สงฺเฆ   
อปปฺสาโท  น  โหต ิฯ  ยถารูเปน  จ  โข  อาวโุส  สงเฺฆ  อเวจจฺปปฺสาเทน  สมนนฺาคโต  
สุตวา  อรยิสาวโก  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สคุต ึ สคคฺ  โลก  อปุปชชฺต ิ ตถารปูสสฺ   
สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาโท  โหติ  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ฯเปฯ  อนุตฺตร  ปฺุกฺ-
เขตฺต  โลกสฺสาติ ฯ 

1.  ม. จ ฯ
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[๑๔๘๖]
  ท่านพระอานนท์กล่าวตอบว่า  ดกูรท่านผูม้อีาย ุ เพราะละธรรม ๔ ประการ  เพราะเหตปุระกอบ
ธรรม ๔ ประการ   หมู่สัตว์นี้   พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบัน  
มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา    เป็นผู้เท่ียงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า     ธรรม ๔ ประการ 
เป็นไฉน ?   ปุถชุนผู้ไม่ได้สดับ  ประกอบด้วยความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า  
เหน็ปานใด  เมือ่แตกกายตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทคุต ิ วนิิบาต  นรก  ความเลือ่มใส
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเห็นปานน้ัน   ย่อมไม่มีแก่ปุถุชนน้ัน     ส่วนอริยสาวก 
ผู้ได้สดับ    ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเห็นปานใด   
เมื่อแตกกายตายไป    ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์   ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน
พระพทุธเจ้าเหน็ปานนัน้  ย่อมมีแก่อรยิสาวกนัน้ว่า  แม้เพราะเหตนุี้ๆ   พระผูม้พีระภาค
พระองค์นั้น  ฯลฯ  เป็นผู้จ�าแนกธรรม.

[๑๔๘๗]
  ดูกรท่านผู้มีอายุ   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ   ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว 
ในพระธรรมเห็นปานใด  เมื่อแตกกายตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  
ความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระธรรมเห็นปานน้ัน   ย่อมไม่มีแก่ปุถุชนน้ัน     ส่วน 
อริยสาวกผู้ได้สดับ  ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมเห็นปานใด   
เมื่อแตกกายตายไป    ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์    ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว 
ในพระธรรมเห็นปานนั้น    ย่อมมีแก่อริยสาวกน้ันว่า   พระธรรมอันพระผู้มีพระภาค 
ตรัสดีแล้ว  ฯลฯ  อันวิญูชนพึงรู้เฉพาะตน.

[๑๔๘๘]
  ดูกรท่านผู้มีอายุ   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ   ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว 
ในพระสงฆ์เห็นปานใด   เมือ่แตกกายตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทคุต ิ วนิิบาต  นรก   
ความเล่ือมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์เห็นปานน้ัน   ย่อมไม่มีแก่ปุถุชนน้ัน     ส่วน
อริยสาวกผู้ได้สดับ   ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์เห็นปานใด   
เมื่อแตกกายตายไป    ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์    ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว 
ในพระสงฆ์เหน็ปานนัน้    ย่อมมแีก่อรยิสาวกนัน้ว่า  พระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาค  
เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว  ฯลฯ  เป็นนาบุญของโลก  ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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[๑๔๘๙]
  ยถารเูปน  โข  อาวุโส  ทุสฺสีเลฺยน  สมนฺนาคโต  อสสฺตุวา  ปถุุชชฺโน  กายสสฺ  เภทา  
ปร  มรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ  ตถารูปสฺส  ทุสฺสีลฺย 1  น  โหติ ฯ   
ยถารูเปหิ  จ  โข  อาวุโส  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  [2]  อริยสาวโก  กายสฺส  
เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  ตถารูปานิสฺส  อริยกนฺตานิ  สีลานิ  
โหนฺติ  อกฺขณฺฑานิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิกานิ ฯ 

[๑๔๙๐]
อิเมส  โข  อาวุโส  จตุนฺน  ธมฺมาน  ปหานา  อิเมส  จตุนฺน  ธมฺมาน  สมนฺนา- 

คมนเหตุ    เอวมย   ปชา   ภควตา    พฺยากตา    โสตาปนฺนา   อวินิปาตธมฺมา    นิยตา   
สมฺโพธิปรายนาติ ฯ 

[๑๔๙๑]
จตหู ิ ภกิขฺเว  ธมเฺมห ิ สมนนฺาคโต  อรยิสาวโก  สพพฺทุคคฺตภิย  สมตกิกฺนฺโต   

โหติ ฯ  กตเมหิ  จตหู ิฯ  อธิ  ภิกขฺเว  อรยิสาวโก  พทุเฺธ  อเวจจฺปปฺสาเทน  สมนนฺาคโต   
โหติ  อติปิิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตถฺา  เทวมนสุสฺาน  พทุโฺธ  ภควาต ิฯ  ธมเฺม  สงเฺฆ ฯ   
อรยิกนเฺตห ิ สเีลห ิ สมนนฺาคโต  โหต ิ อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธสิวตฺตนิเกห ิฯ  อิเมห ิ โข  
ภิกฺขเว  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  สพฺพทุคฺคติภย  สมติกฺกนฺโต  โหตีติ ฯ 

1.  ยุ. ทุสฺสีเลน  โหติ ฯ
2.  ม. ยุ. สุตวา ฯ
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[๑๔๘๙]
  ดูกรท่านผูม้อีาย ุ ปถุชุนผูไ้ม่ได้สดับ  ประกอบด้วยความทศุลีเหน็ปานใด  เมือ่แตกกาย 
ตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ความทุศีลเห็นปานนั้น  ย่อมไม่มีแก่ 
ปถุชุนนัน้   ส่วนอรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยศลีทีพ่ระอริยเจ้าใคร่แล้วเห็นปานใด  เม่ือแตกกาย
ตายไป  ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  ศลีทีพ่ระอริยเจ้าใคร่แล้ว  เป็นศีลไม่ขาด...   เป็นไป 
เพื่อสมาธิเห็นปานนั้น  ย่อมมีแก่อริยสาวกนั้น.

[๑๔๙๐]
  ดูกรท่านผู้มีอายุ  เพราะละธรรม ๔ ประการนี้  เพราะเหตุประกอบธรรม ๔ ประการนี้   
หมู่สัตว์น้ี   พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ว่า    เป็นพระโสดาบัน    มีความไม่ตกต�่า 
เป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

จบ  สูตรที่ ๓ 

ทุคติสูตรที่ ๑ 

  มีธรรม ๔ ประการพ้นทุคติ

[๑๔๙๑]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ   ย่อมล่วงภัย   
คือทุคติทั้งหมดได้   ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบ
ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า...      ในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...  
ประกอบด้วยศลีท่ีพระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพือ่สมาธ ิ  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
อรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการเหล่านี ้ ย่อมล่วงภัยคือทุคติทั้งหมดได้.

จบ  สูตรที่ ๔ 
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[๑๔๙๒]
จตูหิ    ภิกฺขเว    ธมฺเมหิ    สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   สพฺพทุคฺคติวินิปาตภย   

สมติกฺกนฺโต  โหติ ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺป-
สาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ   
ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  
สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   อิเมหิ    โข   ภิกฺขเว   จตูหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต  อริยสาวโก   
สพฺพทุคฺคติวินิปาตภย  สมติกฺกนฺโต  โหตีติ ฯ 

[๑๔๙๓]
เย  เต  ภิกขฺเว  อนกุมเฺปยยฺาถ  เย  จ  โสตพพฺ  มฺเยยฺุ  มติตฺา  วา  อมจจฺา  

วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  เต  ภิกฺขเว  จตูสุ  โสตาปตฺติยงฺเคสุ  สมาทเปตพฺพา   
นเิวเสตพพฺา  ปตฏฺิาเปตพพฺา ฯ  กตเมส ุ จตสู ุฯ  พทุเฺธ  อเวจจฺปปฺสาเท  สมาทเปตพพฺา  
นิเวเสตพฺพา  ปติฏฺาเปตพฺพา  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  
ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตสุ  สีเลสุ  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  ปติฏฺา- 
เปตพฺพา  อกฺขณฺเฑสุ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกสุ ฯ  เย  เต  ภิกฺขเว  อนุกมฺเปยฺยาถ  เย  
จ  โสตพฺพ  มฺเยฺยุ  มิตฺตา  วา  อมจฺจา  วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  เต  ภิกฺขเว  
อิเมสุ  จตูสุ  โสตาปตฺติยงฺเคสุ  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  ปติฏฺาเปตพฺพาติ ฯ 
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ทุคติสูตรที่ ๒ 

  มีธรรม ๔ ประการ  พ้นทุคติและวินิบาต  

[๑๔๙๒]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  ย่อมล่วงภัย  คือ
ทุคติและวินิบาตทั้งหมดได้     ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?     อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   
ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   
ประกอบด้วยศลีท่ีพระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพือ่สมาธ ิ  ดกูรภกิษทุัง้หลาย   
อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเหล่าน้ี    ย่อมล่วงภัยคือทุคติและวินิบาต
ทั้งหมดได้.

จบ  สูตรที่ ๕ 

มิตตามัจจสูตรท่ี ๑ 

  องค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ  

[๑๔๙๓]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายพงึอนเุคราะห์เหล่าชนผูเ้ป็นมติร  อ�ามาตย์  ญาติ
หรือสาโลหิต  ผู้ที่ส�าคัญโอวาทว่า  เป็นสิ่งที่ตนควรฟัง  พึงยังเขาเหล่านั้นให้สมาทาน   
ให้ตัง้มัน่  ให้ด�ารงอยู ่ ในองค์แห่งธรรมเป็นเครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการ   องค์แห่งธรรม
เป็นเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการเป็นไฉน ?   คือ  พึงให้สมาทาน  ให้ตั้งมั่น  ให้ด�ารงอยู่   
ในความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...  ในศลี 
ทีพ่ระอรยิเจ้าใคร่แล้ว   ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพือ่สมาธ ิ  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เธอทัง้หลาย 
พึงอนุเคราะห์เหล่าชนผู้เป็นมิตร   อ�ามาตย์   ญาติหรือสาโลหิต   ผู้ที่ส�าคัญโอวาทว่า 
เป็นส่ิงทีต่นควรฟัง  พึงยังเขาเหล่านัน้ให้สมาทาน  ให้ตัง้มัน่  ให้ด�ารงอยูใ่นองค์แห่งธรรม 
เป็นเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการเหล่านี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖ 
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[๑๔๙๔]
เย  เต  ภิกขฺเว  อนกุมเฺปยยฺาถ  เย  จ  โสตพพฺ  มฺเยยฺุ  มติตฺา  วา  อมจจฺา  

วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  เต  ภิกฺขเว  จตูสุ  โสตาปตฺติยงฺเคสุ  สมาทเปตพฺพา   
นเิวเสตพพฺา  ปตฏฺิาเปตพฺพา ฯ  กตเมสุ  จตสู ุฯ  พทุเฺธ  อเวจจฺปปฺสาเท  สมาทเปตพพฺา  
นิเวเสตพฺพา  ปติฏฺาเปตพฺพา  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  
ภควาติ ฯ 

[๑๔๙๕]
สิยา   ภิกฺขเว   จตุนฺน   มหาภูตาน   อฺถตฺต   ปวีธาตุยา   อาโปธาตุยา   

เตโชธาตุยา  วาโยธาตุยา ฯ  น  เตฺวว  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตสฺส  อริย-
สาวกสฺส  สิยา  อฺถตฺต ฯ  ตตฺรีท  อฺถตฺต ฯ  โส  วต  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  นิรย  วา  ติรจฺฉานโยนึ  วา  ปิตฺติวิสย  วา  อุปปชฺชิสฺสตีติ   
เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตสุ  สีเลสุ  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  
ปติฏฺาเปตพฺพา  อกฺขณฺเฑสุ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกสุ ฯ 

[๑๔๙๖]
สิยา  ภิกฺขเว  จตุนฺน  มหาภูตาน  อฺถตฺต  ปวีธาตุยา  อาโปธาตุยา  เตโช-

ธาตุยา  วาโยธาตุยา ฯ  น  เตฺวว  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคตสฺส  อริยสาวกสฺส  สิยา   
อฺถตฺต ฯ  ตตฺรีท  อฺถตฺต ฯ  โส  วต  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  อริย- 
สาวโก  นิรย  วา  ติรจฺฉานโยนึ  วา  ปิตฺติวิสย  วา  อุปปชฺชิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ

[๑๔๙๗]
เย  เต  ภิกฺขเว  อนุกมฺเปยฺยาถ  เย  จ  โสตพฺพ  มฺเยฺยุ  มิตฺตา  วา  อมจฺจา   

วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  เต  ภิกฺขเว  อิเมสุ  จตูสุ  โสตาปตฺติยงฺเคสุ  สมาท- 
เปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  ปติฏฺาเปตพฺพาติ ฯ 
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ยตุ

มิตตามัจจสูตรท่ี ๒ 

  องค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ  

[๑๔๙๔]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์เหล่าชนผู้เป็นมิตร...   ให้ด�ารงอยู่  
ในองค์แห่งธรรมเป็นเคร่ืองบรรลโุสดา ๔ ประการ   องค์แห่งธรรมเป็นเครือ่งบรรลโุสดา 
๔ ประการเป็นไฉน ?   คือ  พึงให้สมาทาน  ให้ตั้งมั่น  ให้ด�ารงอยู่  ในความเลื่อมใส
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า  แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  ฯลฯ   
เป็นผู้จ�าแนกธรรม.

[๑๔๙๕]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๔  คือ  ธาตุดิน  ธาตุน�้า  ธาตุไฟ  ธาตุลม  พึงมี 
ความแปรเป็นอย่างอืน่ไปได้  ส่วนอรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหว 
ในพระพุทธเจ้า    ไม่พึงมีความแปรเป็นอย่างอื่นไปได้เลย   ความแปรเป็นอย่างอ่ืน 
ในข้อนัน้  ดงันี ้  อรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า...  
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   จักเข้าถึงนรก  ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  หรือปิตติวิสัย   
ข้อนีไ้ม่เป็นฐานะทีจ่ะมไีด้  เธอทัง้หลายพึงยังเขาเหล่าน้ันให้สมาทาน  ให้ตัง้ม่ัน  ให้ด�ารงอยู่   
ในความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...      ในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...    
ในศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพื่อสมาธิ.

[๑๔๙๖]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๔  คือ  ธาตุดิน  ธาตุน�้า  ธาตุไฟ  ธาตุลม  พึงมี 
ความแปรเป็นอย่างอื่นไปได้     ส่วนอริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว   
ไม่พึงมีความแปรเป็นอย่างอื่นไปได้เลย    ความแปรเป็นอย่างอื่นในข้อนั้น    ดังนี ้  
อริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  จักเข้าถึงนรก  ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  
หรือปิตติวิสัย  ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.

[๑๔๙๗]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย    เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์เหล่าชนผู้เป็นมิตร   อ�ามาตย ์  
ญาติหรอืสาโลหติ  ผูท้ีส่�าคญัโอวาทว่า  เป็นสิง่ทีต่นควรฟัง  พงึยงัเขาเหล่านัน้ให้สมาทาน  
ให้ตั้งมั่น  ให้ด�ารงอยู่  ในองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการเหล่านี้.

จบ  สูตรที่ ๗ 
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[๑๔๙๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เสยฺยถาปิ  นาม  พลวา   

ปุริโส  สมฺมิฺชิต   วา  พาห   ปสาเรยฺย  ปสาริต   วา  พาห   สมฺมิฺเชยฺย   เอวเมว   
เชตวเน  อนฺตรหิโต  เทเวสุ  ตาวตึเสสุ  ปาตุรโหสิ ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ตาวตึสกายิกา   
เทวตาโย    เยนายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   
มหาโมคฺคลฺลาน    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    อฏฺสุ ฯ    เอกมนฺต    ติา    โข   ตา   
เทวตาโย  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เอตทโวจ  

[๑๔๙๙]
สาธุ    โข   อาวุโส   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมน    โหติ   อิติปิ    โส   

ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ ฯ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคมนเหตุ  โข  อาวุโส  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ   
สคฺค    โลก   อุปปชฺชนฺติ ฯ   สาธุ    โข   อาวุโส   ธมฺเม   สงฺเฆ ฯ   สาธุ    โข   อาวุโส   
อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคมน    โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   
อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคมนเหตุ    โข   อาวุโส    เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   
เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชนฺตีติ ฯ 

[๑๕๐๐]
สาธุ    โข  มาริส    โมคฺคลฺลาน  พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมน    โหติ   

อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺ- 
ปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  โข  มาริส  โมคฺคลฺลาน  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส   
เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชนฺติ ฯ  สาธุ  โข  มาริส  โมคฺคลฺลาน   
ธมฺเม    สงฺเฆ ฯ    อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ    สมนฺนาคมน    โหติ    อกฺขณฺเฑหิ    ฯเปฯ   
สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคมนเหตุ  โข  มาริส  โมคฺคลฺลาน   
เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชนฺตีติ ฯ 
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เทวจาริกสูตรที่ ๑ 

  ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงสุคติ  

[๑๔๙๘]
  สาวัตถีนิทาน.   ครั้งนั้น   ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้หายจากพระวิหารเชตวันไปปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงส ์ 

เหมือนบุรุษมีก�าลังเหยียดแขนที่คู้   หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้น    ล�าดับนั้น    เทวดาช้ันดาวดึงส์มากด้วยกัน    เข้าไปหา

ท่านพระมหาโมคคัลลานะ   อภิวาทแล้ว    ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง   ครั้นแล้ว   ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าว 

กะเทวดาเหล่านั้นว่า

[๑๔๙๙]
  ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย  การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าว่า  
แม้เพราะเหตนุี้ๆ   พระผูม้พีระภาคพระองค์น้ัน  ฯลฯ  เป็นผู้จ�าแนกธรรม  เป็นความดแีล   
เพราะเหตท่ีุประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระพุทธเจ้า  สตัว์บางพวกในโลกนี ้  
เมื่อแตกกายตายไป    ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์    การประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   เป็นความดีแล  เพราะเหตุที่ประกอบ
ด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...   สตัว์บางพวกในโลกนี้   
เมือ่แตกกายตายไป  ย่อมเข้าถงึสคุตโิลกสวรรค์  การประกอบด้วยศลีทีพ่ระอรยิเจ้าใคร่แล้ว   
ไม่ขาด    ฯลฯ    เป็นไปเพื่อสมาธิ    เป็นความดีแล    เพราะเหตุที่ประกอบด้วยศีลที่ 
พระอริยเจ้าใคร่แล้ว   สัตว์บางพวกในโลกนี้    เมื่อแตกกายตายไป   ย่อมเข้าถึงสุคต ิ
โลกสวรรค์.  [1]

[๑๕๐๐]
  เทวดาทั้งหลายกล่าวว่า   ข้าแต่พระโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์   การประกอบด้วยความเลื่อมใสอัน 
ไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า...      ในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...    เป็นความดีแล   
การประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด...  เป็นไปเพื่อสมาธิ  เป็นความดีแล   
ข้าแต่ท่านพระโมคคัลลานะผู ้นิรทุกข์    เพราะเหตุท่ีประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อนัไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   การประกอบด้วยศลี 
ที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว    สัตว์บางพวกในโลกน้ี    เม่ือกายแตกตายไป   ย่อมเข้าถึงสุคต ิ
โลกสวรรค์.

จบ  สูตรที่ ๘ 

1.  ดูเพ่ิมเติมได้ที่ข้อ  [๑๕๐๕]  และ  [๑๕๑๐]  ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม
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[๑๕๐๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ   อถ    โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน    เสยฺยถาปิ   นาม   

พลวา  ปุริโส  สมฺมิฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา  พาห  สมฺมิฺเชยฺย  เอวเมว   
เชตวเน  อนฺตรหิโต  เทเวสุ  ตาวตึเสสุ  ปาตุรโหสิ ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ตาวตึสกายิกา   
เทวตาโย    เยนายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   
มหาโมคฺคลฺลาน  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏฺสุ ฯ  เอกมนฺต  ติา  โข  ตา  เทวตาโย   
อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เอตทโวจ  

[๑๕๐๒]
สาธุ    โข   อาวุโส   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมน  โหติ   อิติปิ    โส   

ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ ฯ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคมนเหตุ    โข   อาวุโส    เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส    เภทา   ปร   มรณา  
สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปนฺนา ฯ  สาธุ  โข  อาวุโส  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ   
สมนฺนาคมน    โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   อริยกนฺเตหิ   สีเลห ิ  
สมนฺนาคมนเหตุ  โข  อาวุโส  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ   
สคฺค  โลก  อุปปนฺนาติ ฯ 

[๑๕๐๓]
สาธุ    โข  มาริส    โมคฺคลฺลาน  พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมน    โหติ   

อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺ- 
ปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  โข  มาริส  โมคฺคลฺลาน  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส   
เภทา  ปร   มรณา  สุคตึ   สคฺค    โลก   อุปปนฺนา ฯ  สาธุ    โข  มาริส    โมคฺคลฺลาน   
ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคมน  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิ- 
สวตฺตนิเกหิ ฯ    อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ    สมนฺนาคมนเหตุ    โข   มาริส    โมคฺคลฺลาน   
เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปนฺนาติ ฯ 
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เทวจาริกสูตรที่ ๒ 

  ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงสุคติ  

[๑๕๐๑]
  สาวัตถีนิทาน.    ครั้งนั้น    ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้หายจากพระวิหารเชตวัน    ไปปรากฏในเทวโลก 

ชั้นดาวดึงส์เหมือนบุรุษมีก�าลังเหยียดแขนท่ีคู้   หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้น   ครั้งนั้น    เทวดาชั้นดาวดึงส์มากด้วยกัน 

เข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะ   อภิวาทท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้ว   ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง   คร้ันแล้ว 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกะเทวดาเหล่านั้นว่า.

[๑๕๐๒]
  ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย   การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...   
ในพระธรรม...  ในพระสงฆ์...   เป็นความดแีล   เพราะเหตุทีป่ระกอบด้วยความเลือ่มใส
อนัไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   สตัว์บางพวกในโลกนี ้  
เมื่อแตกกายตายไป   ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์   การประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้า
ใคร่แล้ว  ไม่ขาด...   เป็นไปเพื่อสมาธิ  เป็นความดีแล  เพราะเหตุที่ประกอบด้วยศีล
ที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว    สัตว์บางพวกในโลกน้ี    เม่ือแตกกายตายไป   ย่อมเข้าถึงสุคต ิ
โลกสวรรค์.  [1]

[๑๕๐๓]
  เทวดาท้ังหลายกล่าวว่า   ข้าแต่ท่านพระโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์   การประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...      ในพระธรรม...    ในพระสงฆ์...      เป็นความดีแล...   
การประกอบด้วยศลีทีพ่ระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด...   เป็นไปเพือ่สมาธิ  เป็นความดแีล   
เพราะเหตุท่ีประกอบด้วยศลีท่ีพระอรยิเจ้าใคร่แล้ว  สตัว์บางพวกในโลกนี ้ เมือ่แตกกาย
ตายไป  ย่อมเข้าถึงซึ่งสุคติโลกสวรรค์

จบ  สูตรที่ ๙ 

1.  ดูเพ่ิมเติมได้ที่ข้อ  [๑๕๐๕]  และ  [๑๕๑๐]  ในเล่มนี้  -ผู้รวบรวม
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[๑๕๐๔]
อถ  โข  ภควา  เสยฺยถาปิ  นาม  พลวา  ปุริโส  สมฺมิฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย   

ปสาริต   วา   พาห   สมฺมิฺเชยฺย    เอวเมว   เชตวเน  อนฺตรหิโต   เทเวสุ   ตาวตึเสสุ   
ปาตรุโหสิ ฯ  อถ  โข  สมพฺหลุา  ตาวตสึกายกิา  เทวตาโย  เยน  ภควา  เตนปุสงกฺมสึุ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏฺสุ ฯ  เอกมนฺต  ติา  โข  ตา  
เทวตาโย  ภควา  เอตทโวจ  

[๑๕๐๕]
สาธุ    โข   อาวุโส   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมน    โหติ   อิติปิ    โส   

ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ ฯ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนนฺาคมนเหต ุ โข  อาวโุส  เอวมเิธกจเฺจ  สตตฺา  โสตาปนนฺา  อวนิปิาตธมมฺา  นยิตา  
สมฺโพธิปรายนา ฯ  สาธุ  โข  อาวุโส  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคมน  
โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคมนเหตุ  โข  
อาวุโส  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนาติ ฯ  

[๑๕๐๖]
สาธุ  โข  มาริส  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมน  โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  

ฯเปฯ  สตถฺา  เทวมนสฺุสาน  พุทฺโธ  ภควาต ิฯ  พทุเฺธ  อเวจฺจปปฺสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  
โข  มาริส  เอวมย  ปชา  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนา ฯ  สาธุ  
โข  มาริส  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคมน  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  
สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคมนเหตุ  โข  มาริส  เอวมย  ปชา  
โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนาติ ฯ 

ราชการามวคฺโค  ทุติโย ฯ
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เทวจาริกสูตรที่ ๓ 

  องค์คุณของพระโสดาบัน  

[๑๕๐๔]
  สาวัตถีนิทาน.    ครั้งน้ัน   พระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระวิหารเชตวัน    ไปปรากฏในเทวโลกช้ันดาวดึงส ์  

เหมือนบุรุษมีก�าลังเหยียดแขนที่คู ้    หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้น    ครั้งนั้น    เทวดาชั้นดาวดึงส์มากด้วยกันเข้าไปเฝ้า 

พระผู้มีพระภาคแล้ว  ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะเทวดาเหล่านั้นว่า

[๑๕๐๕]
  ดูกรผู ้มีอายุท้ังหลาย    การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน 
พระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   เป็นความดีแล   เพราะเหตุที่ประกอบ
ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า...      ในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...   
สัตว์บางพวกในโลกนี ้ เป็นพระโสดาบัน  มีความไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผูเ้ทีย่งทีจ่ะ
ตรสัรู้ในเบ้ืองหน้า  การประกอบด้วยศลีทีพ่ระอรยิเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด...  เป็นไปเพือ่สมาธ ิ  
เป็นความดแีล   เพราะเหตทุีป่ระกอบด้วยศลีทีพ่ระอริยเจ้าใคร่แล้ว  สตัว์บางพวกในโลกนี้   
เป็นพระโสดาบัน  มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

[๑๕๐๖]
  เทวดาทัง้หลายกราบทลูว่า  ข้าแต่พระองค์ผูน้ริทกุข์  การประกอบด้วยความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหว 
ในพระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   เป็นความดแีล   เพราะเหตทีุป่ระกอบด้วย
ความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...  หมูสั่ตว์นี้   
เป็นพระโสดาบัน   มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา    เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า   
การประกอบด้วยศลีทีพ่ระอรยิเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพ่ือสมาธ ิ เป็นความดแีล   
เพราะเหตุที่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว    หมู่สัตว์น้ี    เป็นพระโสดาบัน   
มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบราชการามวรรคที่ ๒ 
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ตสฺสุทฺทาน

    สหสฺสพฺราหฺมณา  อานนฺโท  ทุคฺคติ  อปเร  ทุเว
    มิตฺเตนามจฺจา  เทฺว  วุตฺตา  ตโย  จ  เทวจาริกาติ ฯ
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. สหัสสสูตร      ๒. พราหมณสูตร
    ๓. อานันทสูตร      ๔. ทุคติสูตรที่ ๑
    ๕. ทุคติสูตรที่ ๒    ๖. มิตตามัจจสูตรที่ ๑
    ๗. มิตตามัจจสูตรที่ ๒     ๘. เทวจาริกสูตรที่ ๑
    ๙. เทวจาริกสูตรที่ ๒     ๑๐. เทวจาริกสูตรที่ ๓
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สรกานิวคฺโค 1  ตติโย

[๑๕๐๗]
เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ  กปิลวตฺถุสฺมึ  นิโคฺรธาราเม ฯ   

อถ    โข   มหานาโม   สกฺโก    เยน   ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  มหานาโม  สกฺโก  ภควนฺต   
เอตทโวจ    อิท    ภนฺเต    กปิลวตฺถุ    อิทฺธฺเจว   ผีตฺจ   พหุชฺ    อากิณฺณ- 
มนุสฺส  สมฺพาธพฺยูห ฯ  โส  ขฺวาห  ภนฺเต  ภควนฺต  วา  ปยิรุปาสิตฺวา  มโนภาวนีเย   
วา  ภิกฺขู  สายณฺหสมย  กปิลวตฺถุ  ปวิสนฺโต  วิพฺภนฺเตนป ิ2  หตฺถินา  สมาคจฺฉามิ   
วิพฺภนฺเตนปิ   อสฺเสน  สมาคจฺฉามิ   วิพฺภนฺเตนปิ   รเถน  สมาคจฺฉามิ   วิพฺภนฺเตนปิ  
สกเฏน  สมาคจฺฉามิ  วิพฺภนฺเตนปิ  ปุริเสน  สมาคจฺฉามิ ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต  ตสฺมึ  
สมเย  มุสฺสเตว  ภควนฺต  อารพฺภ  สติ  มุสฺสติ  ธมฺม  อารพฺภ  สติ  มุสฺสติ  สงฺฆ   
อารพฺภ  สติ ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต  เอว  โหติ  อิมมฺหิ  จาห  สมเย  กาล  กเรยฺย   
กา  มยฺห  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ  

[๑๕๐๘]
มา   ภายิ   มหานาม   มา   ภายิ   มหานาม   อปาปกนฺเต   มรณ   ภวิสฺสต ิ  

อปาปิกา   กาลกิริยา ฯ   ยสฺส   กสฺสจิ   มหานาม   ทีฆรตฺต   สทฺธาปริภาวิต    จิตฺต   
สีลปริภาวิต  จิตฺต  สุตปริภาวิต  จิตฺต  จาคปริภาวิต  จิตฺต  ปฺาปริภาวิต  จิตฺต ฯ   
ตสฺส  โย  หิ  ขฺวาย  กาโย  รูปี  จาตุมฺมหาภูติโก  มาตาเปตฺติกสมฺภโว  โอทนกุมฺมา- 
สุปจโย  อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺโม  ต   อิเมว  กากา  วา  ขาทนฺติ  
คิชฺฌา  วา  ขาทนฺติ  กุลลา  วา  ขาทนฺติ  สุนขา  วา  ขาทนฺติ  สิคาลา 3  วา  ขาทนฺติ   
วิวิธา  วา  ปาณกชาตา  ขาทนฺติ ฯ  ยฺจ  ขฺวสฺส  จิตฺต   ทีฆรตฺต   สทฺธาปริภาวิต   
สีลสุตจาคปฺาปริภาวิต  ต  อุทฺธงฺคามิ  โหติ  วิเสสคามิ ฯ  

1.  ม. สรณานิวคฺโค ฯ 
2.  ม. ภมนฺเตนปิ ฯ  ก.  ภมนฺเตนปิ ฯ  อิโต  ปร  อปราปิ  จตฺตาโร  ปาา  เอว  ญาตพฺพา ฯ
3.  ม. สิงฺคาลา ฯ  เอวมุปริ ฯ 
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สรกานิวรรคท่ี ๓  

มหานามสูตรที่ ๑  

  ว่าด้วยกาลกิริยาอันไม่เลวทราม  

[๑๕๐๗]
  ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

  สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม   ใกล้พระนครกบิลพัสดุ์   แคว้นสักกะ  ครั้งนั้น   พระเจ้า

มหานามศากยราช  เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ทรงถวายบังคมพระผูม้พีระภาคแล้ว  ประทบันัง่ ณ ทีค่วร

ส่วนข้างหนึง่  ครัน้แล้ว  ได้ทรงกราบทลูว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  พระนครกบิลพัสดุ์นี้    เป็นพระนครมั่งคั่ง  เจริญรุ่งเรือง   

มีผู้คนมาก  แออัดไปด้วยมนุษย์   มีถนนคับแคบ  หม่อมฉันนั่งใกล้พระผู้มีพระภาค  หรือนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลาย   ผู้เป็นท่ี

เจรญิใจแล้ว  เมือ่เข้าไปยังพระนครกบลิพสัดุใ์นเวลาเยน็  ย่อมไม่ไปพร้อมกบัช้าง  ม้า  รถ  เกวยีน  และแม้กบับรุษุ  สมยันัน้   

หม่อมฉนัลมืสตทิีป่รารภถงึพระผูม้พีระภาค  พระธรรม  พระสงฆ์  หม่อมฉนัมคีวามด�ารว่ิา  ถ้าในเวลานีเ้รากระท�ากาละลงไป   

คติของเราจะเป็นอย่างไร  อภิสัมปรายภพของเราจะเป็นอย่างไร ? 

[๑๕๐๘]
  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   ขอถวายพระพรมหาบพิตร    อย่ากลัวเลยๆ การสวรรคต 
อันไม่เลวทรามจักมีแก่มหาบพิตร  กาลกิริยาอันไม่เลวทรามจักมีแก่มหาบพิตร   ดูกร
มหาบพิตร   จิตของผู้ใดผู้หนึ่งท่ีอบรมแล้วด้วยศรัทธา   ศีล   สุตะ   จาคะ   ปัญญา   
ตลอดกาลนาน   กายนี้ของผู้นั้น    มีรูป   ประกอบด้วยมหาภูตรูป ๔    มีมารดาบิดา 
เป็นแดนเกิด  เจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด  มีความไม่เที่ยง  ต้องขัดสี  นวดฟั้น   
และมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา   พวกกา    แร้ง    นกตะกรุม    สุนัข   
สุนัขจิ้งจอก  หรือสัตว์ต่างชนิด  ย่อมกัดกินกายนี้แหละ  ส่วนจิตของผู้นั้นอันศรัทธา  
ศีล   สุตะ   จาคะ   ปัญญาอบรมแล้วตลอดกาลนาน  ย่อมเป็นคุณชาติไปในเบื้องบน 
ถึงคุฌวิเศษ. 1

1.  คุณวิเศษ  -ผู้รวบรวม
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[๑๕๐๙]
เสยฺยถาปิ  มหานาม  ปุริโส  สปฺปิกุมฺภ  วา  เตลกุมฺภ  วา  คมฺภีร  อุทกรหท  

โอคาเหตฺวา 1  ภินฺเทยฺย  ตตฺร  ยา  อสฺส  สกฺขรา  วา  กลา  วา  สา  อโธคามี  อสฺส   
ยฺจ  ขฺวสฺส  ตตฺร  สปฺปิ  วา  เตล  วา  ต  อุทฺธงฺคามิ  อสฺส  วิเสสคามิ ฯ  เอวเมว  โข   
มหานาม  ยสฺส  กสฺสจิ   ทีฆรตฺต   สทฺธาปริภาวิต   จิตฺต   สีลสุตจาคปฺาปริภาวิต   
จิตฺต   ตสฺส    โย   หิ    ขฺวาย   กาโย    รูปี    จาตุมฺมหาภูติโก   มาตาเปตฺติกสมฺภโว   
โอทนกุมฺมาสุปจโย  อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺโม  ต  อิเมว  กากา  วา  
ขาทนฺติ  คิชฺฌา  วา  ขาทนฺติ  กุลลา  วา  ขาทนฺติ  สุนขา  วา  ขาทนฺติ  สิคาลา  วา  
ขาทนติฺ  วิวิธา  วา  ปาณกชาตา  ขาทนฺต ิ ยฺจ  ขฺวสสฺ  จิตตฺ  ทฆีรตตฺ  สทธฺาปริภาวติ   
สีลสุตจาคปฺาปริภาวิต  ต  อุทฺธงฺคามิ  โหติ  วิเสสคามิ ฯ  ตุยฺห  โข  ปน  มหานาม   
ทีฆรตฺต  สทฺธาปริภาวิต  จิตฺต  สีลสุตจาคปฺาปริภาวิต  จิตฺต ฯ  มา  ภายิ  มหานาม   
มา  ภายิ  มหานาม  อปาปกนฺเต  มรณ  ภวิสฺสติ  อปาปิกา  กาลกิริยาติ ฯ  

[๑๕๑๐]
เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ  กปิลวตฺถุสฺมึ  นิโคฺรธาราเม ฯ   

อถ    โข   มหานาโม   สกฺโก    เยน   ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  มหานาโม  สกฺโก  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อิท   ภนฺเต   กปิลวตฺถุ   อิทฺธฺเจว   ผีตฺจ   พหุชฺ   อากิณฺณมนุสฺส   
สมฺพาธวิยูห ฯ  โส  ขฺวาห  ภนฺเต  ภควนฺต  วา  ปยิรุปาสิตฺวา  มโนภาวนีเย  วา  ภิกฺขู   
สายณฺหสมย  กปิลวตฺถุ  ปวิสนฺโต  ภนฺเตนปิ  หตฺถินา  สมาคจฺฉามิ  ภนฺเตนปิ  อสฺเสน   
สมาคจฺฉามิ  ภนฺเตนปิ  รเถน   สมาคจฺฉามิ  ภนฺเตนปิ  สกเฏน  สมาคจฺฉามิ  ภนฺเตนปิ   
ปุริเสน  สมาคจฺฉามิ ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต  ตสฺมึ  สมเย  มุสฺสเตว  ภควนฺต  อารพฺภ   
สติ  มุสฺสติ  ธมฺม  อารพฺภ  สติ  มุสฺสติ  สงฺฆ  อารพฺภ  สติ ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต   
เอว  โหติ  อิมมฺหิ  จาห  สมเย  กาล  กเรยฺย  กา  มยฺห  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ  

[๑๕๑๑]
มา   ภายิ   มหานาม   มา   ภายิ   มหานาม   อปาปกนฺเต   มรณ   ภวิสฺสต ิ  

อปาปิกา   กาลกิริยา ฯ   จตูหิ    โข   มหานาม   ธมฺเมหิ    สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   

1.  ม. โอคาหิตฺวา ฯ
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[๑๕๐๙]
  ขอถวายพระพร    เปรียบเหมือนบุรุษลงไปยังห้วงน�้าลึกแล้ว   พึงทุบหม้อเนยใส
หรือหม้อน�้ามัน  สิ่งใดที่มีอยู่ในหม้อนั้น  จะเป็นก้อนกรวดหรือกระเบื้องก็ตาม  สิ่งนั้น 
จะจมลง    สิ่งใดเป็นเนยใสหรือน�้ามัน    สิ่งน้ันจะลอยขึ้นถึงความวิเศษ    ฉันใด   
จติของผูใ้ดผูห้นึง่อนัท่ีอบรมแล้วด้วยศรทัธา  ศลี  สตุะ  จาคะ  ปัญญา  ตลอดกาลนาน   
กายนี้ของผู้นั้น   มีรูปประกอบด้วยมหาภูตรูป ๔...   ส่วนจิตของผู้น้ันซ่ึงอบรมแล้ว 
ด้วยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปัญญา  ตลอดกาลนาน  ย่อมเป็นคุณชาติไปในเบื้องบน 
ถึงคุณวิเศษ    ฉันนั้นเหมือนกัน      ขอถวายพระพร   มหาบพิตร    อย่ากลัวเลยๆ   
การสวรรคตอันไม่ลามกจักมีแก่มหาบพิตร  กาลกิริยาอันไม่ลามกจักมีแก่มหาบพิตร.

จบ  สูตรที่ ๑ 

มหานามสูตรที่ ๒  

  ว่าด้วยกาลกิริยาอันไม่เลวทราม

[๑๕๑๐]
  ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

  สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม   ใกล้พระนครกบิลพัสดุ์   แคว้นสักกะ  ครั้งนั้น   พระเจ้า 

มหานามศากยราช  เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  ประทับนั่ง ณ ที่ควร

ส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว  ได้ทรงกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  พระนครกบิลพัสดุ์นี้  เป็นพระนครมั่งคั่ง  เจริญรุ่งเรือง  

มผีูค้นมาก  แออดัไปด้วยมนษุย์  มถีนนคบัแคบ  หม่อมฉนันัง่ใกล้พระผูม้พีระภาค  หรอืนัง่ใกล้ภกิษทุัง้หลาย  ผูเ้ป็นทีเ่จรญิใจแล้ว  

เมื่อเข้าไปยังพระนครกบิลพัสดุ์ในเวลาเย็น  ย่อมไม่ไปพร้อมกับ  ช้าง  ม้า  รถ  เกวียน  และแม้กับบุรุษ  สมัยนั้น  หม่อมฉัน 

ลืมสติท่ีปรารภถึงพระผู้มีพระภาค   พระธรรม   พระสงฆ์   หม่อมฉันมีความด�าริว่า   ถ้าในเวลานี้    เรากระท�ากาละลงไป   

คติของเราจะเป็นอย่างไร ?  [
1
]   

[๑๕๑๑]
  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   ขอถวายพระพร   มหาบพิตร   อย่ากลัวเลยๆ  การสวรรคต 
อันไม่เลวทรามจักมีแก่มหาบพิตร   กาลกิริยาอันไม่เลวทรามจักมีแก่มหาบพิตร   ดูกร

1.  ข้อสังเกต : บาลีมีค�าว่า “อภิสมฺปราโยติ ฯ” ซึ่งแปลต่อได้อีกว่า “อภิสัมปรายภพของเราจะเป็นอย่างไร ?”  -ผู้รวบรวม
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นิพฺพานนินฺโน    โหติ   นิพฺพานโปโณ   นิพฺพานปพฺภาโร ฯ    กตเมหิ    จตูหิ ฯ    อิธ   
มหานาม   อริยสาวโก   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนฺนาคโต    โหติ    อิติปิ    โส   
ภควา  ฯเปฯ  สตถฺา   เทวมนสุสฺาน   พทุโฺธ  ภควาต ิฯ  ธมเฺม  สงเฺฆ ฯ  อรยิกนเฺตห ิ  
สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  

[๑๕๑๒]
เสยฺยถาปิ  มหานาม  รุกโฺข  ปาจนีนนิโฺน  ปาจนีโปโณ  ปาจนีปพภฺาโร  โส  มเูล  

ฉินฺเน  กตเมน  ปปเตยฺยาติ ฯ  เยน  ภนฺเต  นินฺโน  เยน  โปโณ  เยน  ปพฺภาโรติ ฯ   
เอวเมว  โข  มหานาม  อิเมหิ  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  นิพฺพานนินฺโน   
โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

[๑๕๑๓]
กปิลวตฺถุนิทาน ฯ  อถ  โข  มหานาโม  สกฺโก  เยน  โคธา  สกฺโก  เตนุปสงฺกมิ  

อุปสงฺกมิตฺวา  โคธ  สกฺก  เอตทโวจ  

[๑๕๑๔]
กติหิ 1   ตฺว    โคเธ    ธมฺเมหิ    สมนฺนาคต    โสตาปนฺน   ปุคฺคล    อาชานาส ิ  

อวินิปาตธมฺม   นิยต   สมฺโพธิปรายนนฺติ ฯ   ตีหิ   ขฺวาห   มหานาม  ธมฺเมหิ   สมนฺ-
นาคต    โสตาปนฺน   ปุคฺคล    อาชานามิ    อวินิปาตธมฺม   นิยต    สมฺโพธิปรายน ฯ   
กตเมหิ  ตีหิ ฯ  อิธ  มหานาม  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ   
อิติปิ    โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ   
อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ฯเปฯ  อนุตฺตร   
ปฺุกฺเขตฺต    โลกสฺสาติ ฯ   อิเมหิ   ขฺวาห   มหานาม   ตีหิ    ธมฺเมหิ    สมนฺนาคต   
โสตาปนฺน  ปุคฺคล  อาชานามิ  อวินิปาตธมฺม  นิยต  สมฺโพธิปรายน ฯ  

1.  ยุ. กตีหิ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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มหาบพิตร   อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ   ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน   
โน้มไปสูน่พิพาน  โอนไปสูน่พิพาน   ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?   อรยิสาวกในธรรมวนิยันี ้  
ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...      ในพระธรรมเจ้า1...   
ในพระสงฆ์...   ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด...   เป็นไปเพื่อสมาธิ.

[๑๕๑๒]
  ดูกรมหาบพิตร    เปรียบเหมือนต้นไม้ที่น ้อมโน้มโอนไปทางทิศปราจีน   
เมื่อรากขาดแล้ว  จะพึงล้มไปทางไหน ? 
  ม. กพ็งึล้มไปทางทีต้่นไม้น้อมโน้มโอนไป  พระเจ้าข้า.

  พ.  ฉันใด  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเหล่านี้  ก็ย่อมเป็นผู้น้อม
โน้มโอนไปสู่นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกันแล.

จบ  สูตรที่ ๒  

โคธาสูตร

  ปัญหาเกี่ยวกับการเป็นพระโสดาบัน  

[๑๕๑๓]
  กบิลพัสดุ์นิทาน.   คร้ังน้ัน   พระเจ้ามหานามศากยราช    เสด็จเข้าไปหาเจ้าศากยะ   พระนามว่าโคธา   ครั้นแล้ว 

ได้ตรสัถามว่า  

[๑๕๑๔]
  ดูกรโคธา   พระองค์ย่อมทรงทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมกี่ประการ   ว่าเป็นพระโสดาบัน   มีความไม่ตกต�่า 

เป็นธรรมดา  เป็นผูเ้ท่ียงทีจ่ะตรสัรูใ้นเบือ้งหน้า ?    เจ้าศากยะพระนามว่าโคธาตรสัตอบว่า  ดกูรมหานาม  หม่อมฉนัย่อมทราบ 

บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ   ว่าเป็นพระโสดาบัน...     ธรรม ๓ ประการเป็นไฉน ?     อริยสาวกในธรรมวินัยนี ้  

เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...     ในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...     หม่อมฉันย่อมทราบ 

บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการน้ีแล    ว่าเป็นพระโสดาบัน   มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา    เป็นผู้เที่ยงท่ีจะตรัสรู ้

ในเบ้ืองหน้า.

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ในพระธรรม”  -ผู้รวบรวม
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[๑๕๑๕]
ตฺว  ปน  มหานาม  กติหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  โสตาปนฺน  ปุคฺคล  อาชานาสิ   

อวินิปาตธมฺม    นิยต    สมฺโพธิปรายนนฺติ ฯ    จตูหิ    ขฺวาห    [1]    โคเธ    ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคต  โสตาปนฺน  ปุคฺคล  อาชานามิ  อวินิปาตธมฺม  นิยต  สมฺโพธิปรายน ฯ   
กตเมหิ    จตูหิ ฯ   อิธ    โคเธ   อริยสาวโก    พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   
โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ   
อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ    สมนฺนาคโต    โหติ   อกฺขณฺเฑหิ    ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   
อิเมหิ   ขฺวาห    โคเธ   จตูหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคต    โสตาปนฺน   ปุคฺคล   อาชานามิ   
อวินิปาตธมฺม  นิยต  สมฺโพธิปรายนนฺติ ฯ  

[๑๕๑๖]
อาคเมหิ   ตฺว   มหานาม  อาคเมหิ   ตฺว   มหานาม  ภควาว   เอต   ชาเนยฺย   

เอเตหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  วา  อสมนฺนาคต  วาติ ฯ  อายาม  โคเธ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกเมยฺยาม  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรจิสฺสามาติ ฯ  

[๑๕๑๗]
อถ  โข  มหานาโม  จ 2  สกฺโก  โคธา  จ  สกฺโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   

อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   นิสีทึสุ ฯ    เอกมนฺต   นิสินฺโน   โข  
มหานาโม  สกฺโก  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธาห  ภนฺเต  เยน  โคธา  สกฺโก  เตนุปสงฺกมึ   
อุปสงฺกมิตฺวา  โคธ  สกฺก  เอตทโวจ  กติหิ  ตฺว  โคเธ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  โสตาปนฺน  
ปุคฺคล  อาชานาสิ  อวินิปาธมฺม  นิยต  สมฺโพธิปรายนนฺติ ฯ  

[๑๕๑๘]
เอว  วุตฺเต  ภนฺเต  โคธา  สกฺโก  ม  เอตทโวจ  ตีหิ  ขฺวาห  มหานาม  ธมฺเมหิ   

สมนฺนาคต  โสตาปนฺน  ปุคฺคล  อาชานามิ  อวินิปาตธมฺม  นิยต  สมฺโพธิปรายน ฯ   
กตเมหิ   ตีหิ ฯ   อิธ   มหานาม  อริยสาวโก  พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต   
โหติ   อิติปิ    โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา    เทวมนุสฺสาน    พุทฺโธ   ภควาติ ฯ   ธมฺเม   
สงฺเฆ ฯ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ฯเปฯ   
อนุตฺตร    ปฺุกฺเขตฺต    โลกสฺสาติ ฯ    อิเมหิ    ขฺวาห    มหานาม   ตีหิ    ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคต  โสตาปนฺน  ปุคฺคล  อาชานามิ  อวินิปาตธมฺม  นิยต  สมฺโพธิปรายน ฯ   
ตฺว   ปน   มหานาม   กติหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคต    โสตาปนฺน   ปุคฺคล   อาชานาสิ   
อวินิปาตธมฺม  นิยต  สมฺโพธิปรายนนฺติ ฯ  

1.  ยุ. โภ ฯ
2.  ม. ยุ. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
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[๑๕๑๕]
  ดูกรมหานาม  กพ็ระองค์เล่า  ย่อมทรงทราบบคุคลผูป้ระกอบด้วยธรรมกีป่ระการ  ว่าเป็นพระโสดาบนั... ? 

  ม. ดูกรโคธา   หม่อมฉันย่อมทราบ   บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ    ว่าเป็น 
พระโสดาบัน...   ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?   อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้  ประกอบ
ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า...      ในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...   
ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพื่อสมาธิ  
  ดูกรโคธา   หม่อมฉันย่อมทราบ   บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล   ว่าเป็น 
พระโสดาบัน... .

[๑๕๑๖]
  โค.  จงรอก่อน  มหานาม   จงรอก่อน  มหานาม  พระผู้มพีระภาคเท่านัน้จะพงึทรงทราบเรือ่งนี ้ ว่าบุคคลผูป้ระกอบด้วย 

ธรรมเหล่านี้หรือมิใช่  ที่เป็นพระโสดาบัน ? 

  ม. ดูกรโคธา  เรามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคกันเถิด  แล้วจักกราบทูลเนื้อความนี้แก่พระองค์.

[๑๕๑๗]
  คร้ังน้ัน    เจ้าศากยะพระนามว่ามหานาม    และเจ้าศากยะพระนามว่าโคธา    เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค   

ถึงที่ประทับ   ทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว   ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง   ครั้นแล้ว    เจ้าศากยะพระนามว่า

มหานามได้กราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ขอประทานพระวโรกาส   หม่อมฉันเข้าไปหาเจ้าศากยะพระนามว่าโคธา   

ได้กล่าวถามว่า  ดกูรโคธา  พระองค์ย่อมทรงทราบบคุคลผูป้ระกอบด้วยธรรมกีป่ระการ  ว่าเป็นพระโสดาบนั... ?

[๑๕๑๘]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    เมื่อหม่อมฉันกล่าวถามอย่างนี้แล้ว    เจ้าโคธาศากยะได้ตรัสตอบหม่อมฉันว่า    ดูกร 

มหานาม  หม่อมฉนัย่อมทราบบคุคลผูป้ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ   ว่าเป็นพระโสดาบนั...     ธรรม ๓ ประการเป็นไฉน ?   

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้    ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...      ในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...  

หม่อมฉันย่อมทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการนี้แล   ว่าเป็นพระโสดาบัน...   ก็พระองค์เล่า    ย่อมทรงทราบ 

บุคคลผูป้ระกอบด้วยธรรมกีป่ระการ  ว่าเป็นพระโสดาบนั... ?
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[๑๕๑๙]
เอว    วุตฺตาห   ภนฺเต    โคธ   สกฺก    เอตทโวจ   จตูหิ   ขฺวาห    โคเธ   ธมฺเมหิ   

สมนฺนาคต  โสตาปนฺน  ปุคฺคล  อาชานามิ  อวินิปาตธมฺม  นิยต  สมฺโพธิปรายน ฯ  
กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  โคเธ  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ   
อิติปิ    โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ   
อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อิเมหิ  
ขฺวาห  โคเธ  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  โสตาปนฺน  ปุคฺคล  อาชานามิ  อวินิปาตธมฺม  
นิยต  สมฺโพธิปรายนนฺติ ฯ  

[๑๕๒๐]
เอว   วุตฺเต  ภนฺเต  โคธา  สกฺโก  ม    เอตทโวจ  อาคเมหิ   ตฺว   มหามาม 1   

อาคเมหิ  ตฺว  มหานาม  ภควาว  เอต  ชาเนยฺย  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  วา   
อสมนฺนาคต  วาติ ฯ  

[๑๕๒๑]
อิธ  ภนฺเต  โกจิเทว  ธมฺมสมุปฺปาโท 2  อุปฺปชฺเชยฺย  เอกโต  อสฺส  ภควา  เอกโต  

ภิกฺขุสงฺโฆ  จ 3  เยเนว  ภควา  เตเนวาห  อสฺส  เอว  ปสนฺน  ม  ภนฺเต  ภควา  ธาเรตุ ฯ  

[๑๕๒๒]
อิธ  ภนฺเต  โกจิเทว  ธมฺมสมุปฺปาโท  อุปฺปชฺเชยฺย  เอกโต  อสฺส  ภควา  เอกโต   

ภิกฺขุสงฺโฆ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  จ  เยเนว  ภควา  เตเนวาห  อสฺส  เอว  ปสนฺน  ม  ภนฺเต  
ภควา  ธาเรตุ ฯ  

[๑๕๒๓]
อิธ   ภนฺเต    โกจิเทว   ธมฺมสมุปฺปาโท   อุปฺปชฺเชยฺย    เอกโต   อสฺส   ภควา   

เอกโต  ภิกฺขุสงฺโฆ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  [4]  อุปาสกา  จ  เยเนว  ภควา  เตเนวาห  อสฺส  เอว  
ปสนฺน  ม  ภนฺเต  ภควา  ธาเรตุ ฯ  

[๑๕๒๔]
อิธ  ภนฺเต  โกจิเทว  ธมฺมสมุปฺปาโท  อุปฺปชฺเชยฺย  เอกโต  อสฺส  ภควา  เอกโต   

ภิกฺขุสงฺโฆ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  อุปาสกา  อุปาสิกาโย  จ  เยเนว  ภควา  เตเนวาห  อสฺส  เอว  
ปสนฺน  ม  ภนฺเต  ภควา  ธาเรตุ ฯ  

1.  มหานาม  -ผู้รวบรวม
2.  ม. ธมฺโม  สมุปฺปาโท ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
3.  ยุ. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
4.  ม. ยุ. จ ฯ
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[๑๕๑๙]
  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  เมือ่เจ้าโคธาศากยะตรัสถามอย่างนีแ้ล้ว  หม่อมฉนัตอบว่า  ดกูรโคธา  หม่อมฉนัย่อมทราบ   

บคุคลผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  ว่าเป็นพระโสดาบัน...   ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?   
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว  ในพระพุทธเจ้า...   
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...  ประกอบด้วยศลีทีพ่ระอรยิเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด...  เป็นไป 
เพื่อสมาธิ   หม่อมฉันย่อมทราบ  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล   ว่าเป็น
พระโสดาบัน... .

[๑๕๒๐]
  เมือ่หม่อมฉนักล่าวตอบอย่างนีแ้ล้ว  เจ้าโคธาศากยะได้ตรสักะหม่อมฉนัว่า  จงรอก่อน  มหานาม   จงรอก่อน  มหานาม   

พระผูม้พีระภาคเท่านัน้จะพงึทรงทราบเรือ่งนีว่้า  บคุคลผูป้ระกอบด้วยธรรมเหล่านีห้รอืมใิช่  ทีเ่ป็นพระโสดาบัน ?  

[๑๕๒๑]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ความบังเกิดแห่งเหตุเฉพาะบางประการ    พึงบังเกิดขึ้นได้ในธรรมวินัยนี้    คือ   ฝ่ายหน่ึง

เป็นพระผู้มีพระภาค  (ตรัส)   และฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆ์  (กล่าว)     ฝ่ายใดพระผู้มีพระภาคตรัส   หม่อมฉันพึงเป็นฝ่ายนั้น   

ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจ�าหม่อมฉันว่า  เป็นผู้เลื่อมใสอย่างนี้.

[๑๕๒๒]
  ...ฝ่ายหนึง่เป็นพระผู้มพีระภาค (ตรสั)  และฝ่ายหนึง่เป็นภกิษสุงฆ์และภกิษณีุสงฆ์ (กล่าว)   ฝ่ายใดพระผูมี้พระภาคตรสั   

หม่อมฉันเป็นฝ่ายนั้น... .

[๑๕๒๓]
  ...ฝ่ายหนึ่งเป็นพระผู้มีพระภาค (ตรัส)     และฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆ์   ภิกษุณีสงฆ์   และอุบาสกทั้งหลาย (กล่าว)  

ฝ่ายใดพระผู้มีพระภาคตรัส  หม่อมฉันเป็นฝ่ายนั้น... .

[๑๕๒๔]
  ...ฝ่ายหนึง่เป็นพระผูมี้พระภาค (ตรสั)  และฝ่ายหนึง่เป็นภิกษสุงฆ์  ภกิษณีุสงฆ์  อบุาสกทัง้หลาย  และอบุาสกิาท้ังหลาย  

(กล่าว)   ฝ่ายใดพระผู้มีพระภาคตรัส  หม่อมฉันเป็นฝ่ายนั้น... .
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[๑๕๒๕]
  อิธ  ภนฺเต  โกจิเทว  ธมฺมสมุปฺปาโท  อุปฺปชฺเชยฺย  เอกโต  อสฺส  ภควา  เอกโต   
ภิกฺขุสงฺโฆ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  อุปาสกา  อุปาสิกาโย  สเทวโก  จ  โลโก  สมารโก  สพฺรหฺมโก   
สสฺสมณพฺราหฺมณ ี1  ปชา  สเทวมนุสฺสา  เยเนว  ภควา  เตเนวาห  อสฺส  เอว  ปสนฺน  
ม  ภนฺเต  ภควา  ธาเรตูติ ฯ  

[๑๕๒๖]
เอววาที 2   ตฺว    โคเธ   มหานาม   สกฺก    กึ   วเทสีติ ฯ    เอววาทาห   ภนฺเต   

มหานาม  สกฺก  น  กิฺจิ  วทามิ  อฺตฺร  กลฺยาณา  อฺตฺร  กุสลาติ ฯ  

[๑๕๒๗]
กปิลวตฺถุนิทาน ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สรกานิ 3  สกฺโก  กาลกโต  โหติ  โส  

ภควตา  พฺยากโต  โสตาปนฺโน  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ  ตตฺร  สุท  
สมฺพหุลา  สกฺกา  สงฺคมฺม  สมาคมฺม  อุชฺฌายนฺติ  ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ  อจฺฉริย  วต  โภ  
อพฺภุต  วต  โภ  เอตฺถทานิ  โก  น  โสตาปนฺโน  ภวิสฺสติ ฯ  ยตฺร  หิ  นาม  สรกานิ   
สกฺโก    กาลกโต    โส    ภควตา    พฺยากโต    โสตาปนฺโน    อวินิปาตธมฺโม   นิยโต   
สมฺโพธิปรายโนติ ฯ  สรกานิ  สกฺโก  สิกฺขาทุพฺพลฺยมาปาทิ  มชฺชปาน  อาปายีติ ฯ  

[๑๕๒๘]
อถ  โข  มหานาโม  สกฺโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  

อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  มหานาโม  สกฺโก  ภควนฺต   
เอตทโวจ  อิธ  ภนฺเต  สรกานิ  สกฺโก  กาลกโต  โส  ภควตา  พฺยากโต  โสตาปนฺโน   
อวินิปาตธมฺโม   นิยโต   สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   ตตฺร   สุท   ภนฺเต   สมฺพหุลา   สกฺกา   
สงฺคมฺม  สมาคมฺม  อุชฺฌายนฺติ  ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ  อจฺฉริย  วต  โภ  อพฺภุต  วต  โภ  

1.  ยุ. สสฺสมณพฺราหฺมณปชา ฯ
2.  ยุ. เอววาทึ ฯ
3.  ม. สรณานิ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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[๑๕๒๕]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ความบังเกิดแห่งเหตุเฉพาะบางประการ  พึงบังเกิดขึ้นได้ในธรรมวินัยนี้  คือ  ฝ่ายหนึ่งเป็น 

พระผูม้พีระภาค (ตรสั)  และฝ่ายหนึง่เป็นภกิษสุงฆ์  ภกิษณุสีงฆ์  อบุาสกทัง้หลาย  และอบุาสกิาทัง้หลาย  โลก  พร้อมท้ังเทวโลก  

มารโลก  พรหมโลก  หมูส่ตัว์พร้อมทัง้สมณพราหมณ์  เทวดา  และมนษุย์ (กล่าว)   ฝ่ายใด  พระผูม้พีระภาคตรสั  หม่อมฉนั 

พึงเป็นฝ่ายนั้น  ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจ�าหม่อมฉันว่า  เป็นผู้เลื่อมใสอย่างนี้.

[๑๕๒๖]
  พระผูม้พีระภาคตรสัถามว่า  ขอถวายพระพร  มหาบพติร  ผูม้วีาทะอย่างนี ้ ย่อมตรสัอะไร
กะพระเจ้ามหานามศากยราช  
  เจ้าโคธาศากยะกราบทลูว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  หม่อมฉนัผูม้วีาทะอย่างนี ้ มไิด้พดูอะไรกะพระเจ้ามหานามศากยราช  

นอกจากกลัยาณธรรม  นอกจากกุศล.

จบ  สูตรที่ ๓  

สรกานิสูตรท่ี ๑  

  ผู้ถึงสรณคมน์ไม่ไปสู่วินิบาต

[๑๕๒๗]
  กบิลพัสดุ์นิทาน.  ก็สมัยนั้น  เจ้าศากยะพระนามว่า  สรกานิ  สิ้นพระชนม์  พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่า   

เป็นพระโสดาบัน  มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า  ดังได้ยินมา  พวกเจ้าศากยะมากด้วยกัน   

มาร่วมประชุมพร้อมกันแล้ว  ย่อมยกโทษติเตียนบ่นว่า  น่าอัศจรรย์หนอ  ท่านผู้เจริญ  ไม่เคยมีมาแล้วหนอ  ท่านผู้เจริญ   

บัดนี้  ในที่นี้  ใครเล่าจักไม่เป็นพระโสดาบัน  เพราะเจ้าสรกานิศากยะสิ้นพระชนม์แล้ว  พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่า   

เป็นพระโสดาบัน...  เจ้าสรกานิศากยะถึงความเป็นผู้ทุรพลด้วยสิกขา  เสวยน�้าจัณฑ์.

[๑๕๒๘]
  ครัง้นัน้  พระเจ้ามหานามศากยราช  เสดจ็เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั  ทรงถวายบังคมพระผูม้พีระภาคแล้ว  

ประทบันัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่  ครัน้แล้วได้กราบทลูว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ขอประทานพระวโรกาส  เจ้าสรกานศิากยะ

สิน้พระชนม์  พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่า  เป็นพระโสดาบนั...  ดงัได้ยนิมา  พวกเจ้าศากยะมากด้วยกนั  มาประชมุ

พร้อมกนัแล้ว  ย่อมยกโทษตเิตยีนบ่นว่า  น่าอศัจรรย์หนอ  ท่านผูเ้จรญิ  ไม่เคยมมีาแล้วหนอ  ท่านผูเ้จรญิ  บดันี ้ ในทีน่ี ้  

ใครเล่าจกัไม่เป็นพระโสดาบนั  เพราะเจ้าสรกานศิากยะสิน้พระชนม์แล้ว  พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่า  เป็นพระโสดาบนั...   

เจ้าสรกานศิากยะถงึความเป็นผู้ทรุพลด้วยสกิขา  เสวยน�า้จณัฑ์.
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เอตฺถทานิ  โก  น  โสตาปนฺโน  ภวิสฺสติ ฯ  ยตฺร  หิ  นาม  สรกานิ  สกฺโก  กาลกโต   
โส   ภควตา    พฺยากโต    โสตาปนฺโน   อวินิปาตธมฺโม   นิยโต   สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
สรกานิ  สกฺโก  สิกฺขาทุพฺพลฺยมาปาทิ  มชฺชปาน  อาปายีติ ฯ  

[๑๕๒๙]
โย  โส  มหานาม  ทีฆรตฺต  อุปาสโก  พุทฺธ  สรณ  คโต  ธมฺม  สรณ  คโต  

สงฺฆ  สรณ  คโต  โส  กถ  วินิปาต  คจฺเฉยฺย ฯ  ยฺหิ  ต  มหานาม  สมฺมา  วทมาโน   
วเทยฺย  ทีฆรตฺต  อุปาสโก  พุทฺธ  สรณ  คโต  ธมฺม  สรณ  คโต  สงฺฆ  สรณ  คโตติ ฯ  
สรกาน ึ1  สกฺก  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  สรกานิ  มหานาม  สกฺโก  ทีฆรตฺต  อุปาสโก  
พุทฺธ  สรณ  คโต  ธมฺม  สรณ  คโต  สงฺฆ  สรณ  คโต  โส  กถ  วินิปาต  คจฺเฉยฺย ฯ  

[๑๕๓๐]
อิธ   มหานาม    เอกจฺโจ   ปุคฺคโล   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   

โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ   
หาสปฺโ  ชวนปฺโ  วิมุตฺติยา  จ  สมนฺนาคโต ฯ  โส  อาสวาน  ขยา  อนาสว   
เจโตวิมุตฺตึ   ปฺาวิมุตฺตึ   ทิฏฺเว   ธมฺเม   สย   อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ ฯ  อยมฺปิ  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมุตฺโต  ติรจฺฉานโยนิยา  
ปริมุตฺโต  ปิตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  

[๑๕๓๑]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต   

โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  
หาสปฺโ  ชวนปฺโ  น  จ  วิมุตฺติยา  สมนฺนาคโต ฯ  โส  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  
สฺโชนาน  ปริกฺขยา  โอปปาติโก  โหติ  ตตฺถ  ปรินิพฺพายี  อนาวตฺติธมฺโม  อสฺมา   
โลกา ฯ  อยมฺปิ  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมุตฺโต  ติรจฺฉานโยนิยา   
ปริมุตฺโต  ปิตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  

[๑๕๓๒]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต   

โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  
น  หาสปฺโ  น  ชวนปฺโ  น  จ  วมิตุตฺยิา  สมนนฺาคโต ฯ  โส  ตณฺิณ  สฺโชนาน   

1.  ม. สรณานิ ฯ  ยุ. สรกานิ ฯ
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[๑๕๒๙]
  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ดูกรมหาบพิตร  อุบาสกผู้ถึงพระพุทธเจ้า  พระธรรม  พระสงฆ์   
ว่าเป็นสรณะตลอดกาลนาน   อย่างไรจะพึงไปสู่วินิบาต   ก็บุคคลเม่ือจะกล่าวให้ถูก   
พึงกล่าวอุบาสกนั้นว่า   อุบาสกผู้ถึงพระพุทธเจ้า   พระธรรม   พระสงฆ์    เป็นสรณะ
ตลอดกาลนาน  บคุคลเมือ่จะกล่าวให้ถกู  พึงกล่าวเจ้าสรกานิศากยะว่า  เจ้าสรกานิศากยะ
เป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้า   พระธรรม   พระสงฆ์    เป็นสรณะตลอดกาลนานอย่างไร 
จะพึงไปสู่วินิบาต.

[๑๕๓๐]
  ดกูรมหาบพติร  บคุคลบางคนในโลกนี ้ ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหว 
ในพระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   มีปัญญาร่าเริง  เฉียบแหลม  และ
ประกอบด้วยวิมตุ ิ   เขาย่อมกระท�าให้แจ้งซึง่เจโตวมุิต ิ   ปัญญาวมุิต ิ   อันหาอาสวะมิได้  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  ด้วยปัญญาอนัย่ิงเอง  ในปัจจบุนั  เข้าถงึอยู ่  บคุคลแม้นี้   
พ้นจากนรก  ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ปิตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  

[๑๕๓๑]
  ดกูรมหาบพติร  กบ็คุคลบางคนในโลกน้ี  ประกอบด้วยความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหว 
ในพระพุทธเจ้า...      ในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...      มีปัญญาร่าเริง    เฉียบแหลม   
แต่ไม่ประกอบด้วยวิมุติ    เพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบ้ืองต�่า ๕ สิ้นไป    เขาเกิดเป็น 
อปุปาติกะ  จกัปรนิพิพานในภพท่ีเกิดน้ัน  มีอันไม่กลบัจากโลกน้ันเป็นธรรมดา  บคุคล
แม้นี้ก็พ้นจากนรก  ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ปิตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  

[๑๕๓๒]
  ดกูรมหาบพติร  กบ็คุคลบางคนในโลกน้ี  ประกอบด้วยความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหว 
ในพระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   ไม่มีปัญญาร่าเริง   ไม่เฉียบแหลม  
และไม่ประกอบด้วยวิมุติ   เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป  (และ)  เพราะราคะ  โทสะ  และ
โมหะเบาบาง  เขาได้เป็นพระสกทาคาม ี มาสูโ่ลกนีอี้กคราวเดยีวเท่าน้ัน  จะกระท�าทีส่ดุ
แห่งทุกข์ได้  บุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนรก...  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  
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ปริกฺขยา  ราคโทสโมหาน  ตนุตฺตา  สกทาคามี  โหติ  สกิเทว  อิม  โลก  อาคนฺตฺวา   
ทุกฺขสฺสนฺต   กโรติ ฯ   อยมฺปิ    โข   มหานาม  ปุคฺคโล   ปริมุตฺโต   นิรยา   ปริมุตฺโต   
ติรจฺฉานโยนิยา  ปริมุตฺโต  ปิตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  

[๑๕๓๓]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต   

โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ   
น  หาสปฺโ  น  ชวนปฺโ  น  จ  วมิตุติฺยา  สมนนฺาคโต ฯ  โส  ตณิณฺ  สฺโชนาน   
ปริกฺขยา  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  อยมฺปิ  โข  
มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมุตฺโต  ติรจฺฉานโยนิยา  ปริมุตฺโต  ปิตฺติวิสยา  
ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  

[๑๕๓๔]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  น  เหว  โข  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   

สมนฺนาคโต  โหติ ฯ  น  ธมฺเม ฯ  น  สงฺเฆ ฯ  น  หาสปฺโ  น  ชวนปฺโ  น  
จ  วิมุตฺติยา  สมนฺนาคโต ฯ  อปิจสฺส  อิเม  ธมฺมา  โหนฺติ  สทฺธินฺทฺริย  วิริยินฺทฺริย   
สตินฺทฺริย   สมาธินฺทฺริย   ปฺินฺทฺริย ฯ   ตถาคตปฺปเวทิตา   จสฺส   ธมฺมา   ปฺาย   
มตฺตโส  นิชฺฌาน  ขมนฺติ ฯ  อยมฺปิ  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  อคนฺตา  นิรย  อคนฺตา  
ติรจฺฉานโยนึ  อคนฺตา  ปิตฺติวิสย  อคนฺตา  อปายทุคฺคติวินิปาต ฯ  

[๑๕๓๕]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  น  เหว  โข  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   

สมนฺนาคโต  โหติ ฯ  น  ธมฺเม ฯ  น  สงฺเฆ ฯ  น  หาสปฺโ  น  ชวนปฺโ  น  จ   
วมิตุตฺยิา  สมนนฺาคโต ฯ  อปิจสสฺ  อเิม  ธมมฺา  โหนตฺ ิ สทธฺนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺินทฺรฺยิ ฯ   
ตถาคเต  จสฺส  สทธฺามตตฺ  โหต ิ เปมมตฺต ฯ  อยมปิฺ  โข  มหานาม  ปคุคฺโล  อคนตฺา  
นิรย  อคนฺตา  ติรจฺฉานโยนึ  อคนฺตา  ปิตฺติวิสย  อคนฺตา  อปายทุคฺคติวินิปาต ฯ  

[๑๕๓๖]
อิเม  เจปิ  มหานาม  มหาสาลา  สุภาสิต  ทุพฺภาสิต  อาชาเนยฺยุ   อิเมวาห 1   

มหาสาเล  พยฺากเรยยฺ  โสตาปนนฺา  อวนิปิาตธมมฺา  นยิตา  สมโฺพธปิรายนาต ิฯ  กมิงคฺ 2   
ปน  สรกาน ึ3  สกฺก  สรกานิ  มหานาม  สกฺโก  มรณกาเล  สิกฺข  สมาทิยีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. อิเมจาห ฯ
2.  ม. กิมงฺค ฯ
3.  ม. สรณานิ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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[๑๕๓๓]
  ดกูรมหาบพติร  กบ็คุคลบางคนในโลกนี ้ ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหว 
ในพระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   ไม่มีปัญญาร่าเริง   ไม่เฉียบแหลม  
และไม่ประกอบด้วยวิมุติ  เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป  เขาได้เป็นพระโสดาบัน  มีความ
ไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา    เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบ้ืองหน้า    บุคคลแม้น้ีก็พ้นจากนรก...  
อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  

[๑๕๓๔]
  ดูกรมหาบพิตร    ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี    ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   ไม่มีปัญญาร่าเริง  
ไม่เฉียบแหลม   และไม่ประกอบด้วยวิมุติ    แต่ว่าเขามีธรรมเหล่าน้ีคือ    สัทธินทรีย์   
วริยินิทรีย์  สตนิทรย์ี  สมาธนิทรย์ี  ปัญญินทรีย์  ธรรมทัง้หลายทีพ่ระตถาคตประกาศแล้ว   
ย่อมทนซ่ึงการเพ่งด้วยปัญญาของเขา  (ยิ่ง) กว่าประมาณ บุคคลแม้นี้ก็ไม่ไปสู่นรก  
ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ปิตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.

[๑๕๓๕]
  ดูกรมหาบพิตร    ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี    ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...      ในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...    ไม่มีปัญญาร่าเริง   
ไม่เฉยีบแหลม  และไม่ประกอบด้วยวมิตุ ิ แต่ว่าเขามธีรรมเหล่านี ้ คอื  สทัธนิทรย์ี  ฯลฯ   
ปัญญินทรีย์    และเขามีศรัทธา    มีความรักในพระตถาคตพอประมาณ บุคคลแม้นี้ 
ก็ไม่ไปสู่นรก...  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  

[๑๕๓๖]
  ดูกรมหาบพิตร   ถ้าแม้ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้   พึงรู้ทั่วถึงสุภาษิต   ทุพภาษิตไซร ้ 
อาตมภาพกพ็งึพยากรณ์ต้นไม้ใหญ่เหล่านี ้   ว่าเป็นพระโสดาบนั...   จะตรสัรูใ้นเบือ้งหน้า  
จะป่วยกล่าวไปไยถึงเจ้าสรกานิศากยะ    เจ้าสรกานิศากยะ   สมาทานสิกขาในเวลา
สิ้นพระชนม์  ขอถวายพระพร.

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๑๕๓๗]
กปิลวตฺถุนิทาน ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สรกานิ  สกฺโก  กาลกโต  โหติ ฯ  

โส  ภควตา  พฺยากโต  โสตาปนฺโน  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ  ตตฺร  
สุท  สมฺพหุลา  สกฺกา  สงฺคมฺม  สมาคมฺม  อุชฺฌายนฺติ  ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ  อจฺฉริย   
วต  โภ  อพฺภุต  วต  โภ  เอตฺถทานิ  โก  น  โสตาปนฺโน  ภวิสฺสติ  ยตฺร  หิ  นาม   
สรกานิ   สกฺโก   กาลกโต  ภควตา   พฺยากโต   โสตาปนฺโน   อวินิปาตธมฺโม    นิยโต   
สมฺโพธิปรายโนติ ฯ  สรกานิ  สกฺโก  สิกฺขาย  อปริปูรีการี  อโหสีติ ฯ  

[๑๕๓๘]
อถ  โข  มหานาโม  สกฺโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  

อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  มหานาโม  สกฺโก  ภควนฺต   
เอตทโวจ  อิธ  ภนฺเต  สรกานิ  สกฺโก  กาลกโต  โส  ภควตา  พฺยากโต  โสตาปนฺโน   
อวินิปาตธมฺโม   นิยโต   สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   ตตฺร   สุท   ภนฺเต   สมฺพหุลา   สกฺกา   
สงฺคมฺม  สมาคมฺม  อุชฺฌายนฺติ  ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ  อจฺฉริย  วต  โภ  อพฺภุต  วต  โภ   
เอตฺถทานิ  โก  น  โสตาปนฺโน  ภวิสฺสติ  ยตฺร  หิ  นาม  สรกานิ  สกฺโก  กาลกโต   
โส   ภควตา    พฺยากโต    โสตาปนฺโน   อวินิปาตธมฺโม   นิยโต   สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
สรกานิ  สกฺโก  สิกฺขาย  อปริปูรีการี  อโหสีติ ฯ  

[๑๕๓๙]
โย  โส  มหานาม  ทีฆรตฺต  อุปาสโก  พุทฺธ  สรณ  คโต  ธมฺม  สรณ  คโต  

สงฺฆ  สรณ  คโต  โส  กถ  วินิปาต  คจฺเฉยฺย ฯ  ยฺหิ  ต  มหานาม  สมฺมา  วทมาโน   
วเทยฺย  ทีฆรตฺต  อุปาสโก  พุทฺธ  สรณ  คโต  ธมฺม  สรณ  คโต  สงฺฆ  สรณ  คโตติ  
สรกานึ  สกฺก  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  สรกานิ  มหานาม  สกฺโก  ทีฆรตฺต  อุปาสโก  
พุทฺธ  สรณ  คโต  ธมฺม  สรณ  คโต  สงฺฆ  สรณ  คโต  โส  กถ  วินิปาต  คจฺเฉยฺย ฯ

[๑๕๔๐]
อิธ  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  เอกนฺตคโต  โหติ  อภิปฺปสนฺโน  อิติปิ   

โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  หาสปฺโ  
ชวนปฺโ  วิมุตฺติยา  จ  สมนฺนาคโต ฯ  โส  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ   
ปฺาวิมุตฺตึ   ทิฏฺเว   ธมฺเม   สย   อภิฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช    วิหรติ ฯ   
อยมฺปิ  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมุตฺโต  ติรจฺฉานโยนิยา  ปริมุตฺโต   
ปิตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  



901 

๑๑
. โ

สต
าปั

ตติ
สงั

ยตุ

สรกานิสูตรท่ี ๒  

  ผู้ถึงสรณคมน์ไม่ไปสู่วินิบาต  

[๑๕๓๗]
  กบลิพสัดุน์ทิาน.  กส็มยันัน้    เจ้าสรกานศิากยะสิน้พระชนม์  พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบนั  

มคีวามไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา   เป็นผูเ้ทีย่งทีจ่ะตรสัรูใ้นเบือ้งหน้า   ดงัได้ยนิมา  พวกเจ้าศากยะมากด้วยกนั   มาร่วมประชมุ

พร้อมกนัแล้ว   ย่อมยกโทษตเิตยีนบ่นว่า  น่าอศัจรรย์หนอ  ท่านผูเ้จรญิ  ไม่เคยมมีาแล้วหนอ  ท่านผูเ้จรญิ  บัดนี ้   ในทีน่ี ้  

ใครเล่าจกัไม่เป็นพระโสดาบนั   เพราะเจ้าสรกานศิากยะสิน้พระชนม์แล้ว  พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่า   เป็นพระโสดาบนั   

มคีวามไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผูเ้ทีย่งทีจ่ะตรสัรูใ้นกาลเบือ้งหน้า  เจ้าสรกานศิากยะมไิด้กระท�าให้บรบิรูณ์ในสกิขา.  

[๑๕๓๘]
  ครัง้นัน้  พระเจ้ามหานามศากยราช  เสดจ็เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ  ทรงถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคแล้ว  

ประทับนัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่  ครัน้แล้ว  ได้กราบทลูว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ขอประทานพระวโรกาส  เจ้าสรกานศิากยะ

สิน้พระชนม์  พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบัน  มคีวามไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผูเ้ท่ียงทีจ่ะตรสัรูใ้นเบือ้งหน้า   

ดังได้ยินมา   พวกเจ้าศากยะมากด้วยกัน   มาร่วมประชุมพร้อมกันแล้ว   ย่อมยกโทษติเตียนบ่นว่า...    เจ้าสรกานิศากยะ 

มิได้กระท�าให้บริบูรณ์ในสิกขา.  

[๑๕๓๙]
  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  ดูกรมหาบพิตร  อุบาสกผู้ถึงพระพุทธเจ้า  พระธรรม  พระสงฆ์  
ว่าเป็นสรณะตลอดกาลนาน  จะพึงไปสู่วินิบาตอย่างไรเล่า  ก็บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูก  
พึงกล่าวอุบาสกนั้นว่า  อุบาสกผู้ถึงพระพุทธเจ้า  พระธรรม  พระสงฆ์  ว่าเป็นสรณะ
ตลอดกาลนาน   เมื่อจะกล่าวให้ถูก   พึงกล่าวเจ้าสรกานิศากยะว่า    เจ้าสรกานิศากยะ 
เป็นอุบาสกผู้ถึงพระพุทธเจ้า   พระธรรม   พระสงฆ์    ว่าเป็นสรณะตลอดกาลนาน   
เจ้าสรกานิศากยะนั้นจะพึงไปสู่วินิบาตอย่างไร ?    

[๑๕๔๐]
  ดูกรมหาบพิตร   บุคคลบางคนในโลกนี้    เลื่อมใสยิ่งแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า...   
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   มีปัญญาร่าเริง   เฉียบแหลม   และประกอบด้วยวิมุติ   
เขาย่อมกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ   ปัญญาวิมุติ    อันหาอาสวะมิได้      เพราะอาสวะ 
ทั้งหลายสิ้นไป  ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  ในปัจจุบัน  เข้าถึงอยู่  บุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนรก  
ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ปิตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  
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[๑๕๔๑]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  เอกนฺตคโต  โหติ  อภิปฺปสนฺโน   

อิติปิ    โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ   
หาสปฺโ  ชวนปฺโ  น  จ  วิมุตฺติยา  สมนฺนาคโต ฯ  โส  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน   
สฺโชนาน  ปริกฺขยา  อนฺตราปรินิพฺพายี  โหติ  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  โหติ  อสงฺขาร-
ปรินิพฺพายี  โหติ  สสงฺขารปรินิพฺพายี  โหติ  อุทฺธโสโต  โหติ  อกนิฏฺคามี ฯ  อยมฺปิ   
โข   มหานาม    ปุคฺคโล   ปริมุตฺโต    นิรยา   ปริมุตฺโต   ติรจฺฉานโยนิยา   ปริมุตฺโต   
ปิตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  

[๑๕๔๒]
  อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  เอกนฺตคโต  โหติ  อภิปฺปสนฺโน   
อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  น   
หาสปฺโ  น  ชวนปฺโ  น  จ  วิมุตฺติยา  สมนฺนาคโต ฯ  โส  ติณฺณ  สฺโชนาน   
ปริกฺขยา  ราคโทสโมหาน  ตนุตฺตา  สกทาคามี  โหติ  สกิเทว  อิม  โลก  อาคนฺตฺวา   
ทุกฺขสฺสนฺต   กโรติ ฯ   อยมฺปิ    โข   มหานาม  ปุคฺคโล   ปริมุตฺโต   นิรยา   ปริมุตฺโต   
ติรจฺฉานโยนิยา  ปริมุตฺโต  ปิตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  

[๑๕๔๓]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  เอกนฺตคโต  โหติ  อภิปฺปสนฺโน  

อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  น  
หาสปฺโ  น  ชวนปฺโ  น  จ  วิมุตฺติยา  สมนฺนาคโต ฯ  โส  ติณฺณ  สฺโชนาน   
ปริกฺขยา  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  อยมฺปิ  โข  
มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมุตฺโต  ติรจฺฉานโยนิยา  ปริมุตฺโต  ปิตฺติวิสยา  
ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  

[๑๕๔๔]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  น  เหว  โข  พุทฺเธ  เอกนฺตคโต  โหติ   

อภิปฺปสนฺโน ฯ  น  ธมฺเม ฯ  น  สงฺเฆ ฯ  น  หาสปฺโ  น  ชวนปฺโ  น  จ  วิมุตฺติยา   
สมนฺนาคโต ฯ   อปิจสฺส   อิเม   ธมฺมา    โหนฺติ   สทฺธินฺทฺริย    ฯเปฯ   ปฺินฺทฺริย ฯ  
ตถาคตปฺปเวทิตา   จสฺส   ธมฺมา   ปฺาย   มตฺตโส    นิชฺฌาน   ขมนฺติ ฯ   อยมฺปิ  
โข  มหานาม  ปุคฺคโล  อคนฺตา  นิรย  อคนฺตา  ติรจฺฉานโยนึ  อคนฺตา  ปิตฺติวิสย   
อคนฺตา  อปายทุคฺคติวินิปาต ฯ  
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[๑๕๔๑]
  ดูกรมหาบพิตร   ก็บุคคลบางคนในโลกนี้    เลื่อมใสยิ่งแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า...  
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   มีปัญญาร่าเริง  เฉียบแหลม  แต่ไม่ประกอบด้วยวิมุติ  
เพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบ้ืองต�า่ ๕ สิน้ไป   เขาเป็นพระอนาคาม ี  ผูอ้นัตราปรนิพิพายี   
อุปหัจจปรินิพพายี   อสังขารปรินิพพายี   สสังขารปรินิพพายี   อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  
บุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนรก...  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.    

[๑๕๔๒]
  ดูกรมหาบพิตร   ก็บุคคลบางคนในโลกนี้    เลื่อมใสยิ่งแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า...   
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   ไม่มีปัญญาร่าเริง  ไม่เฉยีบแหลม  ไม่ประกอบด้วยวมิตุิ   
เพราะสงัโยชน์ ๓ ส้ินไป  เพราะราคะ  โทสะ  และโมหะเบาบาง  เขาได้เป็นพระสกทาคามี  
จักมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น  แล้วกระท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้   บุคคลแม้นี้ก็พ้นจาก
นรก...  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.

[๑๕๔๓]
  ดูกรมหาบพิตร   บุคคลบางคนในโลกนี้    เลื่อมใสยิ่งแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า...   
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   ไม่มีปัญญาร่าเริง  ไม่เฉียบแหลม  ทั้งไม่ประกอบด้วย
วิมุติ  เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป  เขาได้เป็นพระโสดาบัน  มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา   
เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า  บุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนรก...  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.

[๑๕๔๔]
  ดกูรมหาบพติร  กบ็คุคลบางคนในโลกนี ้ ไม่เลือ่มใสยิง่แน่วแน่ 1 ในพระพทุธเจ้า...   
ในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...      ไม่มีปัญญาร่าเริง      ไม่เฉียบแหลม  ทั้งไม่ประกอบ
ด้วยวิมุติ  แต่เขามีธรรมเหล่านี้  คือ  สัทธินทรีย์  วิริยินทรีย์  สตินทรีย์  สมาธินทรีย์   
ปัญญินทรีย์  ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้ว  ย่อมทนซึ่งการเพ่งด้วยปัญญา
ของเขา (ยิ่ง) กว่าประมาณ   บุคคลแม้นี้ก็ไม่ไปสู่นรก  ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ปิตติวิสัย  
อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  

1.  ข้อสังเกต : เนื้อความนี้พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬา ฯ  มีการแปลแตกต่างจากฉบับหลวง, ฉบับมหามกุฏ ฯ   
และฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฯ  -ผู้รวบรวม
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[๑๕๔๕]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  น  เหว  โข  พุทฺเธ  เอกนฺตคโต  โหติ   

อภิปฺปสนฺโน ฯ  น  ธมฺเม ฯ  น  สงฺเฆ ฯ  น  หาสปฺโ  น  ชวนปฺโ  น  จ  วิมุตฺติยา   
สมนนฺนาคโต ฯ   อปิจสฺส   อิเม   ธมฺมา    โหนฺติ   สทฺธินฺทฺริย   ฯเปฯ   ปฺินฺทฺริย ฯ   
ตถาคเต  จสฺส  สทฺธามตฺต  โหติ  เปมมตฺต ฯ  อยมฺปิ  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  อคนฺตา   
นิรย  อคนฺตา  ติรจฺฉานโยนึ  อคนฺตา  ปิตฺติวิสย  อคนฺตา  อปายทุคฺคติวิปาต ฯ 1

[๑๕๔๖]
เสยฺยถาปิ    มหานาม    ทุกฺเขตฺต    ทุพฺภูมึ    อวิหตกฺขาณุก    พีชานิ    จสฺสุ   

ขณฺฑานิ  ปูตีนิ  วาตาตปหตานิ  อสาราทานิ  อสุขสยิตานิ 2  เทโว  ปน 3  สมฺมา  ธาร   
อนุปฺปเวจฺเฉยฺย ฯ  อปิ  นุ  ตานิ  พีชานิ  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺหึ  เวปุลฺล  อาปชฺเชยฺยุนฺติ ฯ  โน  
เหต  ภนฺเต ฯ  เอวเมว  โข  มหานาม  อิธ  ธมฺโม  ทุรากฺขาโต 4  โหติ  ทุปฺปเวทิโต   
อนิยฺยานิโก   อนุปสมสวตฺตนิโก   อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต    อิทมห   ทุกฺเขตฺตสฺมึ   
วทามิ ฯ   ตสฺมึ   จ   ธมฺเม   สาวโก   วิหรติ   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน   สามีจิปฏิปนฺโน   
อนุธมฺมจารี  อิทมห  ทุพฺพีชสฺมึ  วทามิ ฯ  

[๑๕๔๗]
เสยฺยถาปิ    มหานาม    สุกฺเขตฺต    สุภูมึ    สุวิหตกฺขาณุก    พีชานิ    จสฺส ุ  

อกฺขณฺฑานิ  อปูตีนิ  อวาตาตปหตานิ  สาราทานิ  สุขสยิตานิ  เทโว  จสฺส 5  สมฺมา  ธาร  
อนุปฺปเวจเฉยฺย ฯ  อปิ  นุ  ตานิ  พีชานิ  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺหึ  เวปุลฺล  อาปชฺเชยฺยุนฺติ ฯ  เอว  
ภนฺเต ฯ  เอวเมว  โข  มหานาม  อิธ  ธมฺโม  สฺวากฺขาโต  โหติ  สุปฺปเวทิโต  นิยฺยานิโก   
อุปสมสวตฺตนิโก  สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต  อิทมห  สุกฺเขตฺตสฺมึ  วทามิ ฯ  ตสฺมึ  จ  
ธมฺเม  สาวโก  วิหรติ  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  สามีจิปฏิปนฺโน  อนุธมฺมจารี  อิทมห   
สุพีชสฺมึ  วทามิ ฯ  กิมงฺค 6  ปน  สรกานึ  สกฺก  สรกานิ  มหานาม  สกฺโก  มรณกาเล   
สิกฺขาย  ปริปูรีการี  อโหสีติ ฯ 

1.  อปายทุคฺคติวินิปาต ฯ  -ผู้รวบรวม
2.  สี. เอว ฯ
3.  สี. ม. ยุ. จ  น  สมฺมา ... ฯ
4.  ม. ทุรกฺขาโต ฯ  ยุ. ทฺวากฺขาโต ฯ
5.  ม. ยุ. จ ฯ
6.  ม. กิมงฺค ฯ
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[๑๕๔๕]
  ดกูรมหาบพติร  กบ็คุคลบางคนในโลกนี ้ ไม่เลือ่มใสยิง่แน่วแน่ 1 ในพระพทุธเจ้า...   
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   ไม่มีปัญญาร่าเริง   ไม่เฉียบแหลม  ทั้งไม่ประกอบด้วย 
วิมุติ      แต่เขามีธรรมเหล่านี้    คือ   สัทธินทรีย์...     ปัญญินทรีย์    และเขามีศรัทธา   
มคีวามรกัในพระตถาคตพอประมาณ  บุคคลแม้น้ี  กไ็ม่ไปสูน่รก...  อบาย  ทคุต ิ วนิบิาต.

[๑๕๔๖]
  ดกูรมหาบพติร  เปรยีบเหมอืนนาทีไ่ม่ราบเรยีบ  มพ้ืีนไม่ด ี ยงัมไิด้ก่นหลกัตอออก  
และพชืเล่ากแ็ตกร้าว  เสยี  ถกูลมและแดดกระทบแล้ว  ไม่แข็ง (ลบี) เกบ็ไว้ไม่ด ี ถงึฝน 
จะหลัง่สายน�า้ลงมาเป็นอย่างดี  พืชเหล่าน้ันจะพงึถงึความเจรญิงอกงามไพบลูย์บ้างไหม ?  
  พระเจ้ามหานามศากยราชกราบทลูว่า  หามไิด้พระเจ้าข้า.

  พ.  ข้อนี้ฉันใด  ดูกรมหาบพิตร  ในข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ธรรมที่กล่าวไม่ดี  
ประกาศไม่ด ี ไม่เป็นนยิยานกิธรรม  ไม่เป็นไปเพ่ือความสงบ  มิใช่พระสมัมาสมัพุทธเจ้า
ประกาศ  อาตมภาพกล่าวเรื่องนี้ในเพราะนาที่ไม่ราบเรียบ  และสาวกเป็นผู้ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติตามธรรมในธรรมนั้น  อาตมภาพกล่าวเรื่องนี้
ในเพราะพืชที่ไม่ดี.

[๑๕๔๗]
  ดูกรมหาบพิตร  เปรียบเหมือนนาที่ราบเรียบ  มีพื้นดี  ก่นหลักตอออกหมดแล้ว  
และพืชเล่ากไ็ม่แตกร้าว  ไม่เสีย  ลมและแดดมไิด้กระทบ  แขง็แกร่ง  เกบ็ไว้ดแีล้ว  ฝน 
พงึหลัง่สายน�า้ลงมาเป็นอย่างดี  พชืเหล่านัน้จะพงึถงึความเจรญิงอกงามไพบูลย์บ้างไหม ? 
  ม. ได้  พระเจ้าข้า.

  พ.  ข้อนั้นฉันใด  ดูกรมหาบพิตร  ในข้อนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ธรรมที่กล่าว
ดแีล้ว  ประกาศดีแล้ว  เป็นนยิยานกิธรรม  เป็นไปเพือ่ความสงบ  พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ประกาศไว้  อาตมภาพกล่าวเรื่องนี้ในเพราะนาที่ราบเรียบ  และสาวกเป็นผู้ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติตามธรรมในธรรมนั้น  อาตมภาพกล่าวเรื่องนี ้
ในเพราะพืชทีไ่ม่ด ี2   จะป่วยกล่าวไปไยถงึเจ้าสรกานิศากยะ  เจ้าสรกานศิากยะได้กระท�า
ให้บริบูรณ์ในสิกขา  ในเวลาจะสิ้นพระชนม์.    

จบ  สูตรที่ ๕  

1.  ข้อสังเกต : เนื้อความนี้พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬา ฯ  มีการแปลแตกต่างจากฉบับหลวง,  ฉบับมหามกุฏ ฯ   
และฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฯ  -ผู้รวบรวม

2.  พืชที่ดี  -ผู้รวบรวม 
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[๑๕๔๘]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อนาถปิณฑฺโิก  คหปติ  อาพาธิโก  โหติ  

ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน ฯ  อถ  โข  อนาถปิณฺฑิโก  คหปติ  อฺตร  ปุริส  อามนฺเตสิ  
เอหิ  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  เยนายสฺมา  สารีปุตฺโต  เตนุปสงฺกม  อุปสงฺกมิตฺวา  มม  วจเนน  
อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ปาเท  สิรสา  วนฺท  อนาถปิณฺฑิโก  ภนฺเต  คหปติ  อาพาธิโก  
ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  โส  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ปาเท  สิรสา  วนฺทตีติ ฯ  เอวฺจ  
วเทหิ  สาธุ  กิร  ภนฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เยน  อนาถปิณฺฑิกสฺส  คหปติสฺส  นิเวสน  
เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป  อุปาทายาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  โส  ปุริโส  อนาถปิณฺฑิกสฺส  
คหปติสฺส  ปฏิสฺสุตฺวา  เยนายสฺมา  สารีปุตฺโต  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมนฺต   
สารีปุตฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทิ ฯ    เอกมนฺต    นิสินฺโน    โข    โส   ปุริโส   
อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  เอตทโวจ  อนาถปิณฺฑิโก  ภนฺเต  คหปติ  อาพาธิโก  ทุกฺขิโต  
พาฬฺหคิลาโน  โส  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ปาเท  สิรสา  วนฺทติ ฯ  เอวฺจ  วเทติ  สาธุ   
กริ  ภนเฺต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เยน  อนาถปิณฺฑิกสสฺ  คหปตสิสฺ  นิเวสน  เตนุปสงกฺมตุ  
อนกุมปฺ  อปุาทายาต ิฯ  อธวิาเสส ิ โข  อายสมฺา  สารปีตฺุโต  ตณฺุหภีาเวน ฯ

[๑๕๔๙]
อถ   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ปุพฺพณฺหสมย    นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   

อายสฺมตา   อานนฺเทน   ปจฺฉาสมเณน   เยน   อนาถปิณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส    นิเวสน   
เตนปุสงกฺม ิ อปุสงกฺมติวฺา  ปฺตฺเต  อาสเน  นิสที ิฯ  นิสชชฺ  โข  อายสมฺา  สารปีตุโฺต   
อนาถปิณฺฑิก   คหปตึ   เอตทโวจ  กจฺจิ    เต  คหปติ  ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย   กจฺจิ   
ทุกฺขา    เวทนา   ปฏิกฺกมนฺติ    โน   อภิกฺกมนฺติ ฯ   ปฏิกฺกโมสาน   ปฺายติ    โน   
อภิกฺกโมติ ฯ   น    เม   ภนฺเต   ขมนีย   น   ยาปนีย   พาฬฺหา    เม   ทุกฺขา    เวทนา   
อภิกฺกมนฺติ  โน  ปฏิกฺกมนฺติ  อภิกฺกโมสาน  ปฺายติ  โน  ปฏิกฺกโมติ ฯ  

[๑๕๕๐]  
ยถารูเปน    โข   คหปติ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา   

ปุถุชฺชโน   กายสฺส    เภทา   ปร   มรณา  อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   
ตถารูโป    เต   พุทฺเธ    อปฺปสาโท   นตฺถิ ฯ    อตฺถิ    จ    โข    เต    คหปติ    พุทฺเธ   
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ทุสีลยสูตรที่ ๑  

  จ�าแนกโสตาปัตติยังคะ ๔  ด้วยอาการ ๑๐

[๑๕๔๘]
  สาวตัถนีทิาน.  กส็มยันัน้  ท่านอนาถบณิฑกิหฤหบด ี1 ป่วย  ได้รบัทกุข์  เป็นไข้หนกั  ครัง้นัน้  ท่านอนาถบณิฑกิ

คฤหบดีเรยีกบรุุษคนหนึง่มาสัง่ว่า  ดกูรบุรษุผูเ้จรญิ  ท่านจงไปเถดิ  จงเข้าไปหาท่านพระสารบีตุร  ครัน้แล้ว  จงไหว้เท้าท้ังสอง

ของท่านพระสารบีตุรด้วยเศยีรเกล้า  ตามค�าของเราว่า  ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ  อนาถบณิฑกิคฤหบดีป่วย  ได้รบัทกุข์  เป็นไข้หนกั   

เขาขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเศียรเกล้า   และท่านจงเรียนอย่างนี้ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ    ได้โปรดเถิด   

ขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศน์    ของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด   บุรุษนั้นรับค�าของ 

ท่านอนาถบณิฑกิคฤหบดแีล้ว  เข้าไปหาท่านพระสารบีตุรถงึท่ีอยู ่ อภวิาทแล้วนัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่  ครัน้แล้วได้เรยีนว่า   

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วย  ได้รับทุกข์  เป็นไข้หนัก  ท่านขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตร

ด้วยเศยีรเกล้า  และท่านสัง่มาอย่างนีว่้า  ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ  ได้โปรดเถดิ  ขอท่านพระสารบุีตรจงอาศัยความอนเุคราะห์เข้าไป

ยังนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด  ท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพ.

[๑๕๔๙]  
  ครั้งนั้น    เวลาเช้า   ท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้ว   ถือบาตรและจีวร   มีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ    เข้าไปยัง

นิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี  แล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้  ครั้นแล้วได้ถามท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีว่า  ดูกร

คฤหบดี   ท่านพออดทนได้หรือ   พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ   ทุกขเวทนาคลายลง    ไม่ก�าเริบข้ึนแลหรือ   ความทุเลา 

ย่อมปรากฏ  ความก�าเรบิไม่ปรากฏแลหรอื  ท่านอนาถบณิฑกิคฤหบดตีอบว่า  ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ  กระผมอดทนไม่ได้  ยงัอัตภาพ 

ให้เป็นไปไม่ได้  ทุกขเวทนาของกระผมก�าเริบหนัก  ไม่ทุเลาลงเลย  ความก�าเริบย่อมปรากฏ  ความทุเลาไม่ปรากฏ.

[๑๕๕๐]
  สา.  ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ  ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า
เหน็ปานใด  เมือ่แตกกายตายไป  ย่อมเข้าถงึอบาย  ทคุต ิ วนิบิาต  นรก  ความไม่เลือ่มใส
ในพระพุทธเจ้าเห็นปานนั้น  ย่อมไม่มีแก่ท่าน  ส่วนท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว 

1.  คฤหบดี  -ผู้รวบรวม
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อเวจฺจปฺปสาโท  อิติปิ    โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควาติ ฯ   
ตฺจ   ปน    เต   พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาท    อตฺตนิ    สมนุปสฺสโต    านโส    เวทนา   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ 1 ฯ

[๑๕๕๑]
ยถารูเปน    โข   คหปติ    ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา   

ปุถุชฺชโน   กายสฺส    เภทา   ปร   มรณา  อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   
ตถารูโป    เต    ธมฺเม    อปฺปสาโท   นตฺถิ ฯ    อตฺถิ    จ    โข    เต    คหปติ    ธมฺเม   
อเวจจฺปปฺสาโท  สวฺากขฺาโต  ภควตา  ธมโฺม  ฯเปฯ  ปจจฺตตฺ    เวทติพโฺพ  วฺิูหตี ิฯ   
ตฺจ   ปน    เต    ธมฺเม    อเวจฺจปฺปสาท    อตฺตนิ    สมนุปสฺสโต    านโส    เวทนา   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  

[๑๕๕๒]
ยถารูเปน    โข   คหปติ    สงฺเฆ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา   

ปุถุชฺชโน   กายสฺส    เภทา   ปร   มรณา  อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   
ตถารูโป    เต    สงฺเฆ    อปฺปสาโท   นตฺถิ ฯ    อตฺถิ    จ    โข    เต    คหปติ    สงฺเฆ   
อเวจฺจปฺปสาโท   สุปฏิปนฺโน   ภควโต   สาวกสงฺโฆ   ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปฺุกฺเขตฺต   
โลกสฺสาติ ฯ   ตฺจ   ปน   เต   สงฺเฆ   อเวจฺจปฺปสาท   อตฺตนิ   สมนุปสฺสโต  านโส   
เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  

[๑๕๕๓]
ยถารูเปน    โข    คหปติ    ทุสฺสีเลฺยน    สมนฺนาคโต    อสฺสุตวา    ปุถุชฺชโน   

กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ  ตถารูปนฺเต   
ทุสฺสีลฺย  นตฺถิ ฯ  อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  อริยกนฺตานิ  สีลานิ  อกฺขณฺฑานิ  ฯเปฯ  
สมาธิสวตฺตนิกานิ ฯ  ตานิ  จ  ปน  เต  อริยกนฺตานิ  สีลานิ  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  
านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  

[๑๕๕๔]
ยถารูปาย    โข   คหปติ   มิจฺฉาทิฏฺยิา   สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา   ปุถุชฺชโน   

กายสฺส    เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ตถารูปา  
เต  มิจฺฉาทิฏฺ ิ  นตฺถิ ฯ  อตฺถิ   จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาทิฏฺ ิฯ  ตฺจ  ปน  เต   
สมฺมาทิฏฺ ึ อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  

1.  ม. ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺย ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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ในพระพุทธเจ้าว่า  แม้เพราะเหตุนี้ๆ   พระผูมี้พระภาคพระองค์นัน้  ฯลฯ  เป็นผูจ้�าแนกธรรม  
ก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าน้ันอยู่ในตน    เวทนาจะพึง
สงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๕๑]
  ดูกรคฤหบด ี ปุถชุนผูไ้ม่ได้สดบั  ประกอบด้วยความไม่เลือ่มใสในพระธรรม  เหน็ปานใด   
เมือ่แตกกายตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทคุต ิ วนิบิาต  นรก  ความไม่เลือ่มใสในพระธรรม
เห็นปานนั้น  ย่อมไม่มีแก่ท่าน  ส่วนท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า  
ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว  ฯลฯ  อันวิญชน 1พึงรู้เฉพาะตน  ก็เมื่อท่านเห็น
ความเลือ่มใส  อนัไม่หวัน่ไหวในพระธรรมน้ันอยู่ในตน  เวทนาจะพึงสงบระงบัโดยพลัน.

[๑๕๕๒]
  ดูกรคฤหบด ี ปถุชุนผูไ้ม่ได้สดบั  ประกอบด้วยความไม่เลือ่มใสในพระสงฆ์  เหน็ปานใด   
เมือ่แตกกายตายไป  ย่อมเข้าถงึอบาย  ทคุติ  วนิบิาต  นรก  ความไม่เลือ่มใสในพระสงฆ์
เหน็ปานนัน้  ย่อมไม่มแีก่ท่าน  ส่วนท่านมีความเลือ่มใสในพระสงฆ์ว่า  พระสงฆ์สาวกของ 
พระผูม้พีระภาค  เป็นผูป้ฏบิติัดีแล้ว  ฯลฯ   เป็นนาบญุของโลก  ไม่มนีาบญุอืน่ย่ิงกว่า   
กเ็มือ่ท่านเหน็ความเลือ่มใสอนัไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์น้ันอยู่ในตน  เวทนาจะพึงสงบระงบั
โดยพลัน.

[๑๕๕๓]
  ดูกรคฤหบดี   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ   ประกอบด้วยความเป็นผู้ทุศีลเห็นปานใด    เมื่อ
แตกกายตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ความเป็นผู้ทุศีลเห็นปานนั้น  
ย่อมไม่มีแก่ท่าน  ส่วนท่านมีศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพื่อสมาธิ  
ก็เมื่อท่านเห็นศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วอยู่ในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๕๔]
  ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ  ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเห็นปานใด  เมื่อแตกกาย
ตายไป  ย่อมเข้าถงึอบาย  ทคุต ิ วนิบิาต  นรก  มจิฉาทฏิฐเิหน็ปานนัน้  ย่อมไม่มแีก่ท่าน  
ส่วนท่านมีสัมมาทิฏฐิ   ก็เมื่อท่านเห็นสัมมาทิฏฐิน้ันอยู่ในตน   เวทนาจะพึงสงบระงับ 
โดยพลัน.

1.  วิญญูชน  -ผู้รวบรวม
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[๑๕๕๕]
ยถารูเปน    โข   คหปติ   มิจฺฉาสงฺกปฺเปน   สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา   ปุถุชฺชโน   

กายสฺส    เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต    นิรย    อุปปชฺชติ   ตถารูโป   
เต  มิจฺฉาสงฺกปฺโป  นตฺถิ ฯ  อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ  ตฺจ  ปน   
เต  สมฺมาสงฺกปฺป  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  

[๑๕๕๖]
ยถารูปาย    โข   คหปติ    มิจฺฉาวาจาย    สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา   ปุถุชฺชโน   

กายสฺส    เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ตถารูปา   
เต  มิจฺฉาวาจา  นตฺถิ ฯ  อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาวาจา ฯ  ตฺจ  ปน  เต   
สมฺมาวาจ  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  

[๑๕๕๗]
ยถารูเปน   โข   คหปติ   มิจฺฉากมฺมนฺเตน  สมนฺนาคโต  อสฺสุตวา   ปุถุชฺชโน   

กายสฺส    เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต    นิรย    อุปปชฺชติ   ตถารูโป   
เต   มิจฺฉากมฺมนฺโต   นตฺถิ ฯ   อตฺถิ   จ    โข    เต   คหปติ   สมฺมากมฺมนฺโต ฯ   ตฺจ   
ปน  เต  สมฺมากมฺมนฺต  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  

[๑๕๕๘]
ยถารูเปน    โข   คหปติ   มิจฺฉาอาชีเวน   สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา   ปุถุชฺชโน   

กายสฺส    เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต    นิรย    อุปปชฺชติ   ตถารูโป   
เต   มิจฺฉาอาชีโว   นตฺถิ ฯ   อตฺถิ   จ    โข    เต   คหปติ   สมฺมาอาชีโว ฯ   ตฺจ   ปน   
เต  สมฺมาอาชีว  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  

[๑๕๕๙]
ยถารูเปน    โข   คหปติ   มิจฺฉาวายาเมน   สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา   ปุถุชฺชโน   

กายสฺส    เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต    นิรย    อุปปชฺชติ   ตถารูโป   
เต  มิจฺฉาวายาโม  นตฺถิ ฯ  อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาวายาโม ฯ  ตฺจ  ปน   
เต  สมฺมาวายาม  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  

[๑๕๖๐]
ยถารูปาย    โข    คหปติ    มิจฺฉาสติยา    สมนฺนาคโต    อสฺสุตวา    ปุถุชฺชโน   

กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ  ตถารูปา  เต  
มิจฺฉาสติ  นตฺถิ ฯ  อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาสติ ฯ  ตฺจ  ปน  เต  สมฺมาสตึ  
อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  
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[๑๕๕๕]
  ดูกรคฤหบดี  ปถุชุนผูไ้ม่ได้สดบั  ประกอบด้วยมิจฉาสงักัปปะเหน็ปานใด  เม่ือแตกกาย
ตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาสังกัปปะเห็นปานนั้น  ย่อมไม่มี
แก่ท่าน  ส่วนท่านมีสัมมาสังกัปปะ  ก็เมื่อท่านเห็นสัมมาสังกัปปะนั้นอยู่ในตน  เวทนา
จะพึงสงบระงับโดยพลัน.  

[๑๕๕๖]
  ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ  ประกอบด้วยมิจฉาวาจาเห็นปานใด  เมื่อแตกกาย
ตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาวาจาเห็นปานนั้น  ย่อมไม่ม ี
แก่ท่าน  ส่วนท่านมีสัมมาวาจา  ก็เมื่อท่านเห็นสัมมาวาจานั้นอยู่ในตน   เวทนาจะพึง
สงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๕๗]
  ดูกรคฤหบดี   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ   ประกอบด้วยมิจฉากัมมันตะเห็นปานใด    เมื่อ 
แตกกายตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉากัมมันตะเห็นปานนั้น  
ย่อมไม่มแีก่ท่าน  ส่วนท่านมสีมัมากมัมนัตะ  กเ็มือ่ท่านเหน็สมัมากมัมนัตะนัน้อยูใ่นตน   
เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๕๘]
  ดูกรคฤหบดี  ปถุชุนผูไ้ม่ได้สดบั  ประกอบด้วยมจิฉาอาชวีะเหน็ปานใด  เมือ่แตกกาย 
ตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาอาชีวะเห็นปานนั้น  ย่อมไม่มี 
แก่ท่าน  ส่วนท่านมสีมัมาอาชวีะ  กเ็มือ่ท่านเหน็สมัมาอาชวีะนัน้อยู่ในตน  เวทนาจะพงึ 
สงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๕๙]
  ดูกรคฤหบด ี ปถุุชนผูไ้ม่ได้สดับ  ประกอบด้วยมิจฉาวายามะเหน็ปานใด  เม่ือแตกกาย 
ตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาวายามะเห็นปานนั้น  ย่อมไม่มี 
แก่ท่าน  ส่วนท่านมสีมัมาวายามะ  กเ็มือ่ท่านเหน็สมัมาวายามะนัน้อยูใ่นตน  เวทนาจะพงึ 
สงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๖๐]
  ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ  ประกอบด้วยมิจฉาสติเห็นปานใด  เมื่อแตกกาย
ตายไป   ย่อมเข้าถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก   มิจฉาสติเห็นปานนั้น   ย่อมไม่ม ี
แก่ท่าน   ส่วนท่านมีสัมมาสติ   ก็เมื่อท่านเห็นสัมมาสตินั้นอยู่ในตน    เวทนาจะพึง 
สงบระงับโดยพลัน.
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[๑๕๖๑]
ยถารูเปน    โข   คหปติ   มิจฺฉาสมาธินา   สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา   ปุถุชฺชโน   

กายสฺส    เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต    นิรย    อุปปชฺชติ   ตถารูโป   
เต  มิจฺฉาสมาธิ  นตฺถิ ฯ  อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาสมาธิ ฯ  ตฺจ  ปน  เต   
สมฺมาสมาธึ  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  

[๑๕๖๒]
ยถารูเปน    โข   คหปติ   มิจฺฉาาเน   สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา   ปุถุชฺชโน   

กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ  ตถารูปนฺเต   
มิจฺฉาาณ   นตฺถิ ฯ   อตฺถิ    จ    โข    เต   คหปติ   สมฺมาาณ ฯ   ตฺจ   ปน    เต   
สมฺมาาณ  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  

[๑๕๖๓]
ยถารูปาย    โข   คหปติ   มิจฺฉาวิมุตฺติยา   สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา    ปุถุชฺชโน   

กายสฺส    เภทา   ปร   มรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ตถารูปา   
เต  มิจฺฉาวิมุตฺติ  นตฺถิ ฯ  อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาวิมุตฺติ ฯ  ตฺจ  ปน  เต  
สมฺมาวิมุตฺตึ  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยุนฺติ ฯ  

[๑๕๖๔]
อถ  โข  อนาถปิณฺฑิกสฺส  คหปติสฺส  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺภึสุ ฯ  อถ  โข  

อนาถปิณฺฑิโก  คหปติ  อายสฺมนฺตฺจ  สารีปุตฺต  อายสฺมนฺตฺจ  อานนฺท  สเกเนว  
ถาลิปาเกน  ปริวิสิ ฯ  อถ  โข  อนาถปิณฺฑิโก  คหปติ  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  ภุตฺตาวึ  
โอนีตปตฺตปาณึ  อฺตร  นีจ  อาสน  คเหตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  
โข  อนาถปิณฺฑิก  คหปตึ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อิมาหิ  คาถาหิ  อนุโมทิ  

[๑๕๖๕]
    ยสฺส  สทฺธา  ตถาคเต    อจลา  สุปติฏฺติา  

  สีลฺจ  ยสฺส  กลฺยาณ      อริยกนฺต  ปสสิต ฯ  
  สงฺเฆ  ปสาโท  ยสฺสตฺถิ      อุชุภูตฺจ  ทสฺสน  
  อทฬิทฺโทติ  ต  อาหุ      อโมฆนฺตสฺส  ชีวิต ฯ  
  ตสฺมา  สทฺธฺจ  สีลฺจ      ปสาท  ธมฺมทสฺสน  
  อนุยฺุเชถ  เมธาวี       สร  พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ  
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[๑๕๖๑]
  ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผูไ้ม่ได้สดบั  ประกอบด้วยมจิฉาสมาธเิหน็ปานใด  เมือ่แตกกาย
ตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาสมาธิเห็นปานนั้น  ย่อมไม่มี 
แก่ท่าน  ส่วนท่านมีสัมมาสมาธิ  ก็เมื่อท่านเห็นสัมมาสมาธินั้นอยู่ในตน  เวทนาจะพึง
สงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๖๒]
  ดูกรคฤหบด ี ปุถชุนผูไ้ม่ได้สดบั  ประกอบด้วยมิจฉาญาณะเหน็ปานใด  เม่ือแตกกาย 
ตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาญาณะเห็นปานนั้น  ย่อมไม่มี
แกท่า่น  สว่นท่านมีสมัมาญาณะ  ก็เมือ่ท่านเห็นสัมมาญาณะนั้นอยู่ในตน  เวทนาจะพึง 
สงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๖๓]
  ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ  ประกอบด้วยมิจฉาวิมุติเห็นปานใด  เมื่อแตกกาย
ตายไป  ย่อมเข้าถึงอบาย  ทุคติ   วินิบาต  นรก  มิจฉาวิมุติเห็นปานนั้น   ย่อมไม่ม ี
แก่ท่าน   ส่วนท่านมีสัมมาวิมุติ   ก็เมื่อท่านเห็นสัมมาวิมุตินั้นอยู่ในตน   เวทนาจะพึง
สงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๖๔]
  คร้ังน้ัน    เวทนาของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี   สงบระงับแล้วโดยพลัน   ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีอังคาส   

ท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์   ด้วยอาหารที่เขาจัดมาเฉพาะตน  ครั้งนั้น   ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี    เม่ือท่าน 

พระสารีบุตรฉันเสร็จน�ามือออกจากบาตรแล้ว  จึงถือเอาอาสนะต�่าอันหนึ่ง  นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว  ท่านพระสารีบุตร

อนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้

[๑๕๖๕]
  ผู้ใดมีศรัทธา  ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว  ในพระตถาคต  
  มีศีลอันงาม  ที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  สรรเสริญแล้ว  
  มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์  และมีความเห็นอันตรง  
  บัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่า  เป็นคนไม่ขัดสน  ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์  
  เพราะฉะนั้น  บุคคลผู้มีปัญญา  เมื่อระลึกถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  
  พึงประกอบตามซึ่งศรัทธา  ศีล  ความเลื่อมใสและความเห็นธรรม. 
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[๑๕๖๖]
อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อนาถปิณฺฑิก  คหปต ึ อิมาห ิ คาถาห ิ อนุโมทติวฺา  

อุฏฺายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  

[๑๕๖๗]
อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  

อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  อายสมนฺต 1 อานนฺท  ภควา  
เอตทโวจ  หนทฺ  กโุตน ุ ตวฺ  อานนทฺ  อาคจฉฺส ิ ทวิาทิวสสฺาติ ฯ  อายสฺมตา  ภนเฺต   
สารีปุตฺเตน  อนาถปิณฺฑิโก  คหปติ  อิมินา  จ  อิมินา  จ  โอวาเทน  โอวทิโตติ ฯ  
ปณฑิฺโต  อานนทฺ  สารีปุตโฺต  มหาปฺโ  อานนทฺ  สารปุีตโฺต  ยตรฺ  ห ิ นาม  จตตฺาริ  
โสตาปตฺติยงฺคานิ  ทสหากาเรหิ  วิภชิสฺสตีติ ฯ  

[๑๕๖๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  อนาถปิณฺฑิโก  คหปติ   อาพาธิโก   

โหติ   ทุกฺขิโต   พาฬฺหคิลาโน ฯ   อถ   โข   อนาถปิณฺฑิโก   คหปติ   อฺตร    ปุริส   
อามนฺเตสิ  เอหิ  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกม  อุปสงฺกมิตฺวา   
มม  วจเนน  อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   ปาเท   สิรสา   วนฺท   อนาถปิณฺฑิโก   ภนฺเต   
คหปติ  อาพาธิโก  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  โส  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  ปาเท  สิรสา   
วนฺทตีติ ฯ  เอวฺจ  วเทหิ  สาธุ  กิร  ภนฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  อนาถปิณฺฑิกสฺส  
คหปติสฺส   นิเวสน    เตนุปสงฺกมตุ   อนุกมฺป   อุปาทายาติ ฯ    เอว   ภนฺเตติ    โข  โส   
ปุริโส  อนาถปิณฺฑิกสฺส  คหปติสฺส  ปฏิสฺสุตฺวา  เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  
โข  โส  ปรุโิส  อายสมฺนฺต  อานนทฺ  เอตทโวจ  อนาถปิณฺฑโิก  ภนเฺต  คหปต ิ อาพาธโิก   
ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน ฯ  โส  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  ปาเท  สิรสา  วนฺทติ  เอวฺจ   
วเทติ  สาธุ  กิร  ภนฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  อนาถปิณฺฑิกสฺส  คหปติสฺส  นิเวสน   
เตนปุสงกฺมต ุ อนกุมปฺ  อปุาทายาต ิฯ  อธวิาเสส ิ โข  อายสมฺา  อานนโฺท  ตณุหฺภีาเวน ฯ  

1.  อายสฺมนฺต  -ผู้รวบรวม
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[๑๕๖๖]
  ครั้งนั้น  ท่านพระสารีบุตร  ครั้นอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้แล้ว  จึงลุกจากอาสนะหลีกไป.

[๑๕๖๗]
  ล�าดับน้ัน   ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ   ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว   นั่ง ณ  

ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่า  

  ดูกรอานนท์  เธอมาจากไหนแต่ยังวัน  
  ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ท่านพระสารีบุตรกล่าวสอนอนาถบิณฑิกคฤหบดีด้วยโอวาท

ข้อนี้ๆ  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  

  ดูกรอานนท์    สารีบุตรเป็นบัณฑิต   สารีบุตรมีปัญญามาก    ได้จ�าแนกโสตา- 
ปัตติยังคะ ๔ ด้วยอาการ ๑๐ อย่าง.

จบ  สูตรที่ ๖  

ทุสีลยสูตรที่ ๒  

  กลัวความตายเพราะไม่มีธรรม ๔ ประการ  

[๑๕๖๘]
  สาวัตถีนิทาน.  ก็สมัยนั้น  ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วย  ได้รับทุกข์  เป็นไข้หนัก  ครั้งนั้น  ท่านอนาถบิณฑิก- 

คฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่า     ดูกรบุรุษผู้เจริญ  ท่านจงไปเถิด  จงเข้าไปหาท่านพระอานนท์   ครั้นแล้ว  จงไหว้เท้า 

ทั้งสองของท่านพระอานนท์ด้วยเศียรเกล้า   ตามค�าของเราว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  อนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วย    ได้รับทุกข์   

เป็นไข้หนัก   ขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอานนท์ด้วยเศียรเกล้า   และท่านจงเรียนอย่างนี้ว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   

ได้โปรดเถิด   ขอท่านพระอานนท์   จงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด   บุรุษนั้น

รับค�าของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีแล้ว  เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่  อภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว

ได้เรียนว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วย  ได้รับทุกข์  เป็นไข้หนัก  ท่านขอกราบเท้าทั้งสองของท่าน

พระอานนท์ด้วยเศียรเกล้า  และท่านสั่งมาอย่างนี้ว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ได้โปรดเถิด  ขอท่านพระอานนท์  จงอาศัยความ

อนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด  ท่านพระอานนท์รับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพ.
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[๑๕๖๙]
อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เยน  

อนาถปิณฑฺกิสสฺ  นเิวสน  เตนปุสงกฺม ิ อุปสงกฺมิตวฺา  ปฺตเฺต  อาสเน  นิสที ิฯ  นิสชชฺ  
โข  อายสฺมา  อานนฺโท  อนาถปิณฺฑิก  คหปตึ  เอตทโวจ  

[๑๕๗๐]
กจฺจิ  เต  คหปติ  ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนีย  กจฺจิ  ทุกฺขา  เวทนา  ปฏิกฺกมนฺติ  

โน  อภิกฺกมนฺติ  ปฏิกฺกโมสาน  ปฺายติ  โน  อภิกฺกโมติ ฯ  น  เม  ภนฺเต  ขมนีย  
น  ยาปนีย  พาฬฺหา  เม  ทุกฺขา  เวทนา  อภิกฺกมนฺติ  โน  ปฏิกฺกมนฺติ  อภิกฺกโมสาน  
ปฺายติ  โน  ปฏิกฺกโมติ ฯ  

[๑๕๗๑]
จตูหิ    โข   คหปติ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคตสฺส   อสฺสุตวโต   ปุถุชฺชนสฺส    โหติ   

อุตฺราโส 1  โหติ  ฉมฺภิตตฺต  โหติ  สมฺปรายิก  มรณภย ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  คหปติ   
อสฺสุตวา  ปุถุชฺชโน  พุทฺเธ  อปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ ฯ  ตฺจ  ปนสฺส  พุทฺเธ  
อปฺปสาท  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  โหติ  อุตฺราโส  โหติ  ฉมฺภิตตฺต  โหติ  สมฺปรายิก   
มรณภย ฯ  ปุน  จปร  คหปติ  อสฺสุตวา  ปุถุชฺชโน  ธมฺเม  อปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  
โหติ ฯ  ตฺจ  ปนสฺส  ธมฺเม  อปฺปสาท  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  โหติ  อุตฺราโส  โหติ  
ฉมฺภิตตฺต  โหติ  สมฺปรายิก  มรณภย ฯ  ปุน  จปร  คหปติ  อสฺสุตวา  ปุถุชฺชโน  สงฺเฆ  
อปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ ฯ  ตฺจ  ปนสฺส  สงฺเฆ  อปฺปสาท  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต   
โหติ   อุตฺราโส  โหติ   ฉมฺภิตตฺต    โหติ   สมฺปรายิก   มรณภย ฯ  ปุน  จปร   คหปติ   
อสฺสุตวา  ปุถุชฺชโน  ทุสฺสีเลฺยน  สมนฺนาคโต  โหติ ฯ  ตฺจ  ปนสฺส  ทุสฺสีลฺย  อตฺตนิ   
สมนุปสฺสโต  โหติ  อุตฺราโส  โหติ  ฉมฺภิตตฺต  โหติ  สมฺปรายิก  มรณภย ฯ  อิเมหิ  โข  
คหปติ  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตสฺส  อสฺสุตวโต  ปุถุชฺชนสฺส  โหติ  อุตฺราโส  โหติ  
ฉมฺภิตตฺต  โหติ  สมฺปรายิก  มรณภย ฯ  

[๑๕๗๒]
จตูหิ    โข  คหปติ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคตสฺส  สุตวโต  อริยสาวกสฺส  น  โหติ   

อุตฺราโส   น    โหติ   ฉมฺภิตตฺต   น    โหติ   สมฺปรายิก   มรณภย ฯ   กตเมหิ   จตูหิ ฯ   

1.  อตฺตาโสติปิ  ปาโ ฯ
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[๑๕๖๙]
  ครั้งนั้น  เวลาเช้า  ท่านพระอานนท์นุ่งแล้ว  ถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศน์  ของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีแล้ว

นั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้  ครั้นแล้วได้ถามท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีว่า

[๑๕๗๐]
  ดูกรคฤหบดี  ท่านพออดทนได้หรือ  พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้แลหรือ  ทุกขเวทนาคลายลง  ไม่ก�าเริบขึ้นแลหรือ   

ความทุเลาย่อมปรากฏ  ความก�าเรบิไม่ปรากฏแลหรือ ?  ท่านอนาถบณิฑกิคฤหบดตีอบว่า  ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ  กระผมอดทนไม่ได้  

ยงัอตัภาพให้เป็นไปไม่ได้  ทกุขเวทนาของกระผมก�าเรบิหนกั  ไม่ทเุลาลงเลย  ความก�าเรบิย่อมปรากฏ  ความทเุลาไม่ปรากฏ.

[๑๕๗๑]
  อ.    ดูกรคฤหบดี    ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ    ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ    ย่อมมี
ความสะดุ้งหวาดเสียว    กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า      ธรรม ๔ ประการ   
เป็นไฉน ?   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้  ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า  
ก็เมือ่เขาเหน็ความไม่เลือ่มใสในพระพุทธเจ้าน้ันอยู่ในตน  ย่อมมีความสะดุง้หวาดเสยีว  
กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า.
  อีกประการหนึ่ง  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ  ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระธรรม  
ก็เมื่อเขาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระธรรมน้ันอยู่ในตน   ย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียว  
กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า.
  อีกประการหนึ่ง  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ  ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์   
ก็เม่ือเขาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นอยู่ในตน   ย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียว   
กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า.
  อีกประการหนึ่ง    ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ   ประกอบด้วยความเป็นผู้ทุศีล    ก็เมื่อ 
เขาเห็นความเป็นผู้ทุศีลนั้นอยู่ในตน    ย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียว   กลัวความตาย 
ที่จะมาถึงในภายหน้า.
  ดูกรคฤหบดี   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ   ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล    ย่อมมี 
ความสะดุ้งหวาดเสียว  กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า.

[๑๕๗๒]
  ดูกรคฤหบดี  อริยสาวกผู้ได้สดับ  ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  ย่อมไม่มีความ
สะดุ้งหวาดเสียว  ไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า   ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?   
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อิธ   คหปติ    สุตวา   อริยสาวโก   พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต    โหต ิ  
อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ตฺจ  ปนสฺส  พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาท  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  น  โหติ  อุตฺราโส  น  โหติ  ฉมฺภิตตฺต  น  โหติ   
สมฺปรายิก  มรณภย ฯ  ปุน  จปร  คหปติ  สุตวา  อริยสาวโก  ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน  
สมนฺนาคโต  โหติ  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  ฯเปฯ  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิฺูหีติ ฯ   
ตฺจ  ปนสฺส  ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาท  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  น  โหติ  อุตฺราโส  น  โหติ   
ฉมฺภิตตฺต  น  โหติ  สมฺปรายิก  มรณภย ฯ  ปุน  จปร  คหปติ  สุตวา  อริยสาวโก   
สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ฯเปฯ   
อนุตฺตร   ปฺุกฺเขตฺต    โลกสฺสาติ ฯ   ตฺจ  ปนสฺส   สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาท   อตฺตนิ   
สมนุปสฺสโต  น  โหติ  อุตฺราโส  น  โหติ  ฉมฺภิตตฺต  น  โหติ  สมฺปรายิก  มรณภย ฯ   
ปนุ  จปร  คหปติ  สตุวา  อริยสาวโก  อรยิกนฺเตห ิ สเีลห ิ สมนฺนาคโต  โหต ิ อกขฺณฺเฑหิ  
ฯเปฯ  สมาธิสวตตฺนเิกหิ ฯ  ตาน ิ จ  ปนสสฺ  อรยิกนตฺาน ิ สลีาน ิ อตตฺนิ  สมนปุสสฺโต   
น  โหติ  อุตฺราโส  น  โหติ  ฉมฺภิตตฺต  น  โหติ  สมฺปรายิก  มรณภย ฯ  อิเมหิ  โข   
คหปติ   จตูหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคตสฺส   สุตวโต   อริยสาวกสฺส   น    โหติ   อุตฺราโส   
น  โหติ  ฉมฺภิตตฺต  น  โหติ  สมฺปรายิก  มรณภยนฺติ ฯ  

[๑๕๗๓]
นาห  ภนฺเต  อานนฺท  ภายามิ  [1]  ตฺยาห  ภาสิสฺสามิ  อหฺหิ  ภนฺเต  พุทฺเธ   

อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   อิติปิ    โส   ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต   [2]   สุปฏิปนฺโน   
ภควโต  สาวกสงโฺฆ  ฯเปฯ  อนตุตฺร  ปฺุ�กฺเขตฺต  โลกสสฺาติ ฯ  ยานิ  จิมานิ  ภนฺเต  
ภควตา  คิหิสามีจิกานิ   สิกฺขาปทานิ    เทสิตานิ   นาห    เตส   กิฺจิ   อตฺตนิ   ขณฺฑ   
สมนุปสฺสามีติ ฯ  ลาภา  เต  คหปติ  สุลทฺธนฺเต  คหปติ  โสตาปตฺติผล  ตยา  คหปติ  
พฺยากตนฺติ ฯ  

1.  ม. ยุ. โหมิ ฯ
2.  ม. ยุ. โหมิ ฯ
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อริยสาวกผู้ได้สดับในธรรมวินัยนี้    ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน
พระพทุธเจ้าว่า  แม้เพราะเหตนุี้ๆ   พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้  ฯลฯ  เป็นผูจ้�าแนกธรรม   
ก็เมื่อเขาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าน้ันอยู่ในตน  ย่อมไม่มีความ
สะดุ้งหวาดเสียว  ไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า.
  อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกผู้ได้สดับ  ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว 
ในพระธรรมว่า  พระธรรมอนัพระผูม้พีระภาคตรสัดแีล้ว  ฯลฯ  อันวญิูชน  พงึรูเ้ฉพาะตน  

กเ็มือ่เขาเหน็ความเลือ่มใสอนัไม่หว่ันไหวในพระธรรมนัน้อยูใ่นตน  ย่อมไม่มคีวามสะดุง้
หวาดเสียว  ไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า.
  อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกผู้ได้สดับ  ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว
ในพระสงฆ์ว่า  พระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาค  เป็นผูป้ฏบิตัดิแีล้ว  ฯลฯ  เป็นนาบุญ 
ของโลก  ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า  ก็เมื่อเขาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์
นั้นอยู่ในตน  ย่อมไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียว  ไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า.
  อกีประการหนึง่  อรยิสาวกผูไ้ด้สดบั  ประกอบด้วยศลีทีพ่ระอรยิเจ้าใคร่แล้ว  ฯลฯ   
เป็นไปเพื่อสมาธิ   ก็เมื่อเขาเห็นศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วนั้นอยู่ในตน  ย่อมไม่มีความ
สะดุ้งหวาดเสียว  ไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า.
  ดูกรคฤหบดี  อริยสาวกผู้ได้สดับ   ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล   ย่อมไม่มี
ความสะดุ้งหวาดเสียว  ไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า.

[๑๕๗๓]
  ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีกล่าวว่า  ข้าแต่ท่านอานนท์ผู้เจริญ  กระผมไม่กลัว  กระผมจักพูดแก่ท่านได้  ด้วยว่า

กระผมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...  อนึ่ง  สิกขาบทเหล่าใด 

ซ่ึงสมควรแก่คฤหสัถ์  อนัพระผูม้พีระภาคทรงแสดงแล้ว  กระผมยงัไม่แลเหน็ความขาดอะไรๆ ของสกิขาบทเหล่านัน้ในตนเลย.

  อ.  ดูกรคฤหบดี  เป็นลาภของท่าน  ท่านได้ดีแล้ว  โสดาปัตติผล  ท่านพยากรณ์แล้ว.

จบ  สูตรที่ ๗  
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[๑๕๗๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  อนาถปิณฺฑิก  คหปตึ  ภควา  เอตทโวจ   

ยโต  โข  คหปติ  อริยสาวกสฺส  ปฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  จ  โหนฺติ  จตูหิ  จ   
โสตาปตฺติยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อริโย  จสฺส  าโย  ปฺาย  สุทิฏฺโ  โหติ   
สุปฺปฏิวิทฺโธ ฯ    โส   อากงฺขมาโน   อตฺตนาว   อตฺตาน   พฺยากเรยฺย   ขีณนิรโยมฺห ิ  
ขีณติรจฺฉานโยนิโย    ขีณปิตฺติวิสโย    ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต    โสตาปนฺโนหมสฺม ิ  
อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  

[๑๕๗๕]
กตมานิ  ปฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ ฯ  ย  คหปติ  ปาณาติปาตี  

ปาณาติปาตปจฺจยา  ทิฏฺธมฺมิกมฺปิ  ภย  เวร  ปสวติ  สมฺปรายิกมฺปิ  ภย  เวร  ปสวติ  
เจตสิกมฺปิ  ทุกฺข  โทมนสฺส  ปฏิสเวทยติ  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรตสฺส  เอวนฺต  ภย  เวร   
วูปสนฺต  โหติ ฯ  ย  คหปติ  อทินฺนาทายี ฯ  ย  คหปติ  กาเมสุ  มิจฺฉาจารี ฯ  ย  คหปติ   
มุสาวาที ฯ   ย   คหปติ   สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺายี   สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺานปจฺจยา  
ทิฏฺธมฺมิกมฺปิ  ภย  เวร  ปสวติ  สมฺปรายิกมฺปิ  ภย  เวร  ปสวติ  เจตสิกมฺปิ  ทุกฺข   
โทมนสฺส   ปฏิสเวทยติ   สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺานา   ปฏิวิรตสฺส    เอวนฺต   ภย    เวร   
วูปสนฺต  โหติ ฯ  อิมานิ  ปฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ ฯ  

[๑๕๗๖]
กตเมหิ  จตูหิ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  โหติ ฯ  อิธ  คหปติ  อริยสาวโก   

พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต    โหติ    อิติปิ    โส   ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ ฯ   ธมฺเม   สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคโต   
โหติ   อกฺขณฺเฑหิ ฯ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ    อิเมหิ    จตูหิ    โสตาปตฺติยงฺเคห ิ  
สมนฺนาคโต  โหติ ฯ  
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เวรภยสูตรที่ ๑  

  ว่าด้วยภัยเวร ๕ ประการ  

[๑๕๗๔]
  สาวัตถีนิทาน.  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี  ผู้นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่า  

  ดกูรคฤหบด ี ภัยเวร ๕ ประการของอรยิสาวกสงบระงบัแล้ว  อรยิสาวกประกอบแล้ว 
ด้วยโสตาปัตติยังคะ ๔ ประการ  และญายธรรมอันประเสริฐ  อริยสาวกนั้น  เห็นดีแล้ว  
แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญา   อริยสาวกน้ันหวังอยู่   พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า   
เรามีนรก  ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ปิตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต  สิ้นแล้ว  เราเป็น 
พระโสดาบัน  มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

[๑๕๗๕]
  ภยัเวร ๕ ประการเป็นไฉน ?   ดกูรคฤหบด ี บุคคลผูมี้ปกตฆ่ิาสตัว์  ย่อมประสพ
ภัยเวรอันใด  ที่เป็นไปในปัจจุบันก็มี  ที่เป็นไปในสัมปรายภพก็มี  ได้เสวยทุกขโทมนัส
ท่ีเป็นไปทางใจก็มี   ก็เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัย    เมื่ออริยสาวกเว้นจากการฆ่าสัตว์
แล้ว  ภัยเวร  อันนั้นเป็นอันสงบระงับไปด้วยประการฉะนี้  บุคคลผู้ลักทรัพย์...   บุคคล
ผู้ประพฤติผิดในกาม...   บุคคลผู้พูดเท็จ...   บุคคลผู้ดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาท  ย่อมประสพภัยเวรอันใด  ที่เป็นไปในปัจจุบันก็มี  ที่เป็นไปใน
สัมปรายภพก็มี   ได้เสวยทุกข์โทมนัสที่เป็นไปทางใจก็มี   ก็เพราะดื่มน�้าเมาคือสุราและ
เมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นปัจจัย    เม่ืออริยสาวกงดเว้นจากการดื่มน�้าเมา
คือสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท  ภัยเวรอัน  อันนั้น 1  เป็นอันสงบระงับไป
ด้วยประการฉะนี้  ภัยเวร ๕ ประการเหล่านี้  สงบระงับแล้ว.

[๑๕๗๖]
  อริยสาวกประกอบด้วยโสตาปัตติยงัคะ ๔ ประการเป็นไฉน ?   ดกูรคฤหบด ี อรยิสาวก
ในธรรมวนิยันี ้ ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า...   ในพระธรรม...   
ในพระสงฆ์...  ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพื่อสมาธิ  
อริยสาวกประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ ๔ ประการเหล่านี้.

1.  ภัยเวรอันนั้น  -ผู้รวบรวม
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[๑๕๗๗]
กตโม  จสฺส  อริโย  าโย  ปฺาย  สุทิฏฺโ  โหติ  สุปฺปฏิวิทฺโธ ฯ  อิธ  คหปติ  

อริยสาวโก  ปฏิจฺจสมุปฺปาทฺเว  สาธุก  โยนิโส  มนสิกโรติ  อิติ  อิมสฺมึ  สติ  อิท   
โหติ  อิมสฺสุปฺปาทา  อิท  อุปฺปชฺชติ  อิติ  อิมสฺมึ  อสติ  อิท  น  โหติ  อิมสฺส  นิโรธา   
อิท   นิรุชฺฌติ ฯ   ยทิท   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา   สงฺขารปจฺจยา   วิฺาณ   ฯเปฯ   
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ ฯ  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราค- 
นิโรธา   สงฺขารนิโรโธ   ฯเปฯ   เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   นิโรโธ    โหติ ฯ   
อยมสฺส  อริโย  าโย  ปฺาย  สุทิฏฺโ  โหติ  สุปฺปฏิวิทฺโธ ฯ  

[๑๕๗๘]
ยโต  โข  คหปติ  อริยสาวกสฺส  อิมานิ  ปฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ   

อิเมหิ  จตูหิ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อยฺจสฺส  อริโย  าโย  ปฺาย   
สุทิฏฺโ    โหติ   สุปฺปฏิวิทฺโธ ฯ    โส   อากงฺขมาโน   อตฺตนาว   อตฺตาน    พฺยากเรยฺย   
ขีณนิรโยมฺหิ  ขีณติรจฺฉานโยนิโย  ขีณปิตฺติวิสโย  ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต  โสตาปนฺ-
โนหมสฺมิ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ

[๑๕๗๙]
สาวตถฺนีทิาน  ฯเปฯ  ยโต  โข  ภกฺิขเว  อรยิสาวกสสฺ  อิมานิ  ปฺจ  ภยานิ  เวรานิ  

วปูสนตฺาน ิ โหนตฺ ิ อเิมห ิ จตหู ิ โสตาปตตฺยิงเฺคห ิ สมนนฺาคโต  โหต ิ อยฺจสสฺ  อรโิย  
าโย  ปฺาย  สุทิฏฺโ  โหติ  สุปฺปฏิวิทฺโธ ฯ  โส  อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  
พฺยากเรยฺย  ขีณนิรโยมฺหิ  ขีณติรจฺฉานโยนิโย  ขีณปิตฺติวิสโย  ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต  
โสตาปนฺโนหมสฺมิ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ  
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[๑๕๗๗]
  กญ็ายธรรมอนัประเสริฐ  อนัอรยิสาวกนัน้เห็นดแีล้ว  แทงตลอดดแีล้วด้วยปัญญา  
เป็นไฉน ?   ดกูรคฤหบด ี อริยสาวกในธรรมวนัิยน้ี  ย่อมกระท�าไว้ในใจซึง่ปฏจิจสมุปบาท 
อย่างเดียว  โดยอบุายอนัแยบคายเป็นอย่างดีว่า  เมือ่สิง่นีม้ ี สิง่นีย่้อมม ี เพราะสิง่นีเ้กิด  
สิง่นีย่้อมเกดิ  ด้วยประการดงันี ้ เมือ่สิง่น้ีไม่มี  สิง่น้ีย่อมไม่มี  เพราะสิง่น้ีดบั  สิง่น้ีย่อมดบั  
ด้วยประการดังนี้   คือ    เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร    เพราะสังขารเป็นปัจจัย 
จึงมีวิญญาณ ฯลฯ   ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้    ย่อมมีด้วยประการฉะนี้   
กเ็พราะอวชิชาดบัด้วยการส�ารอก  โดยหาส่วนเหลอืมิได้  สงัขารจึงดบั  เพราะสงัขารดับ 
วิญญาณจึงดับ...  ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วยประการฉะนี้  ญายธรรม
อันประเสริฐนี้  อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้ว  แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญา.

[๑๕๗๘]
  ดกูรคฤหบด ี เมือ่ใด  ภยัเวร ๕ ประการน้ีของอริยสาวกสงบระงับแล้ว  อริยสาวก 
ประกอบแล้วด้วยโสตาปัตติยังคะ ๔ ประการเหล่านี้    และญายธรรมอันประเสริฐนี้   
อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแล้ว  แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญา  เมื่อนั้น  อริยสาวกนั้นหวังอยู่   
พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า    เรามีนรก  ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ปิตติวิสัย   อบาย  
ทุคติ  วินิบาต  สิน้แล้ว  เราเป็นพระโสดาบนั  มคีวามไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผู้เทีย่ง
ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

จบ  สูตรที่ ๘  

เวรภยสูตรที่ ๒  

  ผู้ระงับภัยเวร ๕ ได้พยากรณ์ตนเองได้

[๑๕๗๙]
  สาวัตถีนิทาน  ฯลฯ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใด   ภัยเวร ๕ ประการนี้ของอริยสาวก
สงบระงับแล้ว   อริยสาวกประกอบแล้วด้วยโสตาปัตติยังคะ ๔ ประการเหล่านี้    และ 
ญายธรรมอันประเสริฐนี้   อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแล้ว    แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญา   
เมื่อนั้น   อริยสาวกนั้นหวังอยู่   พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า    เรามีนรก   ก�าเนิด 
สัตว์ดิรัจฉาน   ปิตติวิสัย   อบาย   ทุคติ    วินิบาต   สิ้นแล้ว    เราเป็นพระโสดาบัน   
มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๑๕๘๐]
เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  มหาวเน  กูฏาคารสาลาย ฯ  อถ  โข  นนฺทโก   

ลิจฺฉวิมหามตฺโต    เยน   ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  นนฺทก  ลิจฺฉวิมหามตฺต  ภควา  เอตทโวจ  

[๑๕๘๑]
จตูหิ    โข   นนฺทก   ธมฺเมหิ    สมนฺนาคโต   อริยสาวโก    โสตาปนฺโน    โหติ   

อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  นนฺทก  อริยสาวโก   
พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต    โหติ    อิติปิ    โส   ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ   
อกขฺณฺเฑห ิ ฯเปฯ  สมาธสิวตตฺนเิกหิ ฯ  อเิมห ิ โข  นนทฺก  จตหู ิ ธมเฺมห ิ สมนนฺาคโต  
อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  

[๑๕๘๒]
อิเมหิ   จ   ปน   นนฺทก   จตูหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   อายุนา   

สยุตฺโต  โหติ  ทพฺิเพนปิ  มานเุสนปิ  วณเฺณน  สยตฺุโต  โหต ิ ทพิเฺพนปิ  มานเุสนปิ   
สุเขน    สยุตฺโต    โหติ   ทิพฺเพนปิ    มานุเสนปิ    ยเสน    สยุตฺโต    โหติ   ทิพฺเพนปิ   
มานุเสนปิ   อาธิปเตยฺเยน  สยุตฺโต    โหติ   ทิพฺเพนปิ   มานุเสนปิ ฯ   ต    โข   ปนาห   
นนฺทก  นาฺสฺส  สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  สุตฺวา  วทามิ  อปิจ  ยเทว  มยา  
สาม  าต  สาม  ทิฏฺ  สาม  วิทิต  ตเทวาห  วทามีติ ฯ  

[๑๕๘๓]
เอว  วุตฺเต  อฺตโร  ปุริโส  นนฺทก  ลิจฺฉวิมหามตฺต  เอตทโวจ  นฺหานกาโล 1   

ภนฺเตติ ฯ  อลนฺทานิ   ภเณ   เอเตน  พาหิเรน  นฺหาเนน  อลมิท   อชฺฌตฺต   นฺหาน   
ภวิสฺสติ  ยทิท  ภควติ  ปสาโทติ ฯ  

สรกานิวคฺโค  ตติโย ฯ

1.  นหานกาโลติปิ  ปาโ ฯ
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ลิจฉวีสูตร  

  ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นพระโสดาบัน  

[๑๕๘๐]
  สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา   ในป่ามหาวัน    ใกล้เมืองเวสาลี ครั้งนั้น   มหาอ�ามาตย์ 

ของเจ้าลิจฉวีชื่อนันทกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว  นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  

ครั้นแล้ว  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะมหาอ�ามาตย์ของเจ้าลิจฉวีชื่อนันทกะว่า

[๑๕๘๑]
  ดูกรนันทกะ   อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ    เป็นพระโสดาบัน   
มคีวามไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผูเ้ทีย่งทีจ่ะตรัสรู้ในเบ้ืองหน้า   ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?    
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...   
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...  ประกอบด้วยศลีทีพ่ระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด...  เป็นไป
เพือ่สมาธิ   ดกูรนนัทกะ  อริยสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการน้ีแล  เป็นพระโสดาบัน  
มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

[๑๕๘๒]
  ดกูรนนัทกะ  กแ็ลอรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการน้ี  เป็นผูป้ระกอบด้วย 
อายุทั้งท่ีเป็นทิพย์   ทั้งที่เป็นของมนุษย์    เป็นผู้ประกอบด้วยวรรณะทั้งที่เป็นทิพย์   
ทั้งที่เป็นของมนุษย์    เป็นผู้ประกอบด้วยสุขทั้งที่เป็นทิพย์   ทั้งที่เป็นของมนุษย์    เป็น 
ผู้ประกอบด้วยยศทัง้ทีเ่ป็นทพิย์  ทัง้ท่ีเป็นของมนษุย์  เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นใหญ ่
ท้ังท่ีเป็นทพิย์  ทัง้ท่ีเป็นของมนษุย์   ดกูรนนัทกะ  กเ็ราได้ฟังแต่สมณะหรอืพราหมณ์อืน่   
จึงกล่าวเรื่องนั้นหามิได้  ความจริง  เรารู้เอง  เห็นเอง  ทราบเอง  จึงกล่าวเรื่องนั้น.

[๑๕๘๓]
  เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว    บุรุษคนหนึ่งได้กล่าวกะมหาอ�ามาตย์ของเจ้าลิจฉวีช่ือนันทกะว่า    ถึงเวลา 

อาบน�้าแล้ว   ท่านผู้เจริญ    นันทกะมหาอ�ามาตย์กล่าวว่า   ดูกรพนาย   บัดนี้ยังไม่ต้องการอาบน�้าภายนอก   ต้องการจัก 

อาบน�้าภายใน  คือ  ความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาค.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สรกานิวรรคที่ ๓ 
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ตสฺสุทฺทาน

    มหานาเมน  เทฺว  วุตฺตา        โคธา  จ  สรกา  ทุเว 
    ทุสฺสีเลฺยน  จ  เทฺว  วุตฺตา 1    ทุเว  เวรภเยน  จ 
    ลิจฺฉวี  ทสโม  วุตฺโต        วคฺโค  เตน  ปวุจฺจตีติ ฯ

1.  ม. ทุเว  อนาถปิณฺฑิกา ฯ
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. มหานามสูตรที่ ๑    ๒. มหานามสูตรที่ ๒
    ๓. โคธาสูตร      ๔. สรกานิสูตรที่ ๑
    ๕. สรกานิสูตรที่ ๒      ๖. ทุสีลยสูตรที่ ๑
    ๗. ทุสีลยสูตรที่ ๒        ๘. เวรภยสูตรที่ ๑
    ๙. เวรภยสูตรที่ ๒        ๑๐. ลิจฉวีสูตร
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ปฺุาภิสนฺทวคฺโค  จตุตฺโถ

[๑๕๘๔]
สาวตฺถนิทาน ฯ 1    จตฺตาโรเม    ภิกฺขเว    ปฺุาภิสนฺทา    กุสลาภิสนฺทา   

สุขสฺสาหารา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต    โหติ    อิติปิ    โส    ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา    เทวมนุสฺสาน    พุทฺโธ   
ภควาติ ฯ   อย   ปโม    ปฺุาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร ฯ   ปุน   จปร   
ภิกฺขเว    อริยสาวโก    ธมฺเม    อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนฺนาคโต    โหติ    สฺวากฺขาโต   
ภควตา  ธมฺโม  ฯเปฯ  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิฺูหีติ ฯ  อย  ทุติโย  ปฺุาภิสนฺโท  
กุสลาภิสนฺโท  สุขสฺสาหาโร ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  
สมนฺนาคโต  โหติ  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ฯเปฯ  อนุตฺตร  ปฺุกฺเขตฺต   
โลกสฺสาติ ฯ   อย   ตติโย    ปฺุาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร ฯ   ปุน   จปร   
ภิกฺขเว   อริยสาวโก   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคโต    โหติ   อกฺขณฺเฑหิ    ฯเปฯ   
สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   อย    จตุตฺโถ   ปฺุาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร ฯ   
อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  ปฺุาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา  สุขสฺสาหาราติ ฯ  

[๑๕๘๕]
จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ปฺุาภิสนฺทา    กุสลาภิสนฺทา   สุขสฺสาหารา ฯ   กตเม   

จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติปิ  
โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  อย  ปโม  ปฺุาภิสนฺโท   
กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร ฯ    ปุน   จปร   ภิกฺขเว   อริยสาวโก ฯ   ธมฺเม   สงฺเฆ ฯ   

1.  สาวตฺถีนิทาน  -ผู้รวบรวม



929 

๑๑
. โ

สต
าปั

ตติ
สงั

ยตุ

ปุญญาภิสันทวรรคที่ ๔  

อภิสันทสูตรท่ี ๑  

  ห้วงบุญกุศล ๔ ประการ

[๑๕๘๔]
  สาวัตถีนิทาน.    ดูกรภิกษุท้ังหลาย    ห้วงบุญ    ห้วงกุศล    อันเป็นปัจจัยน�ามา   
ซึง่ความสขุ ๔ ประการนี ้  ๔ ประการเป็นไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวนัิยน้ี  ประกอบด้วย 
ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า   แม้เพราะเหตุน้ีๆ   พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น  ฯลฯ  เป็นผู้จ�าแนกธรรม  นี้เป็นห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามา 
ซึ่งความสุขประการท่ี ๑     อีกประการหนึ่ง    อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า   พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว    ฯลฯ   อัน
วิญูชนพึงรู้เฉพาะตน   นี้เป็นห้วงบุญ   ห้วงกุศล   อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข 
ประการที่ ๒   อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใส  อันไม่หวั่นไหว 
ในพระสงฆ์ว่า  พระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผู้ปฏบิตัดิแีล้ว  ฯลฯ  เป็นนาบุญ
ของโลก  ไม่มนีาบุญอืน่ยิง่กว่า  นีเ้ป็นห้วงบญุ  ห้วงกศุล  อนัเป็นปัจจยัน�ามาซึง่ความสขุ 
ประการที่ ๓     อีกประการหนึ่ง    อริยสาวกประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว   
ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพือ่สมาธ ิ นีเ้ป็นห้วงบญุ  ห้วงกศุล  อนัเป็นปัจจยัน�ามาซึง่ความสุข 
ประการที่ ๔   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข 
๔ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑    

อภิสันทสูตรท่ี ๒  

  ห้วงบุญกุศล ๔ ประการ  

[๑๕๘๕]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข  

๔ ประการนี ้  ๔ ประการเป็นไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวนัิยน้ี  ประกอบด้วยความเลือ่มใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า  แม้เพราะเหตุนี้ๆ  พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  ฯลฯ  
เป็นผูจ้�าแนกธรรม  นีเ้ป็นห้วงบุญ  ห้วงกศุล  อนัเป็นปัจจัยน�ามาซึง่ความสขุประการท่ี ๑   
อีกประการหนึ่ง   อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า  
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วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร  อชฺฌาวสติ  มุตฺตจาโค  ปยตปาณี 1  โวสฺสคฺครโต   
ยาจโยโค  ทานสวภิาครโต ฯ  อย  จตตุโฺถ  ปฺุาภสินฺโท  กุสลาภิสนฺโท  สขุสสฺาหาโร ฯ   
อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  ปฺุาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา  สุขสฺสาหาราติ ฯ  

[๑๕๘๖]
จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ปฺุาภิสนฺทา    กุสลาภิสนฺทา   สุขสฺสาหารา ฯ   กตเม   

จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติปิ  
โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  อย  ปโม  ปฺุาภิสนฺโท   
กุสลาภิสนฺโท    สุขสฺสาหาโร ฯ   ปุน    จปร    ภิกฺขเว   อริยสาวโก    ธมฺเม    สงฺเฆ ฯ   
ปฺวา  โหติ  อุทยตฺถคามินิยา  ปฺาย  สมนฺนาคโต  [2]  อริยาย  นิพฺเพธิกาย   
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา ฯ   อย    จตุตฺโถ   ปฺุาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสา- 
หาโร ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  ปฺุาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา  สุขสฺสาหาราติ ฯ

1.  ม. ปยตปาณิ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
2.  ยุ. โหติ ฯ
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พระธรรมอนัพระผูม้พีระภาคตรสัดแีล้ว  ฯลฯ  อนัวญิชูนพงึรูเ้ฉพาะตน  นีเ้ป็นห้วงบุญ   
ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุขประการที่ ๒   อีกประการหนึ่ง   อริยสาวก 
ประกอบด้วยความเล่ือมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า   พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี- 
พระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว  ฯลฯ   เป็นนาบุญของโลก  ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า  นี้เป็น
ห้วงบุญ   ห้วงกุศล   อันเป็นปัจจัยน�ามาซ่ึงความสุขประการที่ ๓      อีกประการหนึ่ง   
อรยิสาวกมใีจปราศจากความตระหนีอั่นเป็นมลทนิ  มจีาคะอันไม่ตดิขดั  มฝ่ีามอือนัชุม่  
ยินดีในการสละ  ควรแก่การขอ  ยินดีในการจ�าแนกทาน  อยู่ครอบครองเรือน  นี้เป็น   
ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุขประการที่ ๔   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒  

อภิสันทสูตรท่ี ๓  

  ห้วงบุญกุศล ๔ ประการ

[๑๕๘๖]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ห้วงบุญ    ห้วงกุศล    อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข  
๔ ประการนี้     ๔ ประการเป็นไฉน ?      อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วย 
ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า   แม้เพราะเหตุน้ีๆ   พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น  ฯลฯ  เป็นผู้จ�าแนกธรรม  นี้เป็นห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามา
ซึ่งความสุขประการท่ี ๑    อีกประการหนึ่ง   อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอัน 
ไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า  พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว  ฯลฯ  อันวิญูชน 
พงึรูเ้ฉพาะตน  นีเ้ป็นห้วงบุญ  ห้วงกุศล   อันเป็นปัจจยัน�ามาซึง่ความสขุประการที ่๒ 
อีกประการหนึ่ง   อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า   
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค    เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว   ฯลฯ    เป็นนาบุญของโลก   
ไม่มีนาบุญอื่นย่ิงกว่า   นี้เป็นห้วงบุญ   ห้วงกุศล    อันเป็นปัจจัยน�ามาซ่ึงความสุข 
ประการท่ี ๓     อีกประการหนึ่ง   อริยสาวกผู้มีปัญญา   คือ   ประกอบด้วยปัญญา 
อนัเป็นเหตุให้ถงึ (เหน็) ความเกดิและความดบัเป็นอรยิะ  เป็นไปเพือ่ความช�าแรกกิเลส   
ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ  นี้เป็นห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข
ประการที่ ๔   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข 
๔ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๓      
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[๑๕๘๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ    จตฺตารีมานิ    ภิกฺขเว    เทวาน    เทวปทานิ    อวิสุทฺธาน   

สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  อปริโยทาตาน  สตฺตาน  ปริโยทปนาย ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ ฯ  อิธ  
ภกิขฺเว  อรยิสาวโก  พุทเฺธ  อเวจจฺปฺปสาเทน  สมนนฺาคโต  โหต ิ อิตปิิ  โส  ภควา  ฯเปฯ   
สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ ฯ    อิท   ปม    เทวาน    เทวปท   อวิสุทฺธาน   
สตฺตาน    วิสุทฺธิยา   อปริโยทาตาน    สตฺตาน   ปริโยทปนาย ฯ   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   
อริยสาวโก  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  
สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   อิท   จตุตฺถ    เทวาน    เทวปท   อวิสุทฺธาน   สตฺตาน   วิสุทฺธิยา   
อปริโยทาตาน  สตฺตาน  ปริโยทปนาย ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ  เทวาน  เทว- 
ปทานิ  อวิสุทฺธาน  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  อปริโยทาตาน  สตฺตาน  ปริโยทปนายาติ ฯ
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เทวปทสูตรที่ ๑  

  เทวบท ๔ ประการ    

[๑๕๘๗]
  สาวัตถีนิทาน.   ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เทวบท  (ข้อปฏิบัติของเทวดา) ของพวกเทพ   
๔ ประการนี ้ เพ่ือความบริสทุธิข์องสตัว์ทัง้หลายผูย้งัไม่บรสิทุธิ ์ เพือ่ความผ่องแผ้วของ
สัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ผ่องแผ้ว   เทวบท ๔ ประการเป็นไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   
ประกอบด้วยความเลื่อมใส    อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า    แม้เพราะเหตุนี้ๆ   
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น   ฯลฯ    เป็นผู้จ�าแนกธรรม    น้ีเป็นเทวบทของพวกเทพ   
เพือ่ความบรสิทุธิข์องสัตว์ทัง้หลาย  ผูย้งัไม่บรสิทุธิ ์ เพือ่ความผ่องแผ้วของสตัว์ทัง้หลาย 
ผู้ยังไม่ผ่องแผ้วประการที่ ๑   อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อนัไม่หวัน่ไหวในพระธรรม...   นีเ้ป็นเทวบทของพวกเทพ...   ประการที ่๒   อกีประการหนึง่   
อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์...    น้ีเป็นเทวบทของ 
พวกเทพ...  ประการที่ ๓   อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้า
ใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพือ่สมาธ ิ นีเ้ป็นเทวบทของพวกเทพ  เพือ่ความบริสุทธ์ิ  
ของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่บริสุทธิ์  เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ผ่องแผ้ว 
ประการท่ี ๔      ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการนี้แล    เพื่อ
ความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่บริสุทธิ์    เพ่ือความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลาย 
ผู้ยังไม่ผ่องแผ้ว.

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๑๕๘๘]
จตฺตารีมานิ    ภิกฺขเว    เทวาน    เทวปทานิ   อวิสุทฺธาน    สตฺตาน    วิสุทฺธิยา   

อปริโยทาตาน  สตฺตาน  ปริโยทปนาย ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  
พทุเฺธ  อเวจจฺปปฺสาเทน  สมนนฺาคโต  โหต ิ อติปิิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตถฺา  เทวมนสุสฺาน  
พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  โส  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ  กึ  นุ  โข  เทวาน  เทวปทนฺติ ฯ  โส  เอว   
ปชานาติ  อพฺยาปชฺฌปรเม  ขฺวาห  เอตรหิ  เทเว  สุณามิ  น 1  โข  ปนาห  กฺจิ 2   
พฺยาพาเธมิ  ตส  วา  ถาวร  วา  อทฺธาห  เทวปทธมฺมสมนฺนาคโต  วิหรามีติ ฯ  อิท  
ปม    เทวาน    เทวปท   อวิสุทฺธาน    สตฺตาน    วิสุทฺธิยา   อปริโยทาตาน    สตฺตาน   
ปริโยทปนาย ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  
สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  โส  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ   
กึ  นุ  โข  เทวาน  เทวปทนฺติ ฯ  โส  เอว  ปชานาติ  อพฺยาปชฺฌปรเม  ขฺวาห  เอตรหิ  
เทเว   สุณามิ   น    โข   ปนาห   กฺจิ   พฺยาพาเธมิ   ตส   วา   ถาวร   วา   อทฺธาห   
เทวปทธมฺมสมนฺนาคโต  วิหรามีติ ฯ  อิท  จตุตฺถ  เทวาน  เทวปท  อวิสุทฺธาน  สตฺตาน  
วิสุทฺธิยา  อปริโยทาตาน  สตฺตาน  ปริโยทปนาย ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ  เทวาน  
เทวปทานิ  อวิสุทฺธาน  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  อปริโยทาตาน  สตฺตาน  ปริโยทปนายาติ ฯ  

1.  ม. ยุ. น  จ  โข ... ฯ
2.  ม. ยุ. กิญฺจิ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ



935 

๑๑
. โ

สต
าปั

ตติ
สงั

ยตุ

เทวปทสูตรที่ ๒  

  เทวบท ๔ ประการ  

[๑๕๘๘]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการน้ี    เพ่ือความบริสุทธิ ์  
ของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่บริสุทธิ์  เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ผ่องแผ้ว  
เทวบท ๔ ประการเป็นไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า  แม้เพราะเหตุนี้ๆ  พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  ฯลฯ   
เป็นผู้จ�าแนกธรรม  อริยสาวกนั้นย่อมร�าพึงในใจว่า  อะไรหนอเป็นเทวบทของพวกเทพ   
อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า    เราได้ฟังในบัดน้ีแลว่า    เทวดาทั้งหลายมีความ 
ไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง   อนึ่ง    เรามิได้เบียดเบียนใครๆ ซึ่งเป็นผู้สะดุ้งหรือมั่นคง   
เราประกอบด้วยธรรมคือเทวบทอยู่เป็นแน่  นีเ้ป็นเทวบทของพวกเทพ  เพือ่ความบรสิทุธ์ิ
ของสตัว์ทัง้หลายผูย้งัไม่บริสทุธิ ์ เพือ่ความผ่องแผ้วของสตัว์ทัง้หลาย  ผูยั้งไม่ผ่องแผ้ว
ประการท่ี ๑    อีกประการหน่ึง   อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว 
ในพระธรรม...  นีเ้ป็นเทวบทของพวกเทพ...  ประการที ่๒   อีกประการหน่ึง  อริยสาวก
ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์...   นี้เป็นเทวบทของพวกเทพ...   
ประการที ่๓   อกีประการหนึง่  อรยิสาวกประกอบด้วยศีลทีพ่ระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด...  
เป็นไปเพื่อสมาธิ   อริยสาวกนั้นย่อมร�าพึงในใจว่า  อะไรหนอเป็นเทวบทของพวกเทพ    
อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า    เราได้ฟังในบัดน้ีแลว่า    เทวดาทั้งหลายมีความ 
ไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง     อนึ่ง    เรามิได้เบียดเบียนใครๆ ซึ่งเป็นผู้สะดุ้งหรือมั่นคง  
เราประกอบด้วยธรรมคือเทวบทอยู่เป็นแน่  นี้เป็นเทวบทของพวกเทพ...  ประการที่ ๔  
ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการนีแ้ล  เพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัว์ทัง้หลาย
ผู้ยังไม่บริสุทธิ์  เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ผ่องแผ้ว.

จบ  สูตรที่ ๕  
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[๑๕๘๙]
จตูหิ   ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคต   อตฺตมนา    เทวา   สภาคตา   กเถนฺติ ฯ   

กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ   
อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ยา  ตา  เทวตา   
พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตา  อิโต  จุตา  ตตฺรุปปนฺนา  ตาส    เอว    โหติ  
ยถารูเปน  โข  มย  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตา  ตโต  จุตา  อิธูปปนฺนา   
อริยสาวโกปิ   ตถารูเปน   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต    เอหีติ    เทวาน   
สนฺติเกติ ฯ   ปุน   จปร    ภิกฺขเว   อริยสาวโก   ธมฺเม   สงฺเฆ ฯ   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   
สมนฺนาคโต  โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ยา  ตา   เทวตา  อริย- 
กนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคตา  อิโต  จุตา  ตตฺรุปปนฺนา  ตาส  เอว  โหติ  ยถารูเปหิ   
โข   มย   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคตา   ตโต   จุตา   อิธูปปนฺนา   อริยสาวโกปิ   
ตถารูเปหิ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  เอหีติ  เทวาน  สนฺติเกติ ฯ  อิเมหิ  โข  
ภิกฺขเว  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  อตฺตมนา  เทวา  สภาคตา  กเถนฺตีติ ฯ  
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สภาคตสูตร  

  เทวดาสรรเสริญผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  

[๑๕๘๙]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เทวดาท้ังหลายปลื้มใจไปสู่ที่ประชุมแล้ว   กล่าวถึงบุคคล 
ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ   ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?   อรยิสาวกในธรรมวนิยันี ้  
ประกอบด้วยความเลื่อมใส    อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า    แม้เพราะเหตุนี้ๆ   
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น   ฯลฯ    เป็นผู้จ�าแนกธรรม   เทวดาเหล่าใดประกอบด้วย 
ความเล่ือมใส  อนัไม่หวัน่ไหวในพระพุทธเจ้า  จุตจิากอัตภาพน้ันแล้ว  ไปบังเกดิในภพนัน้   
เทวดาเหล่านัน้ย่อมมคีวามคิดอย่างน้ีว่า  พวกเราประกอบด้วยความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหว 
ในพระพุทธเจ้าเห็นปานใด   จุติจากอัตภาพน้ันแล้ว   มาบังเกิดในที่น้ี   แม้อริยสาวก 
ผูป้ระกอบด้วยความเลือ่มใส  อนัไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า  เหน็ปานนัน้  กย่็อมเกิดใน
ส�านกัพวกเทวดาดงัจะร้องเชิญว่า  มาเถิด  ดงันี ้  อีกประการหนึง่  อรยิสาวกประกอบด้วย 
ความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...   อีกประการหน่ึง  อริยสาวก
ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพื่อสมาธิ  เทวดาเหล่าใด 
ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว    จุติจากอัตภาพน้ันแล้ว    ไปบังเกิดในภพนั้น  
เทวดาเหล่านัน้ย่อมมคีวามคดิอย่างนีว่้า  พวกเราประกอบด้วยศลีทีพ่ระอรยิเจ้าใคร่แล้ว
เห็นปานใด  จุติจากอัตภาพนั้นแล้ว  มาบังเกิดในที่นี้  แม้อริยสาวกผู้ประกอบด้วยศีล 
ทีพ่ระอรยิเจ้าใคร่แล้วเหน็ปานนัน้  กย่็อมเกดิในส�านกัพวกเทวดาดงัจะร้องเชญิว่า  มาเถดิ   
ดังนี้   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เทวดาทั้งหลายปลื้มใจไปสู่ที่ประชุมแล้ว  กล่าวถึงผู้ประกอบ
ด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๑๕๙๐]
เอก   สมย   ภควา   สกฺเกสุ   วิหรติ   กปิลวตฺถุสฺมึ   นิโคฺรธาราเม ฯ   อถ   โข   

มหานาโม  สกฺโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นิสีทิ ฯ   เอกมนฺต   นิสินฺโน  โข  มหานาโม  สกฺโก  ภควนฺต    เอตทโวจ   
กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  อุปาสโก  โหตีติ ฯ  ยโต  โข  มหานาม  พุทฺธ  สรณ  คโต  
โหติ  ธมฺม  สรณ  คโต  โหติ  สงฺฆ  สรณ  คโต  โหติ ฯ  เอตฺตาวตา  โข  มหานาม   
อุปาสโก  โหตีติ ฯ  

[๑๕๙๑]
กิตฺตาวตา  ปน  ภนฺเต  อุปาสโก  สีลสมฺปนฺโน  โหตีติ ฯ  ยโต  โข  มหานาม   

อุปาสโก   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต    โหติ   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรโต    โหติ   กาเมสุ   
มิจฺฉาจารา  ปฏิวิรโต  โหติ  มุสาวาทา  ปฏิวิรโต  โหติ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺานา   
ปฏิวิรโต  โหติ ฯ  เอตฺตาวตา  โข  มหานาม  อุปาสโก  สีลสมฺปนฺโน  โหตีติ ฯ  

[๑๕๙๒]
กิตฺตาวตา  ปน  ภนฺเต   อุปาสโก  สทฺธาสมฺปนฺโน    โหตีติ ฯ   อิธ   มหานาม   

อุปาสโก  สทฺโธ  โหติ  สทฺทหติ  ตถาคตสฺส  โพธึ  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  เอตฺตาวตา  โข  มหานาม  อุปาสโก  สทฺธาสมฺปนฺโน   
โหตีติ ฯ  

[๑๕๙๓]
กิตฺตาวตา   ปน   ภนฺเต   อุปาสโก   จาคสมฺปนฺโน    โหตีติ ฯ    อิธ   มหานาม   

อุปาสโก    วิคตมลมจฺเฉเรน    เจตสา   อคาร    อชฺฌาวสติ    มุตฺตจาโค   ปยตปาณ ี 
โวสฺสคฺครโต  ยาจโยโค  ทานสวิภาครโต ฯ  เอตฺตาวตา  โข  มหานาม  อุปาสโก  จาค- 
สมฺปนฺโน  โหตีติ ฯ  
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มหานามสูตร  

  สมบัติของอุบาสก

[๑๕๙๐]
สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม    ใกล้พระนครกบิลพัสดุ์    แคว้นสักกะ   ครั้งนั้นแล   

พระเจ้ามหานามศากยราช  เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค  ถึงที่ประทับ  ทรงอภิวาทแล้วประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง   

ครั้นแล้ว    ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า    ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ   ด้วยเหตุเพียงเท่าไร    บุคคลจึงจะชื่อว่าอุบาสก ?   

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  

ดูกรมหาบพิตร    บุคคลผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ     ถึงพระธรรมเป็นสรณะ   
ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล  บุคคลจึงจะชื่อว่า  เป็นอุบาสก.

[๑๕๙๑]
  ม. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ด้วยเหตุเพียงเท่าไร  อุบาสกจึงจะชื่อว่า  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ?

  พ.   ดูกรมหาบพิตร   อุบาสกเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต    เป็นผู้งดเว้นจาก
อทนินาทาน   เป็นผูง้ดเว้นจากกาเมสมิุจฉาจาร   เป็นผูง้ดเว้นจากมุสาวาท   เป็นผูง้ดเว้น 
จากสุราเมรยมัชชปมาทฏัฐาน  ด้วยเหตเุพยีงเท่านีแ้ล  อบุาสกจงึจะชือ่ว่า  เป็นผู้ถงึพร้อม
ด้วยศีล.

[๑๕๙๒]
  ม. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ด้วยเหตุเพียงเท่าไร  อุบาสกจึงจะชื่อว่า  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ?        

  พ.  ดูกรมหาบพิตร  อุบาสกในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มีศรัทธา  คือ  เชื่อพระปัญญา 
ตรัสรู้ของพระตถาคตว่า  แม้เพราะเหตุนี้ๆ  พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  ฯลฯ  เป็น 
ผู้จ�าแนกธรรม  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล  อุบาสกจึงจะชื่อว่า  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา.

[๑๕๙๓]
  ม. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ด้วยเหตุเพียงเท่าไร  อุบาสกจึงจะชื่อว่า  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ ?

  พ.    ดูกรมหาบพิตร    อุบาสกในธรรมวินัยน้ี    มีใจปราศจากความตระหนี่ 
อันเป็นมลทิน  มีจาคะอันไม่ติดขัด  มีฝ่ามืออันชุ่ม  ยินดีในการสละ  ควรแก่การขอ   
ยินดีในการจ�าแนก   อยู่ครอบครองเรือน   ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี    อุบาสกจึงจะชื่อว่า   
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ.
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[๑๕๙๔]  
กิตฺตาวตา  ปน  ภนฺเต  อุปาสโก  ปฺาสมฺปนฺโน  โหตีติ ฯ  อิธ  มหานาม   

อปุาสโก  ปฺวา  โหต ิ อทุยตฺถคามนิยิา  ปฺาย  สมนนฺาคโต  อรยิาย  นพิเฺพธกิาย  
สมมฺาทกุขฺกขฺยคามนิยิา ฯ  เอตตฺาวตา  โข  มหานาม  อุปาสโก  ปฺาสมฺปนฺโน  โหตตี ิฯ  

[๑๕๙๕]
เสยฺยถาปิ   ภิกฺขเว   อุปริปพฺพเต   ถุลฺลผุสิตเก    เทเว    วสฺสนฺเต   ต   อุทก   

ยถานินฺน   ปวตฺตมาน   ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา   ปริปูเรติ   ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา   
ปริปูรา    กุสฺโสพฺเภ 1    ปริปูเรนฺติ 2    กุสฺโสพฺภา   ปริปูรา    มหาโสพฺเภ   ปริปูเรนฺต ิ  
มหาโสพฺภา  ปริปูรา  กุนฺนทิโย  ปริปูเรนฺติ  กุนฺนทิโย  ปริปูรา  มหานทิโย  ปริปูเรนฺติ   
มหานทิโย   ปริปูรา   มหาสมุทฺทสาคร 3   ปริปูเรนฺติ ฯ    เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   อริย- 
สาวกสฺส  โย  จ  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาโท  โย  จ  ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาโท  โย  จ  สงฺเฆ   
อเวจฺจปฺปปสาโท   ยานิ   จ   อริยกนฺตานิ   สีลานิ    อิเม   ธมฺมา   สสนฺทมานา   ปาร   
คนฺตฺวา  อาสวาน  ขยาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

1.  ม. กุโสพฺเภ ฯ  ยุ. กุสฺสุพฺเภ ฯ
2.  ยุ. ปริปูเรติ ฯ
3.  ม. มหาสมุทฺท ฯ
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[๑๕๙๔]
  ม. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ก็ด้วยเหตุเพียงเท่าไร  อุบาสกจึงจะชื่อว่า  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ?    

  พ.  ดกูรมหาบพติร  อบุาสกในธรรมวนัิยน้ี  เป็นผูมี้ปัญญา  คอื  ประกอบด้วยปัญญา   
เป็นเหตุให้ถึง  (เห็น) ความเกิดและความดับ      เป็นอริยะ    เป็นไปเพื่อช�าแรกกิเลส   
ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล  อุบาสกจึงชื่อว่า  เป็นผู้ถึงพร้อม
ด้วยปัญญา.

จบ  สูตรที่ ๗  

วัสสสูตร  

  ธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ  

[๑๔๙๕] 1  
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนเม่ือฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนภูเขา   น�้าน้ันไหล 
ไปตามท่ีลุ่ม   ย่อมยงัซอกเขา  ล�าธาร  ล�าห้วย  ให้เตม็   ซอกเขา  ล�าธาร  ล�าห้วยเตม็แล้ว   
ย่อมยงัหนองให้เตม็   หนองเตม็แล้ว  ย่อมยงับงึให้เตม็แล   บงึเตม็แล้ว  ย่อมยงัแม่น�า้น้อย 
ให้เต็ม   แม่น�้าน้อยเต็มแล้ว  ย่อมยังแม่น�้าใหญ่ให้เต็ม   แม่น�้าใหญ่เต็มแล้ว  ย่อมยัง
มหาสมทุรสาครให้เตม็  ฉนัใด  ความเลือ่มใส  อนัไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า  ในพระธรรม  
ในพระสงฆ์  อนัใด  และศลีทีพ่ระอรยิเจ้าใคร่แล้ว  เหล่าใด  ของอรยิสาวก  ธรรมเหล่านี้   
เมื่อไหลไปถึงฝั่ง  ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล.

จบ  สูตรที่ ๘  

1.  [๑๕๙๕]  -ผู้รวบรวม
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[๑๕๙๖]
เอก   สมย   ภควา   สกฺเกสุ   วิหรติ   กปิลวตฺถุสฺมึ   นิโคฺรธาราเม ฯ   อถ   โข   

ภควา  ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   เยน  กาฬิโคธาย  สากิยานิยา   
นิเวสน  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ ฯ  อถ  โข  กาฬิโคธา  
สากิยานี  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  กาฬิโคธ  สากิยานึ  ภควา 1  เอตทโวจ  

[๑๕๙๗]
จตูหิ    โข    โคเธ    ธมฺเมหิ    สมนฺนาคตา   อริยสาวิกา    โสตาปนฺนา    โหติ   

อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนา ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  โคเธ  อริยสาวิกา  
พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตา  โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทว- 
มนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ ฯ    ธมฺเม    สงฺเฆ ฯ    วิคตมลมจฺเฉเรน    เจตสา   อคาร   
อชฺฌาวสติ  มุตฺตจาคา  ปยตปาณ ิ2  โวสฺสคฺครตา  ยาจโยคา  ทานสวิภาครตา ฯ  อิเมหิ  
โข  โคเธ  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตา  อริยสาวิกา  โสตาปนฺนา  โหติ  อวินิปาตธมฺมา  
นิยตา  สมฺโพธิปรายนาติ ฯ  

[๑๕๙๘]
ยานีมานิ   ภนฺเต   ภควตา  จตฺตาริ    โสตาปตฺติยงฺคานิ    เทสิตานิ   สวิชฺชนฺเต   

เต    ธมฺมา   มยิ    อหฺจ    เตสุ    ธมฺเมสุ    สนฺทิสฺสามิ ฯ    อหฺหิ    ภนฺเต   พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนฺนาคตา   อิติปิ    โส   ภควา    ฯเปฯ   สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ   ภควาติ ฯ   ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  ย    โข  ปน  กิฺจิ   กุเล    เทยฺยธมฺม   สพฺพนฺต   
อปฺปฏิวิภตฺต   สีลวนฺเตหิ   กลฺยาณธมฺเมหีติ ฯ   ลาภา    เต    โคเธ   สุลทฺธนฺเต    โคเธ   
โสตาปตฺติผลนฺเต  โคเธ  พฺยากตนฺติ ฯ  

1.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
2.  ม. ปยตปาณินี ฯ
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กาฬิโคธาสูตร  

  องค์คุณของพระโสดาบัน  

[๑๕๙๖]
  สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ นิโคธาราม

1
    ใกล้พระนครกบิลพัสดุ์    แคว้นสักกะ    คร้ังนั้นแล   

เวลาเช้า   พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้ว   ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของเจ้าสากิยานีนามว่า   

กาฬิโคธา  ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวาย  พระนางกาฬิโคธาสากิยานีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค  ทรงถวายบังคม 

พระผู้มีพระภาคแล้ว  ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะพระนางกาฬิโคธาสากิยานีว่า

[๑๕๙๗]
  ดูกรพระนางโคธา   อริยสาวิกาผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ    ย่อมเป็น 
พระโสดาบัน    มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา    เป็นผู ้เที่ยงท่ีจะตรัสรู ้ในเบื้องหน้า   
ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?     อริยสาวิกาในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...      ในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...     มีใจปราศจาก
ความตระหนี่อันเป็นมลทิน   มีจาคะอันไม่ติดขัด   มีฝ่ามืออันชุ่ม   ยินดีในการสละ   
ควรแก่การขอ   ยินดีในการจ�าแนกทาน   อยู่ครอบครองเรือน     ดูกรพระนางโคธา   
อรยิสาวกิาผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการน้ีแล  ย่อมเป็นพระโสดาบนั  มีความไม่ตกต�า่
เป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

[๑๕๙๘]
  พระนางกาฬิโคธากราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    โสตาปัตติยังคะ ๔ ประการเหล่าใด   
ท่ีพระองค์ทรงแสดงไว้  ธรรมเหล่าน้ันมอียู่ในหม่อมฉัน  และหม่อมฉนักเ็หน็ชดัในธรรม
เหล่านัน้  เพราะว่าหม่อมฉนัประกอบด้วยความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า...   
ในพระธรรม...  ในพระสงฆ์...  อนึง่  ไทยธรรมอย่างใดอย่างหน่ึงทีม่อียู่ในสกลุ  หม่อมฉนั 
เฉลี่ยไทยธรรมนั้นทั้งหมดกับท่านที่มีศีล  มีกัลยาณธรรม.
  พ.    ดูกรพระนางโคธา    เป็นลาภของท่าน   ท่านได้ดีแล้ว    โสดาปัตติผล 
ท่านพยากรณ์แล้ว.

จบ  สูตรที่ ๙  

1.  นิโครธาราม  -ผู้รวบรวม
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[๑๕๙๙]
เอก   สมย   ภควา   สกฺเกสุ   วิหรติ   กปิลวตฺถุสฺมึ   นิโคฺรธาราเม ฯ   อถ   โข  

นนฺทิโย   สกฺโก    เยน   ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  นนฺทิโย  สกฺโก  ภควนฺต  เอตทโวจ  

[๑๖๐๐]
ยสฺเสว   นุ    โข   ภนฺเต   อริยสาวกสฺส   จตฺตาริ    โสตาปตฺติยงฺคานิ   สพฺเพน   

สพฺพ  สพฺพถา  สพฺพ  นตฺถิ  เสฺวว  นุ  โข  ภนฺเต  อริยสาวโก  ปมาทวิหารีติ  วุจฺจติ ฯ   
ยสฺส  โข  นนฺทิย  จตฺตาริ  โสตาปตฺติยงฺคานิ  สพฺเพน  สพฺพ  สพฺพถา  สพฺพ  นตฺถิ   
ตมห   พาหิโร   ปุถุชฺชนปกฺเข   โิตติ    วทามิ ฯ   อปิจ   นนฺทิย   ยถา   อริยสาวโก   
ปมาทวหิาร ี เจว  โหต ิ อปปฺมาทวหิาร ี จ  ต  สณุาห ิ สาธกุ  มนสกิโรห ิ ภาสสิสฺามีต ิฯ  
เอว  ภนฺเตติ  โข  นนฺทิโย  สกฺโก  ภควโต  ปจฺจสฺโสสิ ฯ  ภควา  เอตทโวจ  

[๑๖๐๑]
กถฺจ   นนฺทิย   อริยสาวโก   ปมาทวิหารี    โหติ ฯ   อิธ   นนฺทิย   อริยสาวโก   

พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต    โหติ    อิติปิ    โส   ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  โส   เตน  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สนฺตุฏฺโ  น   
อุตฺตรึ  วายมติ  ทิวา  ปวิเวกาย  รตฺติยา 1  ปฏิสลฺลานาย ฯ  ตสฺส  เอว  ปมตฺตสฺส   
วิหรโต  ปามุชฺช 2  น  โหติ  ปามุชฺเช  อสติ  ปีติ  น  โหติ  ปีติยา  อสติ  ปสฺสทฺธิ  
น  โหติ  ปสฺสทฺธิยา  อสติ  ทุกฺข  วิหรติ  ทุกฺขิโน  จิตฺต  น  สมาธิยติ  อสมาหิเต   
จิตฺเต   ธมฺมา   น   ปาตุภวนฺติ ฯ   ธมฺมาน   อปาตุภาวา   ปมาทวิหารีเตฺวว   สงฺข 3   
คจฺฉติ ฯ   ปุน   จปร   นนฺทิย   อริยสาวโก ฯ   ธมฺเม   สงฺเฆ ฯ   อริยกนฺเตหิ   สีเลห ิ  
สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  โส  เตหิ  อริยกนฺเตหิ   
สีเลหิ  สนฺตุฏฺโ  น  อุตฺตรึ  วายมติ  ทิวา  ปวิเวกาย  รตฺติยา  ปฏิสลฺลานาย ฯ  ตสฺส   
เอว  ปมตฺตสฺส  วิหรโต  ปามุชฺช  น  โหติ  ปามุชฺเช  อสติ  ปีติ  น  โหติ  ปีติยา   
อสติ  ปสฺสทฺธิ  น  โหติ  ปสฺสทฺธิยา  อสติ  ทุกฺข  วิหรติ  ทุกฺขิโน  จิตฺต  น  สมาธิยติ   
อสมาหิเต  จิตฺเต  ธมฺมา  น  ปาตุภวนฺติ ฯ  ธมฺมาน  อปาตุภาวา  ปมาทวิหารีเตฺวว   
สงฺข  คจฺฉติ ฯ  เอว  โข  นนฺทิย  อริยสาวโก  ปมาทวิหารี  โหติ ฯ  

1.  ม. ยุ. รตฺตึ ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. สพฺพตฺถ  ปาโมชฺช ฯ
3.  ม. สพฺพตฺถ  สงฺขย ฯ
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นันทิยสูตร  

  อยู่ด้วยความประมาทและไม่ประมาท  

[๑๕๙๙]
  สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม  ใกล้พระนครกบิลพัสดุ์  แคว้นสักกะ  ครั้งนั้น  เจ้าศากยะ

พระนามว่า  นนัทยิะ  เสดจ็เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทบั  ทรงถวายบงัคมพระผูม้พีระภาคแล้ว  ประทบันัง่ ณ ทีค่วร 

ส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า    

[๑๖๐๐]
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อริยสาวกใด    ไม่มีโสตาปัตติยังคธรรม ๔ ประการโดยประการทั้งปวง    ในกาลทุกเมื่อ   

อริยสาวกนั้นหรือหนอที่พระองค์ตรัสเรียกว่า  อยู่ด้วยความไม่ประมาท ?  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  

  ดกูรนนัทิยะ  อรยิสาวกใด  ไม่มโีสตาปัตติยงัคะ ๔ ประการ  เราเรยีกอรยิสาวกนัน้
ว่า  เป็นคนภายนอก  ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน  อนึ่ง  อริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาท  
และอยู่ด้วยความไม่ประมาท  โดยวิธีใด  ท่านจงฟังวิธีนั้น  จงใส่ใจให้ดี  เราจักกล่าว  
  นนทิยศากยะ 

1
  ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า

[๑๖๐๑]
  ดูกรนันทิยะ   ก็อริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทอย่างไร ?      อริยสาวก   
ในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วยความเลื่อมใส    อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า    แม้ 
เพราะเหตุนี้ๆ   พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น...    เป็นผู้จ�าแนกธรรม   อริยสาวกน้ัน 
พอใจแล้วด้วยความเลื่อมใส  อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้น  ไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไป  
เพื่อความสงัดในกลางวัน    เพ่ือหลีกเร้นในกลางคืน    เม่ืออริยสาวกน้ันเป็นผู้ประมาท 
อยู่อย่างนี้   ย่อมไม่มีปราโมทย์    เมื่อไม่มีปราโมทย์   ก็ไม่มีปีติ    เมื่อไม่มีปีติ   ก็ไม่มี 
ปัสสัทธิ  เมื่อไม่มีปัสสัทธิ  ย่อมอยู่เป็นทุกข์  จิตของผู้มีความทุกข์  ย่อมไม่เป็นสมาธิ   
เมื่อจิตไม่เป็นสมาธิ    ธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏ    เพราะธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏ  
อริยสาวกนั้นย่อมถึงความนับว่า  อยู่ด้วยความประมาท   อีกประการหนึ่ง  อริยสาวก  
ประกอบด้วยความเลือ่มใส  อนัไม่หวัน่ไหวในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...  ประกอบด้วย 
ศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว    ไม่ขาด   ฯลฯ    เป็นไปเพ่ือสมาธิ   อริยสาวกน้ันพอใจแล้ว 
ด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว    ไม่พยายามให้ย่ิงข้ึนไป    เพ่ือความสงัดในกลางวัน   
เพื่อหลีกเร้นในกลางคืน    เมื่ออริยสาวกน้ัน    เป็นผู้ประมาทอยู่อย่างน้ี    ย่อมไม่ม ี
ปราโมทย์    เมื่อไม่มีปราโมทย์   ก็ไม่มีปีติ    เมื่อไม่มีปีติ   ก็ไม่มีปัสสัทธิ    เมื่อไม่มี 
ปัสสัทธิ  ย่อมอยู่เป็นทุกข์  จิตของผู้มีความทุกข์ย่อมไม่มีสมาธิ  เมื่อจิตไม่เป็นสมาธิ  

1.  นันทิยศากยะ  -ผู้รวบรวม
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[๑๖๐๒]
  กถฺจ  นนฺทิย  อริยสาวโก  อปฺปมาทวิหารี  โหติ ฯ  อิธ  นนฺทิย  อริยสาวโก   
พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต    โหติ    อิติปิ    โส   ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ ฯ    โส    เตน   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   อสนฺตุฏฺโ  
อุตฺตรึ   วายมติ   ทิวา   ปวิเวกาย   รตฺติยา   ปฏิสลฺลานาย ฯ   ตสฺส    เอว   อปฺปมตฺ- 
ตสฺส  วิหรโต  ปามุชฺช  ชายติ  ปมุทิตสฺส  ปีติ  ชายติ  ปีติมนสฺส  กาโย  ปสฺสมฺภติ   
ปสฺสทฺธกาโย   สุข    เวทยติ 1    สุขิโน    จิตฺต    สมาธิยติ    สมาหิเต    จิตฺเต    ธมฺมา   
ปาตุภวนฺติ ฯ  ธมฺมาน  ปาตุภาวา  อปฺปมาทวิหารีเตฺวว  สงฺข   คจฺฉติ ฯ  ปุน  จปร   
นนฺทิย    อริยสาวโก    ธมฺเม    สงฺเฆ ฯ    อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ    สมนฺนาคโต    โหต ิ  
อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ    โส    เตหิ   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   อสนฺตุฏฺโ   
อุตฺตรึ  วายมติ  ทิวา  ปวิเวกาย  รตฺติยา  ปฏิสลฺลานาย ฯ  ตสฺส  เอว  อปฺปมตฺตสฺส  
วิหรโต   ปามุชฺช    ชายติ   ปมุทิตสฺส   ปีติ    ชายติ   ปีติมนสฺส   กาโย   ปสฺสมฺภติ   
ปสฺสทฺธกาโย    สุข    เวทยติ    สุขิโน    จิตฺต    สมาธิยติ    สมาหิเต    จิตฺเต    ธมฺมา   
ปาตุภวนติฺ ฯ  ธมมฺาน  ปาตภุาวา  อปปฺมาทวหิารีเตวฺว  สงขฺ  คจฺฉต ิฯ  เอว  โข  นนฺทยิ  
อริยสาวโก  อปฺปมาทวิหารี  โหตีติ ฯ  

ปฺุาภิสนฺทวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ

ตสฺสุทฺทาน

    อภิสนฺเทน 2  ตโย  วุตฺตา     เทฺว  เทวปทานิ  จ 
    สภาคต  มหานาโม  วาส ี3    กาฬิ  จ  นนฺทิยาติ ฯ

1.  ม. ยุ. สพฺพตฺถ  เวทิยติ ฯ
2.  ม. ยุ. อภิสนฺทา ฯ
3.  ม. ยุ. วสฺส ฯ
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ธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏ    เพราะธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏ   อริยสาวกน้ันย่อมถึง 
ความนบัว่า  อยูด้่วยความประมาท   ดกูรนนัทยิะ  อรยิสาวกเป็นผูอ้ยูด้่วยความประมาท
อย่างนี้แล.

[๑๖๐๒]
  ดูกรนันทิยะ  ก็อริยสาวกผู้เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างไร ?   อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วยความเลื่อมใส    อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า    แม้ 
เพราะเหตุนี้ๆ  พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  ฯลฯ  เป็นผู้จ�าแนกธรรม  อริยสาวกนั้นยัง
ไม่พอใจด้วยความเลื่อมใส  อันไม่หวั่นไหวในพรระพุทธเจ้า 1 นั้น  พยายามให้ยิ่งขึ้นไป  
เพื่อความสงัดในกลางวัน  เพื่อหลีกเร้นในกลางคืน  เมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ไม่ประมาท
อยู่อย่างนี้  ย่อมเกิดปราโมทย์  เมื่อเกิดปราโมทย์  ย่อมเกิดปีติ  เมื่อมีใจกอปรด้วยปีติ   
กายย่อมสงบ   ผู้มีกายสงบ    ย่อมได้เสวยสุข    จิตของผู้มีความสุขย่อมเป็นสมาธิ   
เมือ่จติเป็นสมาธ ิ ธรรมทัง้หลายย่อมปรากฏ  เพราะธรรมทัง้หลายปรากฏ  อรยิสาวกนัน้
ย่อมถงึความนบัว่า  อยูด้่วยความไม่ประมาท   อกีประการหน่ึง  อรยิสาวกประกอบด้วย 
ความเลื่อมใส   อันไม่หวั่นไหวในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...     ประกอบด้วยศีล 
ที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพื่อสมาธิ  อริยสาวกนั้นยังไม่พอใจด้วยศีล 
ท่ีพระอริยเจ้าใคร่แล้ว   พยายามให้ย่ิงข้ึนไป   เพ่ือความสงัดในกลางวัน    เพ่ือหลีกเร้น 
ในกลางคืน    เมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู ้ไม่ประมาทอยู่อย่างนี้    ย่อมเกิดปราโมทย์   
เมื่อเกิดปราโมทย์   ย่อมเกิดปีติ    เม่ือมีใจกอปรด้วยปีติ   กายย่อมสงบ  ผู้มีกายสงบ   
ย่อมได้เสวยสุข  จิตของผู้มีความสุข  ย่อมเป็นสมาธิ  เมื่อจิตเป็นสมาธิ  ธรรมทั้งหลาย
ย่อมปรากฏ  อริยสาวกนั้นย่อมถึงความนับว่า  อยู่ด้วยความไม่ประมาท   ดูกรนันทิยะ   
อริยสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบปุญญาภิสันทวรรคที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. อภิสันทสูตรที่ ๑    ๒. อภิสันทสูตรที่ ๒
    ๓. อภิสันทสูตรที่ ๓    ๔. เทวปทสูตรที่ ๑
    ๕. เทวปทสูตรที่ ๒    ๖. สภาคตสูตร
    ๗. มหานามสูตร    ๘. วัสสสูตร
    ๙. กาฬิโคธาสูตร    ๑๐. นันทิยสูตร

1.  พระพุทธเจ้า  -ผู้รวบรวม
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สคาถกปฺุาภิสนฺทวคฺโค  ปฺจโม

[๑๖๐๓]
จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ปฺุาภิสนฺทา    กุสลาภิสนฺทา   สุขสฺสาหารา ฯ   กตเม  

จตฺตาโร ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต    โหติ   
อิติปิ    โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ ฯ   อย   ปโม   
ปฺุาภิสนฺโท  กุสลาภิสนฺโท  สุขสฺสาหาโร ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ธมฺเม   
สงฺเฆ ฯ   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคโต   โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ  สมาธิสวตฺต- 
นิเกหิ ฯ   อย    จตุตฺโถ   ปฺุาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท    สุขสฺสาหาโร ฯ   อิเม    โข   
ภิกฺขเว  จตฺตาโร  ปฺุาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา  สุขสฺสาหารา ฯ  

[๑๖๐๔]
อิเมหิ    โข    ภิกฺขเว   จตูหิ   ปฺุาภิสนฺเทหิ    กุสลาภิสนฺเทหิ   สมนฺนาคตสฺส   

อริยสาวกสฺส    น    สุกร    ปฺุสฺส    ปมาณ    คเณตุ    เอตฺตโก    ปฺุาภิสนฺโท   
กุสลาภิสนฺโท  สุขสฺสาหาโรติ  อถ  โข  อสงฺเขยฺโย  อปฺปเมยฺโย  มหาปฺุกฺขนฺโธเตฺวว  
สงฺข  คจฺฉติ ฯ  

[๑๖๐๕]
เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺเท  น  สุกร   อุทกสฺส  ปมาณ  คเณตุ    เอตฺต- 

กานิ   อุทกาฬฺหกานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   อุทกาฬฺหกสตานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   
อุทกาฬฺหกสหสฺสานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   อุทกาฬฺหกสตสหสฺสานิ   อิติ   วาติ   อถ   
โข   อสงฺเขยฺโย   อปฺปเมยฺโย   มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ ฯ    เอวเมว    โข  
ภิกฺขเว    อิเมหิ    จตูหิ    ปฺุาภิสนฺเทหิ    กุสลาภิสนฺเทหิ    สมนฺนาคตสฺส    อริย- 
สาวกสฺส   น   สุกร   ปฺุสฺส   ปมาณ   คเณตุ    เอตฺตโก   ปฺุาภิสนฺโท   กุสลา- 
ภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโรติ   อถ    โข   อสงฺเขยฺโย   อปฺปเมยฺโย   มหาปฺุกฺขนฺโธเตฺวว   
สงฺข  คจฺฉตีติ ฯ  อิทมโวจ  ภควา [1]  

1.  ม. อิท  วตฺวาน  สุคโต  อถาปร  เอตทโวจ  สตฺถา ฯ  อิโต  ปร  อีทิสเมว ฯ
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สคาถกปุญญาภิสันทวรรคที่ ๕

อภิสันทสูตรท่ี ๑  

  ห้วงบุญกุศล ๔ ประการ  

[๑๖๐๓]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ห้วงบุญ    ห้วงกุศล    อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข  
๔ ประการนี้     ๔ ประการเป็นไฉน ?      อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วย 
ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า   แม้เพราะเหตุน้ีๆ   พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น    เป็นพระอรหันต์   ฯลฯ    เป็นผู้จ�าแนกธรรม   น้ีเป็นห้วงบุญ   ห้วงกุศล   
อนัน�ามาซ่ึงความสขุประการที ่๑   อกีประการหนึง่  อรยิสาวกประกอบด้วยความเลือ่มใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระธรรม...    น้ีเป็นห้วงบุญ    ห้วงกุศล    อันน�ามาซึ่งความสุข 
ประการที่ ๒   อีกประการหนึ่ง   อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว 
ในพระสงฆ์...    นี้เป็นห้วงบุญ    ห้วงกุศล    อันน�ามาซ่ึงความสุขประการที่  ๓   
อีกประการหนึ่ง    อริยสาวกประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว    ไม่ขาด    ฯลฯ   
เป็นไปเพื่อสมาธิ  นี้เป็นห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันน�ามาซึ่งความสุขประการที่ ๔   ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.

[๑๖๐๔]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ใครๆ จะนับประมาณบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วย 
ห้วงบุญ  ห้วงกุศล ๔ ประการนี้ว่า  ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข   
มีประมาณเท่านี้  มิใช่กระท�าได้โดยง่าย  ที่แท้  ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  ย่อมถึงความนับว่า  
เป็นกองบุญใหญ่จะนับประมาณมิได้.

[๑๖๐๕]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ใครๆ จะนับประมาณน�้าในมหาสมุทรว่า   ประมาณเท่านี้
อาฬหกะ 1  หรือว่าร้อยอาฬหกะ  พันอาหฬกะ 2  แสนอาฬหกะ  มิใช่กระท�าได้โดยง่าย   
ที่แท้น�้าย่อมถึงความนับว่าเป็นกองน�้าใหญ่   จะนับประมาณมิได้    แม้ฉันใด    ใครๆ   
จะประมาณบุญของอริยสาวก   ผู้ประกอบด้วยห้วงบุญ   ห้วงกุศล ๔ ประการนี้ว่า   
ห้วงบุญ   ห้วงกุศล   อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข   มีประมาณเท่านี้   มิใช่กระท�า
ได้โดยง่าย   ที่แท้ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  ย่อมถึงความนับว่า    เป็นกองบุญใหญ่   จะนับ 
จะประมาณมิได้  ฉันนั้นเหมือนกัน  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า  

1.  ๑ อาฬหกะ  เท่ากับ  ๔ ทะนาน ฯ
2.  อาฬหกะ  -ผู้รวบรวม
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[๑๖๐๖]
  มโหทธึ  อปริมิต  มหาสร      พหุเภรว  รตนคณานมาลย  
  นชฺโช  ยถา  นรคณสงฺฆเสวิตา      ปุถ ู1  สวนฺตี  อุปยนฺติ  สาคร ฯ  
  เอว  นร  อนฺนปานวตฺถทท 2      เสยฺยานิสชฺชตฺถรณสฺส 3  ทายก  
  ปฺุสฺส  ธารา  อุปยนฺติ  ปณฺฑิต  นชฺโช  ยถา  วาริวหาว  สาครนฺติ ฯ  

[๑๖๐๗]
จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ปฺุาภิสนฺทา    กุสลาภิสนฺทา   สุขสฺสาหารา ฯ   กตเม   

จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติปิ   
โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  อย  ปโม  ปฺุาภิสนฺโท   
กุสลาภิสนฺโท  สุขสฺสาหาโร ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  วิคตมล- 
มจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร  อชฺฌาวสติ  มุตฺตจาโค  ปยตปาณี  โวสฺสคฺครโต  ยาจโยโค  
ทานสวิภาครโต ฯ  อย  จตุตฺโถ  ปฺุาภิสนฺโท  กุสลาภิสนฺโท  สุขสฺสาหาโร ฯ  อิเม   
โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  ปฺุาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา  สุขสฺสาหารา ฯ

[๑๖๐๘]
อิเมหิ    โข    ภิกฺขเว   จตูหิ   ปฺุาภิสนฺเทหิ    กุสลาภิสนฺเทหิ   สมนฺนาคตสฺส   

อรยิสาวกสสฺ  น  สกุร  ปฺุสสฺ  ปมาณ  คเณตุ  เอตตฺโก  ปฺุาภสินโฺท  กสุลาภสินฺโท   
สุขสฺสาหาโรติ  อถ  โข  อสงฺเขยฺโย  อปฺปเมยฺโย  มหาปฺุกฺขนฺโธเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ ฯ  

1.  ยุ. ปุถุ  สวนฺติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  สี. อนฺนทปานทวตฺถท ฯ
3.  ม. เสยฺยานิ  ปจฺจตฺถรณสฺส ฯ  เอวมุปริ ฯ
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[๑๖๐๖]
  แม่น�้าเป็นอันมากที่หมู่คือคณะนรชนอาศัยแล้ว  
  ไหลไปยังสาครทะเลหลวง  ซึ่งจะประมาณมิได้  
  เป็นที่ขังน�้าอย่างใหญ่  มีสิ่งที่น่ากลัวมาก  เป็นที่อยู่ของหมู่รัตนะ  ฉันใด  
  สายธารแห่งบุญย่อมไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิต  ผู้ให้ข้าว  น�้า  ผ้า  
  ที่นอน  ที่นั่งและเครื่องปูลาด  เหมือนแม่น�้าไหลไปสู่สาคร  ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๑  

อภิสันทสูตรท่ี ๒  

  ห้วงบุญกุศล ๔ ประการ

[๑๖๐๗]
ดูกรภิกษุท้ังหลาย    ห้วงบุญ    ห้วงกุศล    อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข  

๔ ประการนี ้  ๔ ประการเป็นไฉน ?   อรยิสาวกในธรรมวนิยันี ้ ประกอบด้วยความเลือ่มใส
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า  แม้เพราะเหตุนี้ๆ  พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  ฯลฯ   
เป็นผู้จ�าแนกธรรม   นี้เป็นห้วงบุญ   ห้วงกุศล    อันน�ามาซึ่งความสุขประการที่  ๑    
อีกประการหนึ่ง   อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม...   
นี้เป็นห้วงบุญ    ห้วงกุศล    อันน�ามาซึ่งความสุขประการท่ี ๒    อีกประการหนึ่ง   
อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์...    น้ีเป็นห้วงบุญ   
ห้วงกุศล  อันน�ามาซึ่งความสุขประการที่ ๓  อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกมีใจปราศจาก
ความตระหนี่อันเป็นมลทิน   มีจาคะอันไม่ติดขัด   มีฝ่ามืออันชุ่ม   ยินดีในการสละ   
ควรแก่การขอ  ยินดีในการจ�าแนกทาน  อยู่ครอบครองเรือน  นี้เป็นห้วงบุญ  ห้วงกุศล   
อนัน�ามาซึง่ความสขุประการที ่๔   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ห้วงบญุ  ห้วงกศุล  อนัเป็นปัจจัย 
น�ามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.

[๑๖๐๘]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ใครๆ จะนับจะประมาณบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วย  
ห้วงบุญ  ห้วงกุศล ๔ ประการนี้ว่า  ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข   
มีประมาณเท่านี้  มิใช่กระท�าได้โดยง่าย  ที่แท้  ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  ย่อมถึงความนับว่า  
เป็นกองบุญใหญ่จะนับจะประมาณมิได้.
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[๑๖๐๙]
เสยฺยถาปิ   ภิกฺขเว   ยตฺถิมา   มหานทิโย   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ ฯ    เสยฺยถีท ฯ   

คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  ตตฺถ  น  สุกร  อุทกสฺส  ปมาณ  คเณตุ  เอตฺต-
กานิ   อุทกาฬฺหกานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   อุทกาฬฺหกสตานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   
อุทกาฬฺหกสหสฺสานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   อุทกาฬฺหกสตสหสฺสานิ   อิติ   วาติ   อถ   
โข   อสงฺเขยฺโย   อปฺปเมยฺโย   มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ ฯ    เอวเมว    โข   
ภิกฺขเว  อิเมหิ  จตูหิ  ปฺุาภิสนฺเทหิ  กุสลาภิสนฺเทหิ  สมนฺนาคตสฺส  อริยสาวกสฺส   
น    สุกร    ปฺุสฺส    ปมาณ    คเณตุ    เอตฺตโก    ปฺุาภิสนฺโท    กุสลาภิสนฺโท   
สุขสฺสาหาโรติ    อถ    โข   อสงฺเขยฺโย   อปฺปเมยฺโย   มหาปฺุกฺขนฺโธเตฺวว    สงฺข   
คจฺฉตีติ ฯ  อิทมโวจ  ภควา  

[๑๖๑๐]
มโหทธึ  อปริมิต  มหาสร      พหุเภรว  รตนคณานมาลย  
นชฺโช  ยถา  นรคณสงฺฆเสวิตา      ปุถู  สวนฺตี  อุปยนฺติ  สาคร ฯ  
เอว  นร  อนฺนปานวตฺถทท      เสยฺยานิสชฺชตฺถรณสฺส  ทายก  
ปฺุสฺส  ธารา  อุปยนฺติ  ปณฺฑิต    นชฺโช  ยถา  วาริวหาว  สาครนฺติ ฯ  

[๑๖๑๑]
จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ปฺุาภิสนฺทา    กุสลาภิสนฺทา   สุขสฺสาหารา ฯ   กตเม   

จตฺตาโร ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต    โหติ   
อิติปิ    โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ ฯ   อย   ปโม   
ปฺุาภิสนฺโท  กุสลาภิสนฺโท  สุขสฺสาหาโร ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ธมฺเม   
สงฺเฆ ฯ  ปฺวา  โหติ  อุทยตฺถคามินิยา  ปฺาย  สมนฺนาคโต  อริยาย  นิพฺเพธิกาย   
สมฺมาทุกฺขยคามินิยา ฯ   อย   จตุตฺโถ   ปฺุาภิสนฺโท  กุสลาภิสนฺโท  สุขสฺสาหาโร ฯ   
อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  ปฺุาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา  สุขสฺสาหารา ฯ  
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[๑๖๐๙]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   มหานทีเหล่าน้ี   คือ   แม่น�้าคงคา   ยมุนา   อจิรวดี   สรภู  
มหี  ย่อมไหลเรื่อยไปที่ปากน�้าใด  จะนับจะประมาณน�้าที่ปากน�้านั้นว่า  ประมาณเท่านี้ 
อาฬหกะ  หรือร้อยอาฬหกะ  พันอาฬหกะ  แสนอาฬหกะ  มิใช่กระท�าได้โดยง่าย  ที่แท้  
แม่น�้าย่อมถึงความนับว่า  เป็นกองน�้าใหญ่  จะนับจะประมาณมิได้  แม้ฉันใด  ใครๆ  
จะนับจะประมาณบุญของอริยสาวก  ผู้ประกอบด้วยห้วงบุญ  ห้วงกุศล ๔ ประการนี้ว่า   
ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข  มีประมาณเท่านี้   มิใช่กระท�าได้
โดยง่าย    ท่ีแท้   ห้วงบุญ  ห้วงกุศล   ย่อมถึงความ  นับว่าเป็นกองบุญใหญ่   จะนับ 
จะประมาณมิได้  ฉันนั้นเหมือนกัน  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า

[๑๖๑๐]
  แม่น�้าเป็นอันมากที่หมู่คือคณะนรชนอาศัยแล้ว  ย่อมไหลไปสู่  
  สาครทะเลหลวง  ซึ่งจะประมาณมิได้  เป็นที่ขังน�้าอย่างใหญ่  
  มีสิ่งที่น่ากลัวมาก  เป็นที่อยู่ของหมู่รัตนะ  ฉันใด  
  สายธารแห่งบุญ  ย่อมไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิต  ผู้ให้ข้าว  น�้า  ผ้า  
  ที่นอน  ที่นั่ง  และเครื่องปูลาด  เหมือนแม่น�้าไหลไปสู่สาคร  ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๒  

อภิสันทสูตรท่ี ๓    

  ห้วงบุญกุศล ๔ ประการ

[๑๖๑๑]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ห้วงบุญ    ห้วงกุศล    อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข  
๔ ประการนี ้  ๔ ประการเป็นไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวนัิยน้ี  ประกอบด้วยความเลือ่มใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า    แม้เพราะเหตุนี้ๆ   พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  
ฯลฯ  เป็นผู้จ�าแนกธรรม  นี้เป็นห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันน�ามาซึ่งความสุขประการที่ ๑   
อีกประการหนึ่ง   อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม...   
นี้เป็นห้วงบุญ   ห้วงกุศล    อันน�ามาซึ่งความสุขประการที่ ๒      อีกประการหนึ่ง   
อริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์...     นี้เป็นห้วงบุญ   
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[๑๖๑๒]
อิเมหิ    โข    ภิกฺขเว   จตูหิ   ปฺุาภิสนฺเทหิ    กุสลาภิสนฺเทหิ   สมนฺนาคตสฺส   

อรยิสาวกสสฺ  น  สกุร  ปฺุสสฺ  ปมาณ  คเณตุ  เอตตฺโก  ปฺุาภสินโฺท  กสุลาภสินฺโท   
สขุสสฺาหาโรต ิ อถ  โข  อสงฺเขยโฺย  อปปฺเมยฺโย  มหาปฺุกขฺนฺโธเตวฺว  สงขฺ  คจฺฉตตี ิฯ  
อิทมโวจ  ภควา  

[๑๖๑๓]
โย  ปฺุกาโม  กุสเล  ปติฏฺโิต   ภาเวติ  มคฺค  อมตสฺส  ปตฺติยา  
โส  ธมฺมสาราธิคโม  ขเย  รโต    น  เวธติ  มจฺจุราชาคมสฺมินฺต ิ1 ฯ  

[๑๖๑๔]
จตูหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  อฑฺโฒ  มหทฺธโน  มหาโภโค 2   

มหายโสติ   วุจฺจติ ฯ   กตเมหิ   จตูหิ ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   อริยสาวโก  พุทฺเธ   อเวจฺจปฺ- 
ปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  
ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ   
สมาธิสวตฺตนเิกห ิฯ  อเิมห ิ โข  ภิกขฺเว  จตหู ิ ธมเฺมห ิ สมนฺนาคโต  อรยิสาวโก  อฑโฺฒ  
มหทฺธโน  มหาโภโค  มหายโสติ  วุจฺจตีติ ฯ  

1.  สี. ยุ. มจฺจุราชคมิสฺสตีติ ฯ  ม. มจฺจุราชาคมนสฺมินฺติ ฯ
2.  ม. มหาโภโคติ  วุจฺจติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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ห้วงกศุล  อนัน�ามาซึง่ความสขุประการที ่๓   อกีประการหนึง่  อรยิสาวก  เป็นผูมี้ปัญญา   
คือ    ประกอบด้วยปัญญา    อันเป็นเหตุให้ถึงความเกิดและความดับ    เป็นอริยะ   
เป็นไปเพื่อช�าแรกกิเลส    ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ   นี้เป็นห้วงบุญ   ห้วงกุศล   
อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุขประการที่ ๔   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ห้วงบุญ  ห้วงกุศล   
อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.

[๑๖๑๒]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ใครๆ จะนับจะประมาณบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วย 
ห้วงบุญ  ห้วงกุศล ๔ ประการนี้ว่า  ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  อันเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความสุข  
มีประมาณเท่านี้มิใช่กระท�าได้โดยง่าย  ที่แท้  ห้วงบุญ  ห้วงกุศล  ย่อมถึงความนับว่า  
เป็นกองบุญใหญ่  จะนับจะประมาณมิได้  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า

[๑๖๑๓]
  ผู้ใดต้องการบุญ  ตั้งมั่นในกุศล  เจริญมรรคเพื่อบรรลุอมตธรรม
  ผู้นั้นบรรลุธรรมที่เป็นสาระ  ยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นไป (แห่งอาสวะ)
  ย่อมไม่หวั่นไหวในเมื่อมัจจุราชมาถึง.

จบ  สูตรที่ ๓  

มหัทธนสูตรที่ ๑  

  ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นผู้มั่งคั่ง  

[๑๖๑๔]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย    อริยสาวกประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ    เราเรียกว่า   
เป็นผู้มั่งคั่ง   มีทรัพย์มาก   มีโภคะมาก   มียศใหญ่      ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?   
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าว่า  
แม้เพราะเหตนุี้ๆ   พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้  ฯลฯ  เป็นผูจ้�าแนกธรรม  ประกอบด้วย 
ความเลื่อมใส   อันไม่หวั่นไหวในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...     ประกอบด้วยศีลท่ี
พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพื่อสมาธิ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวก 
ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล  เราเรียกว่า  เป็นผู้มั่งคั่ง  มีทรัพย์มาก  มีโภคะมาก   
มียศใหญ่.

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๑๖๑๕]
  จตูหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  อฑฺโฒ  มหทฺธโน  มหาโภโค   
มหายโสติ   วุจฺจติ ฯ   กตเมหิ   จตูหิ ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   อริยสาวโก  พุทฺเธ   อเวจฺจปฺ- 
ปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  
ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ   
สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   อิเมหิ    โข   ภิกฺขเว   จตูหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต  อริยสาวโก   
อฑฺโฒ  มหทฺธโน  มหาโภโค  มหายโสติ  วุจฺจตีติ ฯ  

[๑๖๑๖]
จตูหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาต- 

ธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺ- 
เฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต   
อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ  
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มหัทธนสูตรที่ ๒  

  ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นผู้มั่งคั่ง  

[๑๖๑๕]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ    เราเรียกว่า   
เป็นผู้มั่งคั่ง   มีทรัพย์มาก   มีโภคะมาก   มียศใหญ่      ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?   
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าว่า  
แม้เพราะเหตนุี้ๆ   พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้  ฯลฯ  เป็นผูจ้�าแนกธรรม  ประกอบด้วย 
ความเล่ือมใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...  เป็นผูมี้ปัญญา  ฯลฯ  ให้ถงึ 
ความสิน้ทุกข์โดยชอบ   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  อรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการนีแ้ล  
เราเรียกว่า  เป็นผู้มั่งคั่ง  มีทรัพย์มาก  มีโภคะมาก  มียศใหญ่.

จบ  สูตรที่ ๕      

ภิกขุสูตร  

  องค์คุณของพระโสดาบัน  

[๑๖๑๖]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ    ย่อมเป็น 
พระโสดาบัน    มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา    เป็นผู ้เที่ยงท่ีจะตรัสรู ้ในเบื้องหน้า   
ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?     อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วยความเลื่อมใส
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...      ในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...   ประกอบด้วยศีล 
ที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพื่อสมาธิ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวก 
ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล    ย่อมเป็นพระโสดาบัน    มีความไม่ตกต�่า 
เป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๑๖๑๗]
กปิลวตฺถุนิทาน ฯ    เอกมนฺต   นิสินฺน    โข   นนฺทิย   สกฺก   ภควา    เอตทโวจ   

จตูหิ  โข  นนฺทิย  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม   
นิยโต    สมฺโพธิปรายโน ฯ    กตเมหิ    จตูหิ ฯ    อิธ    นนฺทิย    อริยสาวโก   พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺ- 
เฑหิ   ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อิเมหิ   โข  นนฺทิย  จตูหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   
อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ  

[๑๖๑๘]
กปิลวตฺถุนิทาน ฯ  (อุปสงฺกมน  กาตพฺพ) ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  ภทฺทิย  สกฺก  

ภควา  เอตทโวจ  จตูหิ  โข  ภทฺทิย  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน   
โหต ิ อวนิปิาตธมโฺม  นยิโต  สมโฺพธปิรายโน ฯ  กตเมห ิ จตหู ิฯ  อิธ  ภททฺยิ  อรยิสาวโก   
พทุเฺธ  ธมเฺม  สงเฺฆ ฯ  อรยิกนเฺตห ิ สเีลห ิ สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑห ิ ฯเปฯ  สมาธ-ิ
สวตฺตนิเกหิ ฯ  อิเมหิ  โข  ภทฺทิย  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน   
โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ  
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นันทิยสูตร  

  ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นพระโสดาบัน  

[๑๖๑๗]
  กบิลพัสดุ์นิทาน.  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะเจ้าศากยนันทิยะ  ผู้ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่า  

  ดูกรนันทิยะ  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  ย่อมเป็นพระโสดาบัน  
มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา    เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า     ธรรม ๔ ประการ
เป็นไฉน ?     อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี   ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน
พระพุทธเจ้า...  ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...  ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  
ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพือ่สมาธ ิ ดกูรนนัทยิะ  อรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการนีแ้ล  
ย่อมเป็นพระโสดาบนั  มคีวามไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผูเ้ทีย่งทีจ่ะตรัสรู้ในเบ้ืองหน้า.

จบ  สูตรที่ ๗  

ภัททิยสูตร  

  ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นพระโสดาบัน  

[๑๖๑๘]
  กบิลพัสดุ์นิทาน.  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะเจ้าศากยภัททิยะ  ผู้ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่า  

  ดูกรภัททิยะ  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  ย่อมเป็นพระโสดาบัน  
มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา...    อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล   
ย่อมเป็นพระโสดาบนั  มคีวามไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผูเ้ทีย่งทีจ่ะตรัสรู้ในเบ้ืองหน้า.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๑๖๑๙]
กปิลวตฺถุนิทาน ฯ  (อุปสงฺกมน  กาตพฺพ) ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  มหานาม   

สกฺก   ภควา    เอตทโวจ   จตูหิ    โข   มหานาม   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   
โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ   
มหานาม  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติปิ  โส  ภควา  
ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ   
สมนฺนาคโต   โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   อิเมหิ    โข   มหานาม   
จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต   
สมฺโพธิปรายโนติ ฯ 

[๑๖๒๐]
จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว    โสตาปตฺติยงฺคานิ ฯ   กตมานิ   จตฺตาริ ฯ   สปฺปุริสสเสโว   

สทฺธมฺมสฺสวน  โยนิโสมนสิกาโร  ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ   
โสตาปตฺติยงฺคานีติ ฯ  

สคาถกปฺุาภิสนฺทวคฺโค  ปฺจโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน

    อภิสนฺเทน  ตโย  วุตฺตา      ทุเว  มหทฺธเนน  จ 
    ภิกฺข ุ1  นนฺทิยภทฺทิย      มหานามงฺเคน  เต  ทสาติ ฯ

1.  ม. สุทฺธ  นนฺทิย  ภทฺทิย ฯ
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มหานามสูตร  

  ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นพระโสดาบัน

[๑๖๑๙]
  กบิลพัสดุ์นิทาน.   พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะพระเจ้ามหานามศากยราช   ผู้ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่า   

  ดกูรมหาบพติร  อรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  ย่อมเป็นพระโสดาบัน   
มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา...    อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล   
ย่อมเป็นพระโสดาบนั  มคีวามไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา  เป็นผูเ้ทีย่งทีจ่ะตรัสรู้ในเบ้ืองหน้า.

จบ  สูตรที่ ๙  

โสตาปัตติยังคสูตร  

  โสตาปัตติยังคะ ๔ ประการ  

[๑๖๒๐]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โสตาปัตติยังคะ ๔ ประการนี้   ๔ ประการเป็นไฉน ?  คือ   
การคบสัตบุรุษ ๑   การฟังธรรม ๑   การท�าไว้ในใจโดยแยบคาย ๑   การปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โสตาปัตติยังคะ ๔ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สคาถกปุญญาภิสันทวรรคที่ ๕

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. อภิสันทสูตรที่ ๑    ๒. อภิสันทสูตรที่ ๒
    ๓. อภิสันทสูตรที่ ๓    ๔. มหัทธนสูตรที่ ๑
    ๕. มหัทธนสูตรที่ ๒    ๖. ภิกขุสูตร
    ๗. นันทิยสูตร    ๘. ภัททิยสูตร
    ๙. มหานามสูตร    ๑๐. โสตาปัตติยังคสูตร
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สปฺปฺวคฺโค  ฉฏฺโ

[๑๖๒๑]
จตูหิ    ภิกฺขเว    ธมฺเมหิ    สมนฺนาคโต    อริยสาวโก    โสตาปนฺโน    โหต ิ  

อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก   
พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต    โหติ    อิติปิ    โส   ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ ฯ   ธมฺเม   สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคโต   
โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   อิเมหิ    โข   ภิกฺขเว   จตูหิ   ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคโต   อริยสาวโก    โสตาปนฺโน    โหติ    อวินิปาตธมฺโม    นิยโต    สมฺโพธิ- 
ปรายโนติ ฯ  อิทมโวจ  ภควา  

[๑๖๒๒]
  ยสฺส  สทฺธา  ตถาคเต    อจลา  สุปฺปติฏฺติา  
  สีลฺจ  ยสฺส  กลฺยาณ    อริยกนฺต  ปสสิต ฯ  
  สงฺเฆ  ปสาโท  ยสฺสตฺถิ    อุชุภูตฺจ  ทสฺสน  
  อทฬิทฺโทติ  ต  อาหุ    อโมฆนฺตสฺส  ชีวิต ฯ  
  ตสฺมา  สทฺธฺจ  สีลฺจ    ปสาท  ธมฺมทสฺสน  
  อนุยฺุเชถ  เมธาวี      สร  พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ  

[๑๖๒๓]
เอก   สมย   ภควา   สาวตฺถิย   วิหรติ    เชตวเน   อนาถปิณฺฑิกสฺส   อาราเม ฯ   

เตน    โข   ปน    สมเยน    อฺตโร    ภิกฺขุ    สาวตฺถิย    วสฺส    วุตฺโถ    กปิลวตฺถุ  
อนุปฺปตฺโต    โหติ    เกนจิ    เทว   กรณีเยน ฯ   อสฺโสสุ    โข   กาปิลวตฺถวา    สกฺยา   
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สัปปัญญวรรคท่ี ๖  

สคาถกสูตร  

  ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นพระโสดาบัน  

[๑๖๒๑]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ    ย่อมเป็น 
พระโสดาบัน    มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา    เป็นผู ้เที่ยงท่ีจะตรัสรู ้ในเบื้องหน้า   
ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?     อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ประกอบด้วยความเลื่อมใส
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...  ประกอบด้วยศีลที ่
พระอรยิเจ้าใคร่แล้ว...   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อริยสาวกประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนีแ้ล   
เป็นพระโสดาบัน   มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา    เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า   
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า

[๑๖๒๒]
  ผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น  ไม่หวั่นไหว  ในพระตถาคต  
  มีศีลอันงาม  ที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  สรรเสริญแล้ว  
  มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์  และมีความเห็นตรง  
  บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า  เป็นคนไม่ขัดสน  ชีวิตของเขาไม่เปล่าประโยชน์  
  เพราะฉะนั้น  บุคคลผู้มีปัญญา  เมื่อระลึกถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้า  
  พึงประกอบตามซึ่งศรัทธา  ศีล  ความเลื่อมใส  และความเห็นธรรม  ดังนี้.

จบ  สูตรที่ ๑  

วัสสวุตถสูตร  

  ว่าด้วยพระอริยบุคคลมีน้อยกว่ากันโดยล�าดับ  

[๑๖๒๓]
  สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน   อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี    ใกล้พระนคร 

สาวตัถ ี กส็มยันัน้  ภกิษรุปูหนึง่อยูจ่�าพรรษาในพระนครสาวตัถแีล้ว  ไปโดยล�าดบั  ถงึพระนครกบลิพสัดุ ์ ด้วยกรณยีบางอย่าง   

พวกเจ้าศากยะชาวพระนครกบลิพสัด์ุได้ทราบข่าวว่า  ภกิษรูุปหนึง่อยูจ่�าพรรษาในพระนครสาวตัถ ี มาถงึพระนครกบลิพสัดุแ์ล้ว   

จงึเสด็จเข้าไปหาภกิษุรปูนัน้ถงึทีอ่ยู่  ทรงอภวิาทภกิษนุัน้แล้วประทับนัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่  ครัน้แล้ว  ได้ตรสัถามภกิษนุัน้ว่า



964 

อฺตโร  กิร 1  ภิกฺขุ  สาวตฺถิย  วสฺส  วุตฺโถ  กปิลวตฺถุ  อนุปฺปตฺโตติ ฯ  อถ  โข   
กาปิลวตฺถวา    สกฺยา    เยน    โส   ภิกฺขุ    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   ต    ภิกฺขุ   
อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   นิสีทึสุ ฯ    เอกมนฺต    นิสินฺนา    โข   กาปิลวตฺถวา   สกฺยา   
ต  ภิกฺขุ  เอตทโวจุ  

[๑๖๒๔]
กจฺจิ  ภนฺเต  ภควา  อโรโค  เจว  พลวา  จาติ ฯ  อโรโค  เจว  อาวุโส  ภควา  

พลวา  จาติ ฯ  กจฺจิ  ปน  ภนฺเต  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา  อโรคา  เจว  พลวนฺโต  จาติ ฯ  
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาปิ  โข  อาวุโส  อโรคา  เจว  พลวนฺโต  จาติ ฯ  กจฺจิ  ปน  ภนฺเต  
ภกิขฺุสงฺโฆ  อโรโค  จ  พลวา  จาติ ฯ  ภกิขฺุสงโฺฆปิ  โข  อาวโุส  อโรโค  จ  พลวา  จาติ ฯ   
อตฺถิ  ปน  เต  ภนฺเต  กิฺจิ  อิมินา  อนฺตรวสฺเสน  ภควโต  สมฺมุขา  สุต  สมฺมุขา  
ปฏิคฺคหิตนฺติ ฯ  สมฺมุขา  เมต  อาวุโส  ภควโต  สุต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิต  อปฺปกา  เต  
ภิกฺขเว  ภิกฺขู  เย  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏฺเว  ธมฺเม  
สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺติ  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  ภิกฺขู  เย   
ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา  โอปปาติกา  ตตฺถ  ปรินิพฺพายิโน   
อนาวตตฺธิมมฺา  อสฺมา  โลกาติ ฯ  อปรปิ  โข  เม  อาวโุส  ภควโต  สมฺมุขา  สตุ  สมฺมุขา  
ปฏิคฺคหิต  อปฺปกา  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  เย  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  
ปริกฺขยา  โอปปาติกา  ตตฺถ  ปรินิพฺพายิโน  อนาวตฺติธมฺมา  อสฺมา  โลกา  อถ  โข  
เอเตว  พหุตรา  ภิกฺขู  เย  ติณฺณ  สฺโชนาน  ปริกฺขยา  ราคโทสโมหาน  ตนุตฺตา  
สกทาคามิโน  สกิเทว  อิม  โลก  อาคนฺตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสนฺตีติ ฯ  อปรปิ  โข  
เม  อาวุโส  ภควโต  สมมุขา 2  สุต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิต  อปฺปกา  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  
เย  ติณฺณ  สฺโชนาน  ปริกฺขยา  ราคโทสโมหาน  ตนุตฺตา  สกทาคามิโน  สกิเทว   
อมิ  โลก  อาคนตฺฺวา  ทุกขฺสฺสนตฺ  กริสสฺนฺต ิ อถ  โข  เอเตว  พหตุรา  ภกฺิขู  เย  ตณฺิณ  
สฺโชนาน  ปริกฺขยา  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนาติ ฯ  

1.  ยุ. กิรสทฺโท  นตฺถิ ฯ
2.  สมฺมุขา  -ผู้รวบรวม
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[๑๖๒๔]
  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  พระผู้มีพระภาคไม่ประชวร  และยังมีพระก�าลังหรือ ?

  ภิกษุนั้นทูลว่า  พระผู้มีภาค 
1
ไม่ประชวรและยังมีพระก�าลัง  ขอถวายพระพร.

  ศ.  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไม่ป่วยไข้และยังมีก�าลังหรือ ?

  ภิ.  แม้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ไม่ป่วยไข้และยังมีก�าลัง  ขอถวายพระพร.

  ศ.  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ภิษุสงฆ์ 
2
ไม่ป่วยไข้และยังมีก�าลังหรือ ?

  ภิ.  แม้ภิกษุสงฆ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีก�าลัง  ขอถวายพระพร.

  ศ.  ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ  ระหว่างพรรษาน้ี  อะไรๆ ทีท่่านได้ฟังมา  ได้รบัมาเฉพาะพระพักตร์พระผูม้พีระภาค  มอียูห่รอื ?

  ภิ.  ขอถวายพระพร  เรื่องนี้อาตมภาพได้ฟังมา  ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า  

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้กระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ  ปัญญาวิมุติ  อันหาสาวะ 3 
มิได้  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  ในปัจจุบัน  เข้าถึงอยู่  มีน้อย  
ที่แท้  ภิกษุผู้เป็นอุปปาติกะ  เพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต�่า ๕ สิ้นไป  จักนิพพาน
ในภพที่เกิดนั้น  มีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา  มีมากกว่า  
  อีกประการหนึ่ง  อาตมภาพได้ฟังมา  ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์ผู้มีพระภาคว่า  

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้เป็นอุปปาติกะ  เพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต�่า ๕ 
ส้ินไปจักนพิพานในภพทีเ่กดินัน้  มีอันไม่กลบัมาจากโลกน้ันเป็นธรรมดา  มีน้อย  ทีแ่ท้  
ภิกษุผู้เป็นสกทาคามี  เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป  และเพราะราคะ  โทสะ  โมหะ  เบาบาง  
กลับมาสู่โลกนี้  อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้ว  จักกระท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้  มีมากกว่า  
  อีกประการหนึ่ง  อาตมภาพได้ฟังมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า  

  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษผุูเ้ป็นสกทาคามี  เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ไป  และเพราะราคะ  
โทสะ  โมหะ  เบาบาง  กลับมาสู่โลกน้ีอีกคราวเดยีวเท่าน้ันแล้ว  จักกระท�าทีส่ดุแห่งทกุข์ได้   
มีน้อย    ท่ีแท้    ภิกษุผู้เป็นพระโสดาบัน    เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป    มีความไม่ตกต�่า 
เป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า  มีมากกว่า.

จบ  สูตรที่ ๒  

1.  พระผู้มีพระภาค  -ผู้รวบรวม

2.  ภิกษุสงฆ์  -ผู้รวบรวม
3.  อาสวะ  -ผู้รวบรวม
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[๑๖๒๕]
เอก  สมย  ภควา  พาราณสยิ  วหิรต ิ อสิปิตเน  มคิทาเย ฯ  อถ  โข  ธมมฺทนิโฺน  

อปุาสโก  ปฺจห ิ อปุาสกสเตห ิ สทฺธึ  เยน  ภควา  เตนุปสงกฺมิ  อุปสงกฺมิตวฺา  ภควนฺต  
อภวิาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิที ิฯ  เอกมนฺต  นสินิโฺน  โข  ธมมฺทนฺิโน  อปุาสโก  ภควนตฺ  
เอตทโวจ  โอวทตุ  โน  ภนฺเต  ภควา  อนุสาสตุ  โน  ภนฺเต  ภควา  ย  อมฺหาก  อสฺส   
ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขายาติ ฯ  ตสฺมา  ติห  โว  ธมฺมทินฺนา  เอว  สิกฺขิตพฺพ  เย  เต   
สตุตฺนตฺา  ตถาคตภาสติา  คมภฺรีา  คมฺภีรตถฺา  โลกุตตฺรา  สฺุตปฏสิยุตตฺา  เต  กาเลน  
กาล  อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสามาติ ฯ  เอวฺหิ  โว  ธมฺมทินฺน  สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ  

[๑๖๒๖]
น    โข    เนต    ภนฺเต    สุกร    อเมฺหหิ    ปุตฺตสมฺพาธสยน    อชฺฌาวสนฺเตหิ   

กาสิกจนฺทน  ปจฺจนุโภนฺเตหิ  มาลาคนฺธวิเลปน  ธารยนฺเตหิ  ชาตรูปรชต  สาทิยนฺเตหิ   
เย   สุตฺตนฺตา   ตถาคตภาสิตา   คมฺภีรา   คมฺภีรตฺถา    โลกุตฺตรา   สฺุตปฏิสยุตฺตา   
เต   กาเลน  กาล   อุปสมฺปชฺช   วิหริตุ    เตสนฺโน  ภนฺเต   ภควา   อมฺหาก   ปฺจสุ   
สิกฺขาปเทสุ   ติาน   อุตฺตรึ   ธมฺม    เทเสตูติ ฯ   ตสฺมา   ติห    โว   ธมฺมทินฺน    เอว   
สิกฺขิตพฺพ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคตา   ภวิสฺสาม   อิติปิ    โส   ภควา   
ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ   
สมนฺนาคตา   ภวิสฺสาม   อกฺขณฺเฑหิ    ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหีติ ฯ    เอวฺหิ    โว   
ธมฺมทินฺน   สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   ยานีมานิ   ภนฺเต   ภควตา   จตฺตาริ    โสตาปตฺติยงฺคาน ิ  
เทสิตานิ    สวิชฺชนฺติ    เต   ธมฺมา   อเมฺหสุ   มย    จ    เตสุ    ธมฺเมสุ    สนฺทิสฺสาม ฯ   
มยฺหิ   ภนฺเต    พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคตา    อิติปิ    โส   ภควา   ฯเปฯ   
สตฺถา    เทวมนุสฺสาน    พุทฺโธ    ภควาติ ฯ    ธมฺเม    สงฺเฆ ฯ    อริยกนฺเตหิ    สีเลห ิ  
สมนฺนาคตา    ภวิสฺสาม    อกฺขณฺเฑหิ    ฯเปฯ    สมาธิสวตฺตนิเกหีติ ฯ    ลาภา    โว   
ธมฺมทินฺน  สุลทฺธ  โว  ธมฺมทินฺน  โสตาปตฺติผล  ธมฺมทินฺน  ตุเมฺหหิ  พฺยากตนฺติ ฯ  
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ธรรมทินนสูตร  

  ธรรมทินนอุบาสกพยากรณ์โสดาปัตติผล  

[๑๖๒๕]
  สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ใกล้พระนครพาราณสี  ครั้งนั้น  อุบาสกชื่อว่า   

ธรรมทินนะ   พร้อมด้วยอุบาสก ๕๐๐ คน    เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ   ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว   

นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง   ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ข้อใดจะพึงมีประโยชน์เกื้อกูล    เพ่ือความสุข   

แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย   ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงตรัสสอน    โปรดทรงพร�่าสอนข้อนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด   

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
  ดูกรธรรมทินนะ  เพราะฉะนั้นแหละ  ท่านทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า  พระสูตร
เหล่าใดที่พระตถาคตตรัสแล้ว  อันลึกซึ้ง  มีเนื้อความอันลึก  เป็นโลกุตตระ  ประกอบ
ด้วยความว่าง  เราจักเข้าถึงพระสูตรเหล่านั้นตลอดกาลเป็นนิตย์อยู่   ดูกรธรรมทินนะ  
ท่านทั้งหลาย  พึงศึกษาอย่างนี้แหละ.

[๑๖๒๖]
  ธ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระองค์ทั้งหลายยังครองเรือน  นอนกกลูกอยู่  ยังทาจันทน์แคว้นกาสี  ยังใช้มาลา

ของหอมและเครื่องลูบไล้   ยังยินดีทองและเงินอยู่   จะเข้าถึงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสแล้ว  อันลึกซึ้ง   มีเนื้อความอันลึก  

เป็นโลกุตตะ 1  ประกอบด้วยความว่าง  ตลอดนิตยกาลอยู่  มิใช่กระท�าได้โดยง่าย  ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรม

อันยิ่ง  แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่แล้วในสิกขาบท ๕ เถิด.

  พ.    ดูกรธรรมทินนะ    เพราะฉะน้ันแหละ   ท่านทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า   
เราท้ังหลาย    จักเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...   
ในพระธรรม...      ในพระสงฆ์...    จักเป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว   
ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพื่อสมาธิ   ดูกรธรรมทินนะ  ท่านทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ.
  ธ.   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   โสตาปัตติยังคะ ๔ ประการเหล่าใด   ที่พระผู้มีพระภาค 
ทรงแสดงแล้ว   ธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์ทั้งหลาย   และข้าพระองค์ทั้งหลาย
เห็นชัดในธรรมเหล่านั้น   เพราะว่า  ข้าพระองค์ทั้งหลาย  ประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ์...  ประกอบด้วยศีลที ่
พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพื่อสมาธิ.
  พ.    ดูกรธรรมทินนะ    เป็นลาภของท่านทั้งหลาย   ท่านท้ังหลายได้ดีแล้ว   
โสดาปัตติผล  อันท่านทั้งหลายพยากรณ์แล้ว.

จบ  สูตรที่ ๓   

1.  โลกุตตระ  -ผู้รวบรวม
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[๑๖๒๗]
เอก    สมย    ภควา    สกฺเกสุ    วิหรติ    กปิลวตฺถุสฺมึ    นิโคฺรธาราเม ฯ    เตน   

โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ภควโต  จีวรกมฺม  กโรนฺติ  นิฏฺติจีวโร  ภควา   
เตมาสจฺจเยน   จาริก   ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ   อสฺโสสิ    โข   มหานาโม   สกฺโก   สมฺพหุลา   
กิร   ภิกฺขู   ภควโต   จีวรกมฺม   กโรนฺติ   นิฏฺติจีวโร   ภควา    เตมาสจฺจเยน   จาริก  
ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ  อถ  โข  มหานาโม  สกฺโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนตฺ  อภวิาเทตวฺา  เอกมนฺต  นสิที ิฯ  เอกมนฺต  นสินิโฺน  โข  มหานาโม  สกโฺก   
ภควนฺต    เอตทโวจ   สุตมฺเมต   ภนฺเต   สมฺพหุลา   กิร    ภิกฺขู   ภควโต    จีวรกมฺม   
กโรนฺติ   นิฏฺติจีวโร   ภควา    เตมาสจฺจเยน  จาริก   ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ   น    โข    เนต 1   
ภนฺเต  ภควโต  สมฺมุขา  สุต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิต  สปฺปฺเน  อุปาสเกน  สปฺปฺโ  
อุปาสโก  อาพาธิโก  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  โอวทิตพฺโพติ ฯ  

[๑๖๒๘]
สปฺปฺเน  มหานาม  อุปาสเกน  สปฺปฺโ  อุปาสโก  อาพาธิโก  ทุกฺขิโต   

พาฬฺหคิลาโน    จตูหิ    อสฺสาสนิเยหิ    ธมฺเมหิ    อสฺสาเสตพฺโพ ฯ    อสฺสาสตายสฺมา   
อตถฺายสฺมโต  พุทเฺธ  อเวจจฺปฺปสาโท 2  อติปิิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตถฺา  เทวมนุสสฺาน  
พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  อสฺสาสตายสฺมา  อตฺถายสฺมโต  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺตานิ  สีลานิ  
อกฺขณฺฑานิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิกานีติ ฯ  

[๑๖๒๙]
สปฺปฺเน  มหานาม  อุปาสเกน  สปฺปฺโ  อุปาสโก  อาพาธิโก  ทุกฺขิโต  

พาฬฺหคิลาโน  อิเมหิ  จตูหิ  อสฺสาสนิเยหิ  ธมฺเมหิ  อสฺสาเสตฺวา  เอวมสฺส  วจนีโย   
อตฺถายสฺมโต  มาตาปิตูสุ  อเปกฺขาติ ฯ  โส  เจ  เอว  วเทยฺย  อตฺถิ  เม  มาตาปิตูสุ  
อเปกฺขาติ ฯ  โส  เอวมสฺส  วจนีโย  อายสฺมา 3  โข  มาริโส  มรณธมฺโม  สเจปายสฺมา  
มาตาปิตูสุ  อเปกฺข  กริสฺสติ  มริสฺสเตว  โน  เจปายสฺมา  มาตาปิตูสุ  อเปกฺข  กริสฺสติ   
มริสฺสเตว  สาธายสฺมา  ยา  เต  มาตาปิตูสุ  อเปกฺขา  ต  ปชหาติ ฯ  โส  เจ  เอว   
วเทยฺย  ยา  เม  มาตาปิตูสุ  อเปกฺขา  สา  ปหีนาติ ฯ  

1.  ม. ปเนต ฯ  ยุ. น  โข  เต  เอต ฯ
2.  ยุ. อเวจฺจปฺปสาเทน ฯ
3.  ยุ. อายสฺมาปิ ฯ
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คิลายนสูตร  

  ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ

[๑๖๒๗]
  สมัยหน่ึง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม   ใกล้พระนครกบิลพัสดุ์    แคว้นสักกะ   ก็สมัยนั้น   ภิกษุ

มากรูปกระท�าจีวรกรรมของพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่า   พระผู้มีพระภาคทรงท�าจีวรส�าเร็จแล้ว   จักเสด็จหลีกไปส่ 
1
ที่จาริก 

โดยล่วง ๓  เดือน   พระเจ้ามหานามศากยราช    ได้ทรงสดับข่าวว่า   ภิกษุมากรูปกระท�าจีวรกรรมของพระผู้มีพระภาค 

ด้วยหวงัว่า  พระผูม้พีระภาคทรงท�าจวีรส�าเรจ็แล้ว  จกัเสดจ็หลกีไปสูท่ีจ่ารกิโดยล่วง ๓ เดอืน  ครัง้นัน้  พระเจ้ามหานามศากยราช   

เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ   ทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว   ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง   

ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   หม่อมฉันได้ยินมาว่า   ภิกษุมากรูปกระท�าจีวรกรรมของพระผู้มีพระภาค 

ด้วยหวังว่า  พระผู้มีพระภาคทรงท�าจีวรส�าเร็จแล้ว  จักเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกโดยล่วง ๓ เดือน  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เรื่องนี ้

หม่อมฉัน   ยังไม่ได้ฟัง   ยังไม่ได้รับมา    เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า   อุบาสกผู้มีปัญญาพึงกล่าวสอนอุบาสก 

ผู้มีปัญญา  ผู้ป่วย  ได้รับทุกข์  เป็นไข้หนัก.

[๑๖๒๘]
  พ.   ดูกรมหาบพิตร   อุบาสกผู้มีปัญญา   พึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญา    ผู้ป่วย 
ได้รบัทกุข์  เป็นไข้หนกั  ด้วยธรรมเป็นทีต้ั่งแห่งความเบาใจ ๔ ประการว่า  ท่านจงเบาใจ 
เถิดว่า   ท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า...      ในพระธรรม...      ใน 
พระสงฆ์...  มีศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว  ไม่ขาด  ฯลฯ  เป็นไปเพื่อสมาธิ.

[๑๖๒๙]
  ดูกรมหาบพิตร   อุบาสกผู้มีปัญญา   ครั้นปลอบอุบาสกผู้มีปัญญา   ผู้ป่วย 
ได้รับทุกข์  เป็นไข้หนัก  ด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการนี้แล้ว  พึงถาม 
อย่างนี้ว่า   ท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือ ?     ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า   
เรายังมีความห่วงใย    ในมารดาและบิดาอยู่    อุบาสกน้ันพึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า   
ท่านผู้เช่นกับเรา    ซึ่งมีความตายเป็นธรรมดา    ถ้าแม้ท่านจักกระท�าความห่วงใย 
ในมารดาและบิดา  ก็จักตายไป  ถ้าแม้ท่านจักไม่กระท�าความห่วงใยในมารดาและบิดา  
ก็จักตายไปเหมือนกัน   ขอท่านจงละความห่วงใยในมารดาและบิดาของท่านเสียเถิด   
ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า  เราละความห่วงใยในมารดาและบิดาของเราแล้ว.

1.  หลีกไปสู่  -ผู้รวบรวม
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[๑๖๓๐]
โส  เอวมสฺส  วจนีโย  อตฺถิ  ปนายสฺมโต  ปุตฺตทาเรสุ  อเปกฺขาติ ฯ  โส  เจ   

เอว  วเทยฺย  อตฺถิ  เม  ปุตฺตทาเรสุ  อเปกฺขาติ ฯ  โส  เอวมสฺส  วจนีโย  อายสฺมา   
โข  มาริโส  มรณธมฺโม  สเจปายสฺมา  ปุตฺตทาเรสุ  อเปกฺข  กริสฺสติ  มริสฺสเตว  โน   
เจปายสฺมา  ปตุตฺทาเรส ุ อเปกฺข  กริสสฺติ  มรสิสฺเตว  สาธายสมฺา  ยา  เต  ปตุตฺทาเรสุ   
อเปกขฺา  ต  ปชหาต ิฯ  โส  เจ  เอว  วเทยฺย  ยา  เม  ปตุตฺทาเรส ุ อเปกฺขา  สา  ปหนีาต ิฯ

[๑๖๓๑]
โส    เอวมสฺส   วจนีโย   อตฺถิ   ปนายสฺมโต   มานุสเกสุ   ปฺจสุ   กามคุเณส ุ  

อเปกขฺาติ ฯ  โส  เจ  เอว  วเทยยฺ  อตถิฺ  เม  มานุสเกส ุ ปฺจส ุ กามคเุณส ุ อเปกขฺาต ิฯ  
โส  เอวมสฺส  วจนโีย  มานสุเกห ิ โข  อาวโุส  กาเมห ิ ทพิพฺา  กามา  อภกิกฺนฺตตรา  จ  
ปณีตตรา  จ  สาธายสฺมา  มานุสเกหิ  กาเมหิ  จิตฺต  วุฏฺาเปตฺวา  จาตุมฺมหาราชิเกสุ  
เทเวสุ  จิตฺต  อธิโมเจหีติ ฯ  โส  เจ  เอว  วเทยฺย  มานุสเกหิ  เม  กาเมหิ  จิตฺต  วุฏฺติ  
จาตุมฺมหาราชิเกสุ  เทเวสุ  จิตฺต  อธิโมจิตนฺติ ฯ  

[๑๖๓๒]
โส    เอวมสฺส   วจนีโย    จาตุมฺมหาราชิเกหิ    โข   อาวุโส    เทเวหิ   ตาวตึสา   

เทวา   อภิกฺกนฺตตรา   จ   ปณีตตรา   จ   สาธายสฺมา   จาตุมฺมหาราชิเกหิ    เทเวห ิ  
จิตฺต   วุฏฺาเปตฺวา   ตาวตึเสสุ    เทเวสุ   จิตฺต   อธิโมเจหีติ ฯ    โส    เจ    เอว   วเทยฺย   
จาตุมฺมหาราชิเกหิ  เม  เทเวหิ  จิตฺต  วุฏฺติ  ตาวตึเสสุ  เทเวสุ  จิตฺต  อธิโมจิตนฺติ ฯ   
โส  เอวมสฺส  วจนีโย  ตาวตึเสหิ  โข  อาวุโส  เทเวหิ  ยามา  เทวา ฯ  ตุสิตา  เทวา ฯ   
นิมฺมานรตี    เทวา ฯ   ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน    เทวา ฯ   ปรนิมฺมิตวสวตฺตีหิ    โข   อาวุโส   
เทเวหิ  พฺรหฺมโลโก  อภิกฺกนฺตตโร  จ  ปณีตตโร  จ  สาธายสฺมา  ปรนิมฺมิตวสวตฺตีหิ  
เทเวหิ  จิตฺต  วุฏฺาเปตฺวา  พฺรหฺมโลเก  จิตฺต  อธิโมเจหีติ ฯ  โส  เจ  เอว  วเทยฺย   
ปรนิมฺมิตวสวตฺตีหิ  เม  เทเวหิ  จิตฺต  วุฏฺติ  พฺรหฺมโลเก  จิตฺต  อธิโมจิตนฺติ ฯ  
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[๑๖๓๐]
  อบุาสกนัน้พึงถามเขาอย่างน้ีว่า  ก็ท่านยังมีความห่วงใยในบตุรและภรยิาอยู่หรอื ?   
ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า    เรายังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่    อุบาสกน้ันพึงกล่าว 
กะเขาอย่างนี้ว่า   ท่านผู้เช่นกับเรา  ซึ่งมีความตายเป็นธรรมดา  ถ้าแม้ท่านจักกระท�า
ความห่วงใยในบุตรและภริยา  ก็จักตายไป  ถ้าแม้ท่านจักไม่กระท�าความห่วงใยในบุตร
และภริยา  ก็จักตายไปเหมือนกัน  ขอท่านจงละความห่วงใยในบุตรและภริยาของท่าน
เสียเถิด  ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า  เราละความห่วงใยในบุตรและภริยาของเราแล้ว.

[๑๖๓๑]
  อบุาสกนัน้พงึถามเขาอย่างนีว่้า  ท่านยังมีความห่วงใยในกามคณุ ๕ อันเป็นของ
มนุษย์อยู่หรือ ?   ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า  เรายังมีความห่วงใยในกามคุณ ๕ อันเป็นของ
มนุษย์อยู่  อุบาสกนั้นพึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า  กามอันเป็นทิพย์ยังดีกว่า  ประณีตกว่า  
กามอนัเป็นของมนษุย์  ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์  แล้วน้อมจติ 
ไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชเถิด   ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า    จิตของเราออกจากกาม 
อันเป็นของมนุษย์แล้ว  จิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้ว.

[๑๖๓๒]
  อุบาสกนั้นพึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า  พวกเทพชั้นดาวดึงส์ยังดีกว่า  ประณีตกว่า  
พวกเทพชัน้จาตมุหาราช  ขอท่านจงพรากจติให้ออกจากพวกเทพชัน้จาตมุหาราช  แล้ว
น้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงส์เถิด  ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า  จิตของเราออกจากพวก
เทพชัน้จาตมุหาราชแล้ว  จติของเราน้อมไปในพวกเทพชัน้ดาวดึงส์แล้ว   อุบาสกนัน้พงึ
กล่าวกะเขาอย่างนีว่้า  พวกเทพชัน้ยามายังดกีว่า  ประณีตกว่า   พวกเทพชัน้ดาวดงึส์...   
พวกเทพชั้นดุสิตยังดีกว่า  ประณีตกว่า  พวกเทพชั้นยามา...   พวกเทพชั้นนิมมานรดี
ยังดีกว่า   ประณีตกว่า   พวกเทพชั้นดุสิต...     พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตียังดีกว่า  
ประณีตกว่า  พวกเทพชั้นนิมมานรดี...   พรหมโลกยังดีกว่า  ประณีตกว่า  พวกเทพ 
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี   ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตี   
แล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิด   ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า   จิตของเราออกจากพวกเทพ
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้ว  จิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้ว.
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[๑๖๓๓]
โส  เอวมสฺส  วจนีโย  พฺรหฺมโลโกปิ  โข  อาวุโส  อนิจฺโจ  อทฺธุโว  สกฺกาย- 

ปริยาปนฺโน   สาธายสฺมา   พฺรหฺมโลกา   จิตฺต    วุฏฺาเปตฺวา   สกฺกายนิโรเธ   จิตฺต   
อุปสหราติ ฯ    โส   เจ   เอว   วเทยฺย   พฺรหฺมโลกา   เม  จิตฺต   วุฏฺติ   สกฺกายนิโรเธ   
จิตฺต   อุปสหตนฺติ 1 ฯ    เอว   วิมุตฺตจิตฺตสฺส    โข   มหานาม    อุปาสกสฺส   วสฺสสต 2   
วิมุตฺตจิตฺเตน  ภิกฺขุนา  น  กิฺจิ  นานากรณ  วทามิ  ยทิท  วิมุตฺติยา  วิมุตฺตนฺต ิ3 ฯ  

[๑๖๓๔]
จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว    ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา    โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   

สวตฺตนฺติ ฯ   กตเม    จตฺตาโร ฯ   สปฺปุริสสเสโว   สทฺธมฺมสฺสวน    โยนิโสมนสิกาโร   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ฯ   อิเม    โข   ภิกฺขเว    จตฺตาโร   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา   
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๓๕]
จตฺตาโรเม    ภิกฺขเว    ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา    สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   

สวตฺตนฺตีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. อุปสหรามีติ ฯ
2.  ม. ยุ. อาสวา ฯ
3.  ม. ยุ. วิมุตฺตินฺติ ฯ
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[๑๖๓๓]
  อุบาสกนั้นพึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า   ดูกรท่านผู้มีอายุ   แม้พรหมโลกก็ไม่เท่ียง  
ไม่ยั่งยืน  ยังนับเนื่องในสักกายะ  ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพรหมโลก  แล้วน�าจิต
เข้าไปในความดับสักกายะเถิด   ถ้าเขากล่าวอย่างน้ีว่า    จิตของเราออกจากพรหมโลก
แล้ว  เราน�าจิตเข้าไปในความดับสักกายะแล้ว  ดูกรมหาบพิตร  อาตมภาพไม่กล่าวถึง 
ความต่างอะไรกันของอุบาสก  ผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้  กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปี  คือ  
พ้นด้วยวิมุติเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๔  

ผลสูตรที่ ๑  

  เจริญธรรม ๔ ประการท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล  

[๑๖๓๔]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการนี้  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว   
ย่อมเป็นไปเพ่ือกระท�าให้แจ้งซ่ึงโสดาปัตติผล      ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?     คือ   
การคบสัตบุรุษ ๑   การฟังสัทธรรม ๑   การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย ๑   การปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแก่ธรรม ๑   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ธรรม ๔ ประการนีแ้ล  อนับคุคลเจรญิแล้ว   
กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.

จบ  สูตรที่ ๕  

ผลสูตรที่ ๒

  เจริญธรรม ๔ ประการท�าให้แจ้งสกทาคามิผล  

[๑๖๓๕]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการนี้  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล... .

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๑๖๓๖]
อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๓๗]
อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๓๘]
ปฺาปฏิลาภาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๓๙]
ปฺาวุฑฺฒิยา  สวตฺตนฺตีติ ฯ  
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ผลสูตรที่ ๓

  เจริญธรรม ๔ ประการท�าให้แจ้งอนาคามิผล  

[๑๖๓๖]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล... .

จบ  สูตรที่ ๗  

ผลสูตรที่ ๔

  เจริญธรรม ๔ ประการท�าให้แจ้งอรหัตผล  

[๑๖๓๗]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อกระท�าให้แจ้งซึ่งอรหัตผล... .

จบ  สูตรที่ ๘  

ปฏิลาภสูตร

  เจริญธรรม ๔ ประการได้ปัญญา  

[๑๖๓๘]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญา... .

จบ  สูตรที่ ๙

วุฒิสูตร

  เจริญธรรม ๔ ประการปัญญาเจริญ  

[๑๖๓๙]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา... .

จบ  สูตรที่ ๑๐
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[๑๖๔๐]
ปฺาเวปุลฺลาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

สปฺปฺวคฺโค  ฉฏฺโ ฯ

ตสฺสุทฺทาน

    สคาถก  วสฺสวุตฺถ      ธมฺมทินฺนคิลายน 1 

    จตุโร  ผลา  ปฏิลาโภ      วุฑฺฒิ  เวปุลฺลตาย  จาติ ฯ

1.  ม. ธมฺมทินฺนญฺจ  คิลาน ฯ
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เวปุลลสูตร  

  เจริญธรรม ๔ ประการปัญญาไพบูลย์

[๑๖๔๐]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญา... .

จบ  สูตรที่ ๑๑  

จบ  สัปปัญญวรรคที่ ๖ 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. สคาถกสูตร    ๒. วัสสวุตถสูตร
    ๓. ธรรมทินนสูตร    ๔. คิลายนสูตร
    ๕. ผลสูตรที่ ๑    ๖. ผลสูตรที่ ๒
    ๗. ผลสูตรที่ ๓    ๘. ผลสูตรที่ ๔
    ๙. ปฏิลาภสูตร    ๑๐. วุฒิสูตร
    ๑๑. เวปุลลสูตร
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มหาปฺญวคฺโค  [1]  สตฺตโม

[๑๖๔๑]
มหาปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๔๒]
ปุถุปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๔๓]
วิปุลปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

1.  ม. จตฺตาโร  เม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหาปญฺญตาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  สปฺปุริสสเสโว  สทฺธมฺมสฺสวน   
โยนิโสมนสิกาโร  ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปตฺติ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา ... ฯ
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มหาปัญญวรรคท่ี ๗  

มหาปัญญสูตร  

  เจริญธรรม ๔ ประการมีปัญญามาก  

[๑๖๔๑]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก... .

จบ  สูตรที่ ๑  

ปุถุปัญญสูตร  

  เจริญ  ...  มีปัญญาแน่นหนา

[๑๖๒๔] 1  
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนา... .

จบ  สูตรที่ ๒  

วิปุลลปัญญสูตร

  เจริญ  ...  มีปัญญาไพบูลย์

[๑๖๔๓]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์... .

จบ  สูตรที่ ๓  

1.  [๑๖๔๒]  -ผู้รวบรวม
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[๑๖๔๔]
คมฺภีรปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๔๕]
อปฺปมตฺตปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๔๖]
ภูริปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๔๗]
ปฺาพาหุลฺลาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  
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คัมภีรปัญญสูตร

  เจริญ  ...  มีปัญญาลึกซึ้ง

[๑๖๔๔]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง... .

จบ  สูตรที่ ๔    

อัปปมัตตปัญญสูตร

  เจริญ  ...  มีปัญญาหาประมาณมิได้

[๑๖๔๕]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาประมาณมิได้... .

จบ  สูตรที่ ๕  

ภูริปัญญสูตร

  เจริญ  ...  มีปัญญาดังแผ่นดิน  

[๑๖๔๖]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดิน... .

จบ  สูตรที่ ๖  

พาหุลปัญญสูตร

  เจริญ  ...  มีปัญญามาก  

[๑๖๔๗]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก... .

จบ  สูตรที่ ๗  
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[๑๖๔๘]
สีฆปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๔๙]
ลหุปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๕๐]
หาสปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๕๑]
ชวนปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  
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สีฆปัญญสูตร  

  เจริญ  ...  มีปัญญาเร็ว  

[๑๖๔๘]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว... .

จบ  สูตรที่ ๘  

ลหุปัญญสูตร  

  เจริญ  ...  มีปัญญาเบา  

[๑๖๔๙]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบา... .

จบ  สูตรที่ ๙  

หาสปัญญสูตร  

  เจริญ  ...  มีปัญญาร่าเริง  

[๑๖๕๐]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง... .

จบ  สูตรที่ ๑๐  

ชวนปัญญสูตร  

  เจริญ  ...  มีปัญญาไว  

[๑๖๕๑]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไว... .

จบ  สูตรที่ ๑๑  
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[๑๖๕๒]
ติกฺขปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๕๓]
นิพฺเพธิกปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  สปฺปุริสสเสโว  สทฺธมฺ- 

มสฺสวน  โยนิโสมนสิกาโร  ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  ธมฺมา  
ภาวิตา  พหุลีกตา  นิพฺเพธิกปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

มหาปฺวคฺโค  สตฺตโม ฯ  

ตสฺสุทฺทาน

    มหาปุถุวิปลุคมฺภีร       อปฺปมตฺตภูริพาหุล 1 

    สีฆลหุหาสชวน        ติกฺขนิพฺเพธิกาย  จาติ ฯ 

โสตาปตฺติสยุตฺต  สมตฺต ฯ
1.  ม. อปฺปมตฺตภูริพาหุลฺล ฯ
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๑๑
. โ

สต
าปั

ตติ
สงั

ยตุ

ติกขปัญญสูตร  

  เจริญ  ...  มีปัญญากล้า  

[๑๖๕๒]
  ...ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมกล้า... .

จบ  สูตรที่ ๑๒  

นิพเพธิกปัญญสูตร  

  เจริญธรรม ๔ ประการมีปัญญาช�าแรกกิเลส  

[๑๖๕๓]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการนี้  อันบุคคลเจริญแล้ว  กระท�าให้มากแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผูม้ปัีญญาเป็นเคร่ืองช�าแรกกิเลส   ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน ?   
คอื  การคบสัตบรุษุ ๑   การฟังสทัธรรม ๑   การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย ๑   การปฏบิตัิ 
ธรรมสมควรแก่ธรรม ๑   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ธรรม ๔ ประการนีแ้ล  อนับคุคลเจรญิแล้ว   
กระท�าให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องช�าแรกกิเลส.

จบ  สูตรที่ ๑๓  

จบ  มหาปัญญวรรคที่ ๗  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. มหาปัญญสูตร    ๒. ปุถุปัญญสูตร
    ๓. วิปุลลปัญญสูตร    ๔. คัมภีรปัญญสูตร
    ๕. อัปปมัตตปัญญสูตร    ๖. ภูริปัญญสูตร
    ๗. พาหุลปัญญสูตร    ๘. สีฆปัญญสูตร
    ๙. ลหุปัญญสูตร    ๑๐. หาสปัญญสูตร
    ๑๑. ชวนปัญญสูตร    ๑๒. ติกขปัญญสูตร
    ๑๓. นิพเพธิกปัญญสูตร

จบ  โสดาปัตติสังยุต 1

1.  ข้อสังเกต : ในบทท่ี ๑๐ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ค�าว่า “โสตาปัตติสังยุต”  -ผู้รวบรวม
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สจฺจสยุตฺต
สมาธิวคฺโค  ปโม

[๑๖๕๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  สมาธึ  ภิกฺขเว  ภาเวถ ฯ  สมาหิโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยถาภูต   

ปชานาติ ฯ   กิฺจิ   ยถาภูต   ปชานาติ ฯ   อิท   ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   อย   
ทุกฺขสมุทโยติ    ยถาภูต   ปชานาติ    อย   ทุกฺขนิโรโธติ    ยถาภูต   ปชานาติ    อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี    ปฏิปทาติ    ยถาภูต    ปชานาติ ฯ    สมาธึ    ภิกฺขเว    ภาเวถ ฯ   
สมาหิโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยถาภูต  ปชานาติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ   
โยโค  กรณีโย  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  โยโค  กรณีโย  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  โยโค  กรณีโย  
อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๖๕๕]
ปฏิสลฺลาเน    ภิกฺขเว    โยคมาปชฺชถ ฯ    ปฏิสลฺลีโน    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ    ยถา

ภูต   ปชานาติ ฯ   กิฺจิ   ยถาภูต   ปชานาติ ฯ    อิท   ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ  
อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ยถาภูต  ปชานาติ  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  ยถาภูต  ปชานาติ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานาติ ฯ  ปฏิสลฺลาเน  ภิกฺขเว  โยคมาปชฺชถ ฯ   
ปฏิสลฺลีโน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยถาภูต  ปชานาติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ   
โยโค  กรณีโย  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  โยโค  กรณีโย  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  โยโค  กรณีโย   
อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  
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๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

๑๑. สัจจสังยุต 1  
สมาธิวรรคที่ ๑ 

สมาธิสูตร 

  ผู้มีใจตั้งมั่นย่อมรู้ตามความเป็นจริง

[๑๖๕๔]
  สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ  ภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้ว  
ย่อมรู้ตามความเป็นจริง   ย่อมรู้อะไรตามความเป็นจริง   ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า   
นีท้กุข์   นีท้กุขสมทัุย   นีท้กุขนโิรธ   นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา  เธอท้ังหลายจงเจรญิสมาธิ  
ภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้ว  ย่อมรู้ตามความเป็นจริง   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  
เธอท้ังหลาย   พึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า    น้ีทุกข์    น้ีทุกขสมุทัย   
นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑  

ปฏิสัลลานสูตร  

  ผู้หลีกเร้นอยู่ย่อมรู้ตามความเป็นจริง

[๑๖๕๕]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายจงถงึความประกอบในการหลกีออกเร้นอยู ่ ภกิษุ
ผู้หลีกออกเร้นอยู่   ย่อมรู้ตามความเป็นจริง  ย่อมรู้อะไรตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์    
นีทุ้กขสมุทัย   นีท้กุขนโิรธ   นีท้กุขนิโรธคามินีปฏปิทา  เธอทัง้หลายจงถึงความประกอบใน
การหลกีออกเร้นอยู ่ ภกิษผุูห้ลกีออกเร้นอยู ่ ย่อมรูต้ามความเป็นจรงิ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย   
เพราะฉะนัน้แหละ  เธอทัง้หลาย  พงึกระท�าความเพยีรเพือ่รูต้ามความเป็นจริงว่า  นีท้กุข์   
ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๒  

1.  ๑๒. สัจจสังยุต  -ผู้รวบรวม
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[๑๖๕๖]
เย  หิ    เกจิ   ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน   กุลปุตฺตา  สมฺมา  อคารสฺมา  อนคาริย   

ปพฺพชึสุ  สพฺเพ  เต  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  ยถาภูต  อภิสมยาย ฯ  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว   
อนาคตมทฺธาน    กุลปุตฺตา    สมฺมา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิสฺสนฺติ    สพฺเพ   
เต  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  ยถาภูต  อภิสมยาย ฯ  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กุลปุตฺตา   
สมฺมา  อคารสฺมา  อนคาริย   ปพฺพชนฺติ  สพฺเพ  เต  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  ยถาภูต   
อภิสมยาย ฯ   กตเมส   จตุนฺน ฯ    ทุกฺขสฺส   อริยสจฺจสฺส   ทุกฺขสมุทยสฺส   อริยสจฺจสฺส   
ทุกฺขนิโรธสฺส   อริยสจฺจสฺส   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย   อริยสจฺจสฺส ฯ    เย    หิ    เกจิ  
ภิกฺขเว   อตีตมทฺธาน   กุลปุตฺตา   สมฺมา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชึสุ   ปพฺพ- 
ชิสฺสนฺติ  ปพฺพชนฺติ  สพฺเพ  เต  อิเมสเยว  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  ยถาภูต  อภิสมยาย ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ    โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๖๕๗]
เย  หิ    เกจิ   ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน   กุลปุตฺตา  สมฺมา  อคารสฺมา  อนคาริย   

ปพพฺชติา  ยถาภูต  อภิสเมสุ  สพฺเพ  เต  จตตฺาร ิ อรยิสจจฺานิ  ยถาภตู  อภสิเมสุ ฯ  เย  หิ  
เกจ ิ ภกิขฺเว  อนาคตมทธฺาน  กลุปุตตฺา  สมมฺา  อคารสมฺา  อนคารยิ  ปพพฺชติา  ยถาภตู   
อภิสเมสฺสนฺติ  สพฺเพ  เต  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ยถาภูต  อภิสเมสฺสนฺติ ฯ  เย  หิ  เกจิ   
ภิกฺขเว    เอตรหิ    กุลปุตฺตา    สมฺมา    อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชิตา    ยถาภูต   
อภิสเมนฺติ  สพฺเพ  เต  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ยถาภูต  อภิสเมนฺติ ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ ฯ  
ทุกฺข  อริยสจฺจ  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   
อริยสจฺจ ฯ  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  กุลปุตฺตา  สมฺมา  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชิตา  ยถาภูต  อภิสเมสุ  อภิสเมสฺสนฺติ  อภิสเมนฺติ  สพฺเพ  เต  อิมานิ  จตฺตาริ   
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กุลปุตตสูตรท่ี ๑  

  ผู้ออกบวชโดยชอบเพื่อรู้อริยสัจ ๔

[๑๖๕๖]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กก็ลุบุตรเหล่าใดเหล่าหนึง่ในอดตีกาล  ออกบวชเป็นบรรพชติ
โดยชอบ  กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมด  ออกบวชแล้วเพ่ือรู้อริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง   
กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตกาล   จักออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ  กุลบุตร 
เหล่านัน้ท้ังหมด  จกัออกบวชเพือ่รู้อริยสจั ๔ ตามความเป็นจริง  กลุบุตรเหล่าใดเหล่าหนึง่ 
ในปจัจบุันกาล  ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ  กลุบตุรเหลา่นัน้ทัง้หมด  ออกบวชอยู่  
เพือ่รูอ้รยิสจั ๔ ตามความเป็นจรงิ   อรยิสัจ ๔ เป็นไฉน ?   คอื  ทกุขอรยิสจั   ทกุขสมุทัย- 
อรยิสัจ   ทกุขนโิรธอริยสจั   ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั  ก็กุลบตุรเหล่าใดเหล่าหนึง่ 
ในอดีตกาล...      ในอนาคตกาล...      ในปัจจุบันกาล   ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ  
กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมด  ออกบวชเพื่อรู้อริยสัจ ๔ นี้แลตามความเป็นจริง   ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริง
ว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๓  

กุลปุตตสูตรท่ี ๒  

  ผู้ออกบวชโดยชอบรู้อริยสัจ ๔ ตามเป็นจริง  

[๑๖๕๗]
  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กก็ลุบุตรเหล่าใดเหล่าหน่ึงในอดตีกาล  ออกบวชเป็นบรรพชติ
โดยชอบ  รู้แล้วตามความเป็นจริง  กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมด  รู้แล้วซึ่งอริยสัจ ๔ ตาม
ความเป็นจริง  กลุบุตรเหล่าใดเหล่าหน่ึงในอนาคตกาล  ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ   
จักรู้ตามความเป็นจริง  กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมด  จักรู้ซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง   
กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่ง    ในปัจจุบันกาล   ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ   ย่อมรู้
ตามความเป็นจริง   กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมด   ย่อมรู้ซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง   
อริยสัจ ๔  เป็นไฉน ?     คือ   ทุกขอริยสัจ    ฯลฯ   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   
ก็กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตกาล...   ในอนาคตกาล...   ในปัจจุบันกาล  ออกบวช
เป็นบรรพชิตโดยชอบ  รู้ตามความเป็นจริง  กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมด  รู้ซึ่งอริยสัจ ๔   
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อริยสจฺจานิ    ยถาภูต   อภิสเมนฺติ ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว    อิท   ทุกฺขนฺติ    โยโค   
กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๖๕๘]
เย   หิ    เกจิ    ภิกฺขเว   อตีตมทฺธาน   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   ยถาภูต   

อภิสมฺพุชฺฌึส ุ1   สพฺเพ   เต  จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ยถาภูต   อภิสมฺพุชฺฌึสุ ฯ    เย   หิ   
เกจิ   ภิกฺขเว   อนาคตมทฺธาน   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   ยถาภูต   อภิสมฺพุชฺ- 
ฌิสฺสนฺต ิ2   สพฺเพ   เต  จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ยถาภูต   อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ ฯ    เย   หิ   
เกจิ   ภิกฺขเว    เอตรหิ    สมณา   วา   พฺราหฺมณา    วา    ยถาภูต    อภิสมฺพุชฺฌนฺติ 3   
สพฺเพ    เต   จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ยถาภูต   อภิสมฺพุชฺฌนฺติ ฯ   กตมานิ   จตฺตาริ ฯ   
ทุกฺข  อริยสจฺจ  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ ฯ  เย 4  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว   
อตีตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  ยถาภูต  อภิสมฺพุชฺฌึสุ  อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ   
อภิสมฺพุชฺฌนฺติ  สพฺเพ  เต  อิมานิ  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ยถาภูต  อภิสมฺพุชฺฌนฺติ ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ    โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๖๕๙]
เย   หิ    เกจิ    ภิกฺขเว   อตีตมทฺธาน   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   ยถาภูต  

อภิสมฺพุทฺธ    ปกาเสสุ    สพฺเพ    เต    จตฺตาริ    อริยสจฺจานิ    ยถาภูต    อภิสมฺพุทฺธ   

1.  ม. อภิสมฺโพชฺฌึสุ ฯ
2.  ม. อภิสมฺโพชฺฌิสฺสนฺติ ฯ
3.  ม. อภิสมฺโพชฺฌนฺติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
4.  ยุ. เยปิ  หิ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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เหล่านี้  ตามความเป็นจริง   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึง
กระท�าความเพียร  เพ่ือรู้ตามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา.

จบ  สูตรที่ ๔    

สมณพราหมณสูตรที่ ๑  

  สมณพราหมณ์รู้อริยสัจ ๔ ตามเป็นจริง  

[๑๖๕๘]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงในอดีตกาล  รู้แล้ว
ตามความเป็นจริง  สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ทัง้หมด  รูแ้ล้วซ่ึงอรยิสจั ๔ ตามความ
เป็นจริง  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตกาล  จักรู้ตามความเป็นจริง  
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นท้ังหมด   จักรู้ซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง   สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันกาล    ย่อมรู้ตามความเป็นจริง   สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด  ย่อมรู้อริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง  อริยสัจ ๔ เป็นไฉน ?  
คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหนึง่ในอดตีกาล...  ในอนาคตกาล...  ในปัจจบัุนกาล  รู้ตามความเป็นจริง  สมณะหรอื 
พราหมณ์เหล่าน้ันทัง้หมด  รู้ซึง่อรยิสจั ๔ เหล่านีต้ามความเป็นจริง   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  
เพราะฉะนัน้แหละ  เธอท้ังหลายพงึกระท�าความเพยีรเพือ่รูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีทุ้กข์  
ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

จบ  สูตรที่ ๕  

สมณพราหมณสูตรที่ ๒

  สมณพราหมณ์ประกาศอริยสัจ ๔ ที่ตนรู้

[๑๖๕๙]
  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กส็มณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ในอดตีกาล  ประกาศแล้ว
ซึง่สิง่ทีต่นรูแ้ล้วตามความจรงิ 1  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ันทัง้หมด  ประกาศแล้วซึง่
อรยิสจั ๔ ว่า  เป็นสิง่ท่ีตนรู้แล้วตามความเป็นจรงิ  สมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ 

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ตามความเป็นจริง”  -ผู้รวบรวม
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ปกาเสสุ ฯ    เย   หิ    เกจิ   ภิกฺขเว   อนาคตมทฺธาน    สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา  
ยถาภูต    อภิสมฺพุทฺธ    ปกาเสสฺสนฺติ    สพฺเพ    เต    จตฺตาริ    อริยสจฺจานิ    ยถาภูต   
อภิสมฺพุทฺธ  ปกาเสสฺสนฺติ ฯ  เยหิ  เกจิ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
ยถาภูต  อภิสมฺพุทฺธ  ปกาเสนฺติ  สพฺเพ  เต  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ยถาภูต  อภิสมฺ
พุทฺธ  ปกาเสนฺติ ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ ฯ  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   
อริยสจฺจ ฯ  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  ยถาภูต   
อภิสมฺพุทฺธ  ปกาเสสุ  ปกาเสสฺสนฺติ  ปกาเสนฺติ  สพฺเพ  เต  อิมานิ  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ   
ยถาภูต   อภิสมฺพุทฺธ   ปกาเสสุ   ปกาเสสฺสนฺติ   ปกาเสนฺติ ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   
อิท    ทุกฺขนฺติ    โยโค   กรณีโย    ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ    โยโค   
กรณีโยติ ฯ  

[๑๖๖๐]
มา  ภิกฺขเว  ปาปเก  อกุสเล  วิตกฺเก  วิตกฺเกถ 1 ฯ   เสยฺยถีท ฯ  กามวิตกฺก   

พฺยาปาทวิตกฺก  วิหึสาวิตกฺก ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  เนเต  ภิกฺขเว  วิตกฺกา  อตฺถสฺหิตา   
นาทิพฺรหฺมจริยกา    น    นิพฺพิทาย    น    วิราคาย    น    นิโรธาย    น    อุปสมาย   
น    อภิฺาย    น    สมฺโพธาย    น    นิพฺพานาย    สวตฺตนฺติ ฯ    วิตกฺกนฺตา 2   
จ  โข  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  วิตกฺเกยฺยาถ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  วิตกฺเกยฺยาถ   
อย   ทุกฺขนิโรโธติ   วิตกฺเกยฺยาถ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   วิตกฺเกยฺยาถ ฯ   
ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  เอเต  ภิกฺขเว  วิตกฺกา  อตฺถสฺหิตา  [3]  เอเต  อาทิพฺรหฺมจริยกา   
เอเต  นิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  อุปสมาย  อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย   
สวตฺตนฺติ ฯ   ตสฺมา    ติห    ภิกฺขเว    อิท   ทุกฺขนฺติ    โยโค   กรณีโย    ฯเปฯ    อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ยุ. วิตกฺเกยฺยาถ ฯ
2.  ม. ยุ. วิตกฺเกนฺตา ฯ
3.  ยุ. พฺรหฺมจริยกา ฯ
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ในอนาคตกาล  จกัประกาศสิง่ทีต่นรู้แล้วตามความเป็นจริง  สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ 
ทั้งหมด  จักประกาศอริยสัจ ๔ ว่า   เป็นสิ่งที่ตนรู้แล้วตามความเป็นจริง  สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ในปัจจบัุนกาล  ประกาศอยูซ่ึง่ส่ิงทีต่นรูแ้ล้วตามความเป็นจรงิ  
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด  ประกาศอยู่ซึ่งอริยสัจ ๔ ว่า  เป็นสิ่งที่ตนรู้แล้ว
ตามความเป็นจริง   อริยสัจ ๔ เป็นไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินี-
ปฏปิทาอริยสจั  กส็มณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงในอดตีกาล...   ในอนาคตกาล...   
ในปัจจุบันกาล  ประกาศสิ่งที่ตนรู้แล้วตามความเป็นจริง  สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น
ทั้งหมดประกาศอริยสัจ ๔ เหล่านี้ว่า  เป็นสิ่งที่ตนรู้แล้วตามความเป็นจริง   ดูกรภิกษุ
ท้ังหลาย  เพราะฉะนัน้แหละ  เธอทัง้หลายพึงกระท�าความเพยีรเพือ่รูต้ามความเป็นจรงิว่า  
นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๖  

วิตักกสูตร  

  ว่าด้วยการตรึกในอริยสัจ ๔  

[๑๖๖๐]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายจงอย่าตรกึถงึอกศุลวติกอนัลามก  คอื  กามวติก  
พยาบาทวิตก  วิหิงสาวิตก  ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?  เพราะวิตกเหล่านี้  ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์  ไม่ใช่พรหมจรรย์เบ้ืองต้น  ย่อมไม่เป็นไปเพือ่ความหน่าย  ความคลายก�าหนดั  
ความดับ   ความสงบ  ความรู้ยิ่ง   ความตรัสรู้   นิพพาน  ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะตรึก   
พึงตรึกว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโธคามินีปฏิปทา 1   ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะ 
ความตรึกเหล่านี้  ประกอบด้วยประโยชน์  เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้น  ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความหน่าย  ความคลายก�าหนดั  ความดบั  ความสงบ  ความรูย้ิง่  ความตรสัรู ้ นพิพาน   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ   เธอทั้งหลาย  พึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตาม
ความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรคามินีปฏิปทา 2.

จบ  สูตรที่ ๗  

1.  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  -ผู้รวบรวม
2.  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  -ผู้รวบรวม
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[๑๖๖๑]
มา  ภิกฺขเว  ปาปก  อกุสล  จิตฺต  จินฺเตถ 1  สสฺสโต  โลโกติ  วา  อสสฺสโต   

โลโกติ  วา  อนฺตวา  โลโกติ  วา  อนนฺตวา  โลโกติ  วา  ต  ชีว  ต  สรีรนฺติ  วา   
อฺ  ชีว  อฺ  สรีรนฺติ  วา  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา  น  โหติ  ตถาคโต   
ปร  มรณาติ  วา  โหติ  จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา  เนว  โหติ   
น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  เนสา  ภิกฺขเว  จินฺตา   
อตฺถสฺหิตา   นาทิพฺรหฺมจริยกา   น   นิพฺพิทาย   น    วิราคาย   น   นิโรธาย   น   
อุปสมาย   น   อภิฺาย   น   สมฺโพธาย   น   นิพฺพานาย   สวตฺตติ 2 ฯ   จินฺเตนฺตา   
จ  โข  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  จินฺเตยฺยาถ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  จินฺเตยฺยาถ   
อย    ทุกฺขนิโรโธติ    จินฺเตยฺยาถ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ    จินฺเตยฺยาถ ฯ   
ต   กิสฺส    เหตุ ฯ    เอสา   ภิกฺขเว   จินฺตา   อตฺถสฺหิตา    เอสา   อาทิพฺรหฺมจริยกา   
เอสา  นิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  อุปสมาย  อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย   
สวตฺตติ ฯ    ตสฺมา    ติห    ภิกฺขเว    อิท    ทุกฺขนฺติ    โยโค    กรณีโย    ฯเปฯ    อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๖๖๒]
มา   ภิกฺขเว    วิคฺคาหิกกถ    กเถถ 3   น   ตฺว    อิม    ธมฺมวินย    อาชานาส ิ  

อห   อิม    ธมฺมวินย   อาชานามิ   กึ   ตฺว   อิม    ธมฺมวินย   อาชานิสฺสสิ   มิจฺฉา- 
ปฏิปนฺโน  ตฺวมสิ  อหมสฺมิ  สมฺมาปฏิปนฺโน  ปุเร  วจนีย  ปจฺฉา  อวจ  ปจฺฉา  วจนีย   
ปุเร  อวจ  สหิต  เม  อสหิตนฺเต  อาจิณฺณนฺเต 4  วิปราวตฺต  อาโรปิโต  เต  วาโท   
ปรวาทปฺปโมกฺขาย 5  นิคฺคหิโตสิ  นิพฺเพเธหิ  วา  สเจ  ปโหสีติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ   
เนสา  ภิกฺขเว  กถา  อตฺถสฺหิตา  นาทิพฺรหฺมจริยกา  น  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย   

1.  ม. ยุ. จินฺเตยฺยาถ ฯ
2.  ยุ. สวตฺตนฺติ ฯ
3.  ม. ยุ. กเถยฺยาถ ฯ
4.  ม. อธิจิณฺณ  เต ... ฯ
5.  ม. ยุ. จรวาทปฺปโมกฺขาย ฯ
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จินตสูตร  

  ว่าด้วยการคิดในอริยสัจ ๔

[๑๖๖๑]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงอย่าคิดถึงอกุศลจิตอันลามกว่า    โลกเท่ียง   
โลกไม่เที่ยง   โลกมีที่สุด   โลกไม่มีที่สุด   ชีพอันนั้น   สรีระก็อันนั้น   ชีพอย่างหนึ่ง  
สรีระก็อย่างหนึ่ง   สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีก   สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 
ย่อมไม่เป็นอีก   สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มี   ย่อมไม่เป็นอีกก็มี   สัตว์ 
เบือ้งหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอกีกห็ามไิด้  ย่อมไม่เป็นอกีก็หามไิด้   ข้อนัน้เพราะเหตไุร ?   
เพราะความคิดนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  ไม่ใช่พรหมจรรย์เบื้องต้น  ย่อมไม่เป็นไป 
เพื่อความหน่าย...   นิพพาน   ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิด   พึงคิดว่านี้ทุกข์    ฯลฯ   นี้ 
ทุกขนโิรธคามนิปีฏปิทา   ข้อนัน้เพราะเหตไุร ?   เพราะความคดินีป้ระกอบด้วยประโยชน์  
เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้น  ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย...  นิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เพราะฉะนัน้แหละ  เธอท้ังหลายพงึกระท�าความเพยีรเพือ่รูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีทุ้กข์  
ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๘  

วิคคาหิกกถาสูตร  

  ว่าด้วยการพูดที่ไม่เป็นประโยชน์  

[๑๖๖๒]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงอย่าพูดถ้อยค�าแก่งแย่งกันว่า  ท่านไม่รู้ทั่วถึง 
ธรรมวินยันี ้ เรารู้ทัว่ถงึธรรมวนิยัน้ี  ท่านจักรูท้ัว่ถงึธรรมวนิยันีไ้ด้อย่างไร  ท่านปฏบิตัผิดิ   
เราปฏิบตัถิกู  สิง่ทีค่วรพูดก่อน  ท่านพูดเสยีทีหลงั  สิง่ทีค่วรพดูทีหลงั  ท่านพูดเสยีก่อน  
เป็นประโยชน์แก่เรา    ไม่เป็นประโยชน์แก่ท่าน   ความเป็นไปอย่างอ่ืนที่คลาดเคล่ือน  
ท่านประพฤติแล้ว   ท่านยกวาทะขึ้นแล้วเพื่อเปลื้องวาทะของผู้อื่น   ท่านถูกข่มขี่แล้ว   
ท่านจงช�าแรกออก  ถ้าท่านอาจ   ข้อนัน้เพราะเหตไุร ?   เพราะถ้อยค�านีไ้ม่ประกอบด้วย
ประโยชน์  ไม่ใช่พรหมจรรย์เบื้องต้น  ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย...  นิพพาน  ก็เมื่อ
เธอทั้งหลายจะพูด  พึงพูดว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ข้อนั้นเพราะ
เหตุไร ?   เพราะถ้อยค�านีป้ระกอบด้วยประโยชน์  เป็นพรหมจรรย์เบ้ืองต้น  ย่อมเป็นไป 
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น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิฺาย  น  สมฺโพธาย  น  นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ   
กเถนฺตา   จ    โข   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   กเถยฺยาถ   อย   ทุกฺขสมุทโยต ิ  
กเถยฺยาถ   อย   ทุกฺขนิโรโธติ   กเถยฺยาถ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ฯเปฯ   
โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๖๖๓]
มา    ภิกฺขเว    อเนกวิหิต    ติรจฺฉานกถ    กเถถ 1 ฯ    เสยฺยถีท ฯ    ราชกถ   

โจรกถ  มหามตฺตกถ  เสนากถ  ภยกถ  ยุทฺธกถ 2  อนฺนกถ  ปานกถ  วตฺถกถ  สยนกถ   
มาลากถ   คนฺธกถ   าติกถ    ยานกถ   คามกถ   นิคมกถ   นครกถ   ชนปทกถ   
อิตฺถีกถ   ปุริสกถ 3   สุรากถ 4   วิสิขากถ   กุมฺภฏฺานกถ    ปุพฺพเปตกถ   นานตฺตกถ   
โลกกฺขายิก  สมุทฺทกฺขายิก  อิติภวาภวกถ  อิติ  วา ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  เนสา  ภิกฺขเว  
กถา  อตฺถสฺหิตา  นาทิพฺรหฺมจริยกา  น  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย  น  นิโรธาย  น   
อุปสมาย  น  อภิฺาย  น  สมฺโพธาย  น  นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ  กเถนฺตา  จ  โข   
ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  กเถยฺยาถ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  กเถยฺยาถ  อย  ทุกฺข- 
นิโรโธติ  กเถยฺยาถ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  กเถยฺยาถ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ   
เอสา  ภิกฺขเว  กถา  อตฺถสฺหิตา  เอสา  อาทิพฺรหฺมจริยกา  เอสา  นิพฺพิทาย  วิราคาย   
นิโรธาย   อุปสมาย   อภิฺาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   สวตฺตติ ฯ   ตสฺมา   ติห   
ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  
กรณีโยติ ฯ  

สมาธิวคฺโค  ปโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน

    สมาธิปฏิสลฺลานา        กุลปุตฺตา  อปเร  เทฺว
    สมณพฺราหฺมณวิตกฺก 5      จินฺตา  วิคฺคาหิกา  กถาต ิ6 ฯ

1.  ม. ยุ. กเถยฺยาถ ฯ
2.  ยุ. สุทฺธกถ ฯ
3.  ม. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
4.  สูรกถนฺติปิ  ปาโ ฯ
5.  ม. สมณพฺราหฺมณา  วิตกฺก ฯ  ยุ. สมณพฺราหฺมณา  วิตกฺกา ฯ
6.  สี. กเถน  จาติ ฯ
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เพื่อความหน่าย...  นิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึง
กระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๙  

ติรัจฉานกถาสูตร  

  ว่าด้วยการพูดติรัจฉานกถา

[๑๖๖๓]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงอย่าพูดดิรัจฉานกถา    ซึ่งมีหลายอย่าง   
คือ  พูดเรื่องพระราชา  เรื่องโจร  เรื่องมหาอมาตย์ 1  เรื่องกองทัพ  เรื่องรบ  เรื่องข้าว   
เรื่องน�้า    เรื่องผ้า    เรื่องที่นอน    เร่ืองดอกไม้    เร่ืองของหอม    เร่ืองญาติ    เร่ืองยาน   
เรื่องบ้าน  เรื่องนิคม  เรื่องนคร  เรื่องชนบท  เรื่องสตรี  เรื่องบุรุษ  เรื่องคนกล้าหาญ  
เรื่องตรอก  เรื่องท่าน�้า  เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว  เรื่องเบ็ดเตล็ด  เรื่องโลก  เรื่องทะเล   
เรือ่งความเจริญและความเส่ือม  ด้วยประการน้ันๆ   ข้อน้ันเพราะเหตไุร ?   เพราะถ้อยค�านี้
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  ไม่เป็นพรหมจรรย์เบ้ืองต้น  ย่อมไม่เป็นไปเพ่ือความหน่าย...  
นิพพาน  ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูด  พึงพูดว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
ขอ้นั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะถ้อยค�านีป้ระกอบด้วยประโยชน ์ เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้น   
ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย...   นิพพาน     ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแหละ   
เธอทัง้หลาย  พงึกระท�าความเพยีรเพ่ือรูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนิโรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สมาธิวรรคที่ ๑  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. สมาธิสูตร    ๒. ปฏิสัลลาณสูตร
    ๓. กุลปุตตสูตรที่ ๑      ๔. กุลปุตตสูตรที่ ๒
    ๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑    ๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
    ๗. วิตักกสูตร    ๘. จินตสูตร
    ๙. วิคคาหิกกถาสูตร    ๑๐. ติรัจฉานกถาสูตร

1.  มหาอ�ามาตย์  -ผู้รวบรวม
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ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนวคฺโค  ทุติโย

[๑๖๖๔]
เอวมฺเม   สุต    เอก   สมย   ภควา   พาราณสิย   วิหรติ   อิสิปตเน  มิคทาเย ฯ   

ตตฺร    โข    ภควา    ปฺจวคฺคิเย    ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    เทฺวเม    ภิกฺขเว    อนฺตา   
ปพฺพชิเตน  น  เสวิตพฺพา ฯ  กตเม  เทฺว 1 ฯ  โย  จาย  กาเมสุ  กามสุขลฺลิกานุโยโค   
หีโน   คมฺโม    โปถุชฺชนิโก   อนริโย   อนตฺถสฺหิโต    โย   จาย   อตฺตกิลมถานุโยโค   
ทุกฺโข    อนริโย    อนตฺถสฺหิโต ฯ    เอเตเต 2    ภิกฺขเว    อุโภ    อนฺเต    อนุปคมฺม   
มชฺฌิมา    ปฏิปทา   ตถาคเตน    อภิสมฺพุทฺธา    จกฺขุกรณี   าณกรณี    อุปสมาย   
อภิฺาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   สวตฺตติ ฯ   กตมา   จ   สา   ภิกฺขเว   มชฺฌิมา   
ปฏิปทา   ตถาคเตน   อภิสมฺพุทฺธา    จกฺขุกรณี   าณกรณี   อุปสมาย   อภิฺาย   
สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ  อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ   เสยฺยถีท ฯ   
สมฺมาทิฏฺ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม   
สมฺมาสติ    สมฺมาสมาธิ ฯ   อย    โข   สา   ภิกฺขเว   มชฺฌิมา   ปฏิปทา   ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺธา   จกฺขุกรณี   าณกรณี    อุปสมาย   อภิฺาย   สมฺโพธาย    นิพฺพานาย   
สวตฺตติ ฯ  

[๑๖๖๕]
อิท    โข   ปน   ภิกฺขเว   ทุกฺข    อริยสจฺจ ฯ   ชาติปิ   ทุกฺขา   ชราปิ   ทุกฺขา   

พฺยาธีป ิ3  ทุกฺขา  มรณมฺปิ  ทุกฺข  อปฺปิเยหิ  สมฺปโยโค  ทุกฺโข  ปิเยหิ  วิปฺปโยโค  ทุกฺโข   
ยมฺปิจฺฉ  น  ลภติ  ตมฺปิ  ทุกฺข  สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา 4  ทุกฺขา ฯ  อิท  โข  
ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทโย 5  อริยสจฺจ ฯ  ยาย  ตณฺหา  โปโนพฺภวิกา  นนฺทิราคสหคตา   
ตตฺรตตฺราภินนฺทินี ฯ    เสยฺยถีท ฯ   กามตณฺหา   ภวตณฺหา   วิภวตณฺหา ฯ   อิท    โข  
ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ 6  อริยสจฺจ ฯ  โย  ตสฺสา  เยว  ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรโธ   

1.  สี. อิท  ปาทฺวย  น  ทิสฺสติ ฯ
2.  ม  เอเต  โข ฯ
3.  ม. ยุ. พฺยาธิปิ ฯ
4.  โป. ปุญฺจุปาทานกฺขนฺธาปิ ฯ
5.  ม. ยุ. ทุกฺขสมุทย ฯ
6.  ม. ยุ. ทุกฺขนิโรธ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒  

ตถาคตสูตรที่ ๑  

  ทรงแสดงพระธรรมจักร  

[๑๖๖๔]
  ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

  สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน   ใกล้พระนครพาราณสี ณ ที่นั้นแล  พระผู้ม ี

พระภาคตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่า  

  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ส่วนสดุ ๒ อย่างนี ้ อนับรรพชติไม่ควรเสพ   ส่วนสุด ๒ อย่าง
นั้นเป็นไฉน ?  คือ  การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย  เป็นของเลว   
เป็นของชาวบ้าน    เป็นของปุถุชน    ไม่ประเสริฐ    ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  ๑    
การประกอบความล�าบากแก่ตน  เป็นทุกข์  ไม่ประเสริฐ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑   
ข้อปฏิบตัอินัเป็นสายกลาง  ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสดุ ๒ อย่างเหล่านี ้ อนัตถาคตได้ตรัสรูแ้ล้ว  
กระท�าจักษุ  กระท�าญาณ ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ  เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  
เพือ่นพิพาน  กข้็อปฏบิตัอินัเป็นสายกลางนัน้...  เป็นไฉน ?   คอื  อรยิมรรคอนัประกอบ
ด้วยองค์ ๘ นี้แหละ  ซึ่งได้แก่ความเห็นชอบ  ความด�าริชอบ  วาจาชอบ  การงานชอบ   
เลี้ยงชีพชอบ    เพียรชอบ    ระลึกชอบ   ตั้งใจชอบ   ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนี้แล   
อันตถาคตได้ตรัสรู ้แล้ว    กระท�าจักษุ    กระท�าญาณ    ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ   
เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน.

[๑๖๖๕]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ก็ทุกขอริยสัจน้ีแล   คือ   ความเกิดก็เป็นทุกข์   ความแก ่  
กเ็ป็นทุกข์  ความเจบ็ก็เป็นทกุข์  ความตายก็เป็นทกุข์  ความประจวบด้วยสิง่อันไม่เป็น
ที่รักก็เป็นทุกข์   ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์   ปรารถนาสิ่งใดไม่ได ้  
แม้ข้อนั้นก็เป็นทุกข์    โดยย่อ   อุปาทานขันธ์ ๕  เป็นทุกข์   ก็ทุกขสมุทยอริยสัจนี้แล  
คือ   ตัณหาอันท�าให้มีภพใหม่   ประกอบด้วยความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจ  
ความเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆ  ได้แก่  กามตัณหา   ภวตัณหา   วิภวตัณหา   
ก็ทุกขนิโรธอริยสัจนี้แล  คือ  ความดับด้วยการส�ารอกโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละ  
ความสละ  ความวาง  ความปล่อย  ความไม่อาลัย  ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
นี้แล    คือ    อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ   ซึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิ    ฯลฯ   
สัมมาสมาธิ.
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จาโค   ปฏินิสฺสคฺโค   มุตฺติ   อนาลโย ฯ    อิท    โข   ปน   ภิกฺขเว   ทุกฺขนิโรธคามินี-
ปฏิปทา  อริยสจฺจ ฯ  อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ ฯ

[๑๖๖๖]
อิท   ทุกฺข   อริยสจฺจนฺติ    เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   

อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  ต  
โข  ปนิท  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ปริฺเยฺยนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  ฯเปฯ  ปริฺาตนฺติ  เม   
ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ   าณ    อุทปาทิ   ปฺา   
อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  

[๑๖๖๗]
อิท   ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจนฺติ    เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมส ุ  

จกฺขุ     อุทปาทิ   าณ    อุทปาทิ    ปฺา    อุทปาทิ    วิชฺชา    อุทปาทิ    อาโลโก   
อุทปาทิ ฯ    ต    โข   ปนิท    ทุกฺขสมุทโย    อริยสจฺจ    ปหาตพฺพนฺติ    เม    ภิกฺขเว   
ปุพฺเพ  ฯเปฯ  ปหีนนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ   
าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  

[๑๖๖๘]
อิท   ทุกฺขนิโรโธ   อริยสจฺจนฺติ    เม   ภิกฺขเว    ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมส ุ  

จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ   
ต  โข  ปนิท  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ  สจฺฉิกาตพฺพนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺ- 
สุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ   
อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  ต  โข  ปนิท  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ  สจฺฉิกตนฺติ  เม  ภิกฺขเว   
ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ปฺา   อุทปาทิ   
วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  

[๑๖๖๙]
อิท   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   อริยสจฺจนฺติ    เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺ- 

สุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ   
อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  ต  โข  ปนิท  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ  ภาเวตพฺพนฺติ   
เม   ภิกฺขเว   ฯเปฯ   ภาวิตนฺติ    เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ    จกฺขุ   
อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  
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[๑๖๖๖]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  จกัษ ุ ญาณ ปัญญา  วชิชา  แสงสว่าง  ได้เกดิขึน้แก่เรา  ในธรรม
ที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า  นี้ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขอริยสัจนั้นควรก�าหนดรู้  ฯลฯ   
ทุกขอริยสัจนั้นเราก�าหนดรู้แล้ว.

[๑๖๖๗]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   จักษุ   ญาณ ปัญญา  วิชชา   แสงสว่าง    ได้เกิดขึ้นแก่เรา   
ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า  นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ 1  ฯลฯ  ทุกขสมุทยอริยสัจนั้น 
ควรละ  ฯลฯ  ทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นเราละแล้ว.

[๑๖๖๘]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   จักษุ   ญาณ ปัญญา  วิชชา   แสงสว่าง    ได้เกิดขึ้นแก่เรา  
ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า   นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ   ฯลฯ   ทุกขนิโรธอริยสัจนั้น 
ควรกระท�าให้แจ้ง.  ฯลฯ  ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นเรากระท�าให้แจ้งแล้ว

[๑๖๖๙]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   จักษุ   ญาณ ปัญญา  วิชชา   แสงสว่าง    ได้เกิดขึ้นแก่เรา   
ในธรรมทีเ่ราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า  น้ีทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั  ฯลฯ  ทกุขนโิรธ-
คามนิปีฏปิทาอรยิสจัน้ันควรเจรญิ   จกัษ ุ ญาณ ปัญญา  วชิชา  แสงสว่าง  ได้เกดิขึน้แล้ว 
แก่เรา  ในธรรมท่ีเราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า  ทกุขนโิรธคามนีิปฏิปทาอรยิสจัน้ันเราเจรญิแล้ว.

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ทุกขสมุทยอริยสัจ”  -ผู้รวบรวม
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[๑๖๗๐]
ยาวกวีฺจ  เม  ภกิขฺเว  อเิมส ุ จตสุู  อรยิสจเฺจส ุ เอวนตฺปิรวิฏฺฏ  ทวฺาทสาการ  

ยถาภตู  าณทสสฺน  น  สวุสิทฺุธ  อโหส ิ เนว  ตาวาห  ภกิขฺเว  สเทวเก  โลเก  สมารเก   
สพฺรหฺมเก   สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   อนุตฺตร    สมฺมาสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุทฺโธ 1   ปจฺจฺาสึ ฯ   ยโต   จ    โข    เม   ภิกฺขเว   อิเมสุ   จตูสุ   อริยสจฺเจส ุ  
เอวนฺติปริวฏฺฏ  ทฺวาทสาการ  ยถาภูต  าณทสฺสน  สุวิสุทฺธ  อโหสิ  อถาห  ภิกฺขเว   
สเทวเก    โลเก   สมารเก   สพฺรหฺมเก   สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   
อนุตฺตร    สมฺมาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺโธ   ปจฺจฺาสึ ฯ   าณฺจ   ปน    เม   ทสฺสน   
อุทปาทิ  อกุปฺปา  เม  วิมุตฺติ 2  อยมนฺติมา  ชาติ  นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโวติ ฯ  อิทมโวจ  
ภควา ฯ  อตฺตมนา  ปฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทุนฺต ิ3 ฯ  

[๑๖๗๑]
อิมสฺมิฺจ    ปน    เวยฺยากรณสฺมึ    ภฺมาเน    อายสฺมโต    โกณฺฑฺสฺส   

วิรช   วีตมล   ธมฺมจกฺขุ   อุทปาทิ   ยงฺกิฺจิ   สมุทยธมฺม   สพฺพนฺต   นิโรธธมฺมนฺติ ฯ   
ปวตฺติเต  จ 4   ภควตา  ธมฺมจกฺเก  ภุมฺมา   เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุ    เอต   ภควตา   
พาราณสิย    อิสิปตเน    มิคทาเย    อนุตฺตร    ธมฺมจกฺก    ปวตฺติต    อปฺปฏิวตฺติย   
สมเณน  วา  พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา  เกนจิ  วา   
โลกสฺมินฺติ ฯ  ภุมฺมาน  เทวาน  สทฺท  สุตฺวา  จาตุมฺมหาราชิกา  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุ   
เอต    ภควตา   พาราณสิย    อิสิปตเน    มิคทาเย    อนุตฺตร    ธมฺมจกฺก    ปวตฺติต   
อปฺปฏิวตฺติย  สมเณน  วา  พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา   
เกนจิ  วา  โลกสฺมินฺติ ฯ  จาตุมฺมหาราชิกาน  เทวาน  สทฺท  สุตฺวา  ตาวตึสา  เทวา ฯ   
ยามา    เทวา ฯ   ตุสิตา    เทวา ฯ   นิมฺมานรตี    เทวา ฯ   ปรนิมฺมิตวสวตฺตี 5    เทวา ฯ   
พฺรหฺมกายิกา  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุ  เอต  ภควตา  พาราณสิย  อิสิปตเน  มิคทาเย   
อนุตฺตร  ธมฺมจกฺก  ปวตฺติต  อปฺปฏิวตฺติย  สมเณน  วา  พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน   
วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา  เกนจิ  วา  โลกสฺมินฺติ ฯ  

1.  ม. ยุ. อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
2.  ยุ. เจโตวิมุตฺติ ฯ
3.  ยุ. อภินนฺทุ ฯ
4.  สี. ม. จ  ปน ฯ
5.  ยุ. วสวตฺติโน ฯ
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[๑๖๗๐]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ก็ญาณทัสสนะ  (ความรู ้ความเห็น) ตามความเป็นจริง   
มีวนรอบ ๓ อย่างนี้  มีอาการ ๑๒  ในอริยสัจ ๔ เหล่านี้ของเรา  ยังไม่บริสุทธิ์เพียงใด   
เรากย็งัไม่ปฏญิาณตนว่า  เป็นผูต้รสัรูอ้นตุตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก  พร้อมทัง้เทวโลก  
มารโลก  พรหมโลก  ในหมูส่ตัว์  พร้อมทัง้สมณะ  พราหมณ์  เทวดาและมนษุย์  เพยีงนัน้   
ก็เมื่อใด  ญาณทัสสนะ (ความรู้ความเห็น)  ตามความเป็นจริง  มีวนรอบ ๓ อย่างนี้   
มอีาการ ๑๒  ในอรยิสจั ๔ เหล่านีข้องเรา  บรสิทุธิด์แีล้ว  เมือ่นัน้  เราจงึปฏญิาณตนว่า   
เป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก  พร้อมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก   
ในหมูสั่ตว์  พร้อมท้ังสมณะ  พราหมณ์  เทวดา  และมนษุย์  กญ็าณทสัสนะได้บงัเกดิข้ึน 
แก่เราว่า  วิมุติของเราไม่ก�าเริบ  ชาตินี้เป็นชาติที่สุด  บัดนี้  ภพใหม่ไม่มี  
  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว  ภิกษุปัญจวัคคีย์ปลื้มใจ  ชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาค.

[๑๖๗๑]
  ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่  ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน  ได้เกิดขึ้นแก่

ท่านโกณฑญัญะว่า  สิง่ใดสิง่หนึง่มีความเกดิขึน้เป็นธรรมดา  สิง่นัน้ท้ังมวลล้วนมคีวามดบัเป็นธรรมดา  กเ็มือ่พระผูม้พีระภาค 

ทรงประกาศธรรมจักรแล้ว   พวกภุมมเทวดาได้ประกาศว่า   นั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยม   อันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศ

แล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ใกล้พระนครพาราณสี  อันสมณะ  พราหมณ์  เทวดา  มาร  พรหม  หรือใครๆ ในโลก 

ประกาศไม่ได้   พวกเทพชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของพวกภุมมเทวดาแล้ว...     พวกเทพชั้นดาวดึงส์ได้ฟังเสียงของ 

พวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้ว...   พวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงส์แล้ว...   พวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียง

ของพวกเทพชั้นยามาแล้ว...   พวกเทพชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้ว...   พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตี

ได้ฟังเสยีงของพวกเทพชัน้นมิมานรดแีล้ว...  พวกเทพทีน่บัเนือ่งในหมูพ่รหมได้ฟังเสยีงของพวกเทพชัน้ปรนมิมติวสวัตตแีล้ว   

ได้ประกาศว่า  นัน่ธรรมจกัรอนัยอดเยีย่ม  อนัพระผูม้พีระภาคทรงประกาศแล้ว ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั  ใกล้พระนครพาราณสี  

อันสมณะ  พราหมณ์  เทวดา  มาร  พรหม  หรือใครๆ ในโลก  ประกาศไม่ได้.
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[๑๖๗๒]
อติหิ  เตน  ขเณน  [1]  เตน  มหุตุเฺตน  ยาว  พรฺหมฺโลกา  สทโฺท  อพภฺคุคฺจฉฺ ิฯ  

อยฺจ  ทสสหสฺสี  โลกธาตุ  สงฺกมฺปิ  สมฺปกมฺปิ  สมฺปเวธิ ฯ  อปฺปมาโณ  จ  โอฬาโร 2  
โอภาโส  โลเก  ปาตุรโหสิ  อติกฺกมฺเมว 3  เทวาน  เทวานุภาวนฺติ ฯ  

[๑๖๗๓]
อถ  โข  ภควา  อุทาน  อุทาเนสิ  อฺาสิ  วต  โภ  โกณฺฑฺโ  อฺาสิ  

วต  โภ  โกณฑฺฺโต ิฯ  อติ ิ หทิ  อายสมฺโต  โกณฑฺฺสสฺ  อฺาโกณฑฺฺโเตวฺว  
นาม  อโหสีติ ฯ  

[๑๖๗๔]
อิท   ทุกฺข   อริยสจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   ตถาคตาน   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมส ุ  

จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ   
ต    โข  ปนิท   ทุกฺข   อริยสจฺจ   ปริฺเยฺยนฺติ   ภิกฺขเว  ตถาคตาน   ปุพฺเพ  ฯเปฯ   
ปริฺาตนฺติ    ภิกฺขเว   ตถาคตาน   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ    อุทปาทิ   
าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  

[๑๖๗๕]
อิท   ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   ตถาคตาน   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตส ุ  

ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก   
อุทปาทิ ฯ    ต    โข    ปนิท    ทุกฺขสมุทโย    อริยสจฺจ     ปหาตพฺพนฺติ    ภิกฺขเว   
ตถาคตาน    ปุพฺเพ    ฯเปฯ   ปหีนนฺติ    ภิกฺขเว   ตถาคตาน   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   
ธมฺเมสุ    จกฺขุ     อุทปาทิ   าณ    อุทปาทิ    ปฺา    อุทปาทิ    วิชฺชา    อุทปาท ิ  
อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  

1.  ม. ยุ. เตน  ลเยน ฯ
2.  ม. ยุ. อุฬาโร ฯ
3.  สี. ม. ยุ. อติกฺกมฺม ฯ
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[๑๖๗๒]
  โดยขณะนั้น  โดยครู่นั้น  เสียงได้ระบือขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนี้  ก็หมื่นโลกธาตุนี้สะเทือนสะท้าน

หวั่นไหว  ทั้งแสงสว่างอันยิ่ง  หาประมาณมิได้  ได้ปรากฏแล้วในโลก  ล่วงเทวานุภาพของพวกเทพดา ทั้งหลาย.

[๑๖๗๓]
  ครั้งนั้น  พระผู้มีพระภาคได้ทรงเปล่งอุทานว่า  

  โกณฑัญญะได้รู ้แล้วหนอ    โกณฑัญญะได้รู ้แล้วหนอ    เพราะเหตุนั้นค�าว่า   
อัญญาโกณฑัญญะ  จึงได้เป็นชื่อของท่านโกณฑัญญะ  ด้วยประการฉะนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

ตถาคตสูตรที่ ๒  

  จักษุ  ญาณ ปัญญา  วิชชา  แสงสว่าง  เกิดแก่ตถาคต  

[๑๖๗๔]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   จักษุ   ญาณ   ปัญญา   วิชชา   แสงสว่าง    ได้เกิดข้ึนแก ่  
พระตถาคตท้ังหลาย    ในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า    น้ีทุกขอริยสัจ   ฯลฯ   ทุกข- 
อริยสัจนั้น  ควรก�าหนดรู้  ฯลฯ  ทุกขอริยสัจนั้น  พระตถาคตทั้งหลาย  ก�าหนดรู้แล้ว.

[๑๖๗๕]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    จักษุ   ญาณ ปัญญา   วิชชา    แสงสว่าง    ได้เกิดขึ้นแก่   
พระตถาคตทั้งหลาย    ในธรรมท่ีไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า    น้ีทุกขสมุทยอริยสัจ    ฯลฯ   
ทุกขสมุทยอริยสัจนั้นควรละ    ฯลฯ   ทุกขสมุทยอริยสัจน้ัน   พระตถาคตทั้งหลาย   
ละได้แล้ว.
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[๑๖๗๖]
อิท    ทุกฺขนิโรโธ   อริยสจฺจนฺติ    ภิกฺขเว   ตถาคตาน   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตส ุ  

ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  
อุทปาทิ ฯ  ต  โข  ปนิท  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ  สจฺฉิกาตพฺพนฺติ  ภิกฺขเว  ตถาคตาน   
ปุพฺเพ  ฯเปฯ  สจฺฉิกตนฺติ  ภิกฺขเว  ตถาคตาน  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ   
อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  

[๑๖๗๗]
อิท    ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   อริยสจฺจนฺติ    ภิกฺขเว   ตถาคตาน    ปุพฺเพ   

อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ    จกฺขุ   อุทปาทิ   าณ    อุทปาทิ   ปฺา   อุทปาทิ    วิชฺชา   
อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ ฯ   ต    โข   ปนิท   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   อริยสจฺจ   
ภาเวตพฺพนฺติ   ภิกฺขเว   ตถาคตาน   ปุพฺเพ   ฯเปฯ   ภาวิตนฺติ   ภิกฺขเว   ตถาคตาน   
ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  
อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทีติ ฯ  

[๑๖๗๘]
จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   อริยสจฺจานิ ฯ   กตมานิ    จตฺตาริ ฯ   ทุกฺข    อริยสจฺจ   

ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ ฯ  

[๑๖๗๙]
กตมฺจ    ภิกฺขเว    ทุกฺข    อริยสจฺจ ฯ   ปฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส    วจนีย ฯ   

กตเม   ปฺจ 1 ฯ   รูปูปาทานกฺขนฺโธ   ฯเปฯ   วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ   อิท   วุจฺจติ  
ภิกฺขเว  ทุกฺข  อริยสจฺจ ฯ  

[๑๖๘๐]
กตมฺจ    ภิกฺขเว    ทุกฺขสมุทโย    อริยสจฺจ ฯ    ยาย    ตณฺหา    โปโนพฺภวิกา   

นนฺทิราคสหคตา    ตตฺรตตฺราภินนฺทินี ฯ    เสยฺยถีท ฯ    กามตณฺหา    ภวตณฺหา   
วิภวตณฺหา ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ ฯ  

1.  ม. ยุ. เสยฺยถีท ฯ ฯ  สี. กตเม  ปญฺจ  เสยฺยถีทนฺติ  ปมาทเลโข ฯ



1007 

๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

[๑๖๗๖]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    จักษุ   ญาณ ปัญญา   วิชชา    แสงสว่าง    ได้เกิดขึ้นแก่   
พระตถาคตทั้งหลาย    ในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า   นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ    ฯลฯ  
ทุกขนโิรธอริยสจันัน้  ควรกระท�าให้แจ้ง  ฯลฯ  ทกุขนโิรธอรยิสจันัน้  พระตถาคตทัง้หลาย 
กระท�าให้แจ้งแล้ว.

[๑๖๗๗]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    จักษุ   ญาณ ปัญญา   วิชชา    แสงสว่าง    ได้เกิดขึ้นแก่   
พระตถาคตทั้งหลาย    ในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า    น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา- 
อริยสัจ   ฯลฯ   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจน้ันควรเจริญ    จักษุ   ญาณ   ปัญญา  
วิชชา  แสงสว่าง  ได้เกิดขึ้นแก่พระตถาคตทั้งหลาย  ในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า   
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้น  พระตถาคตทั้งหลาย  เจริญแล้ว.

จบ  สูตรที่ ๒  

ขันธสูตร  

  ว่าด้วยอริยสัจ ๔  

[๑๖๗๘]
  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อริยสจั ๔ เหล่านี ้  อรยิสจั ๔ เป็นไฉน ?   คอื  ทกุขอรยิสจั  
[1]  ทุกขนิโรธอริยสัจ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.

[๑๖๗๙]
  ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กทุ็กขอรยิสจัเป็นไฉน ?   ควรจะกล่าวได้ว่า  อุปาทานขันธ์ ๕   
อุปาทานขันธ์ ๕  เป็นไฉน ?    ได้แก่อุปาทานขันธ์คือรูป    อุปาทานขันธ์คือเวทนา  
อุปาทานขันธ์คือสัญญา  อุปาทานขันธ์คือสังขาร  อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ นี้เรียกว่า 
ทุกขอริยสัจ.

[๑๖๘๐]
  ก็ทุกขสมุทยอริยสัจเป็นไฉน ?      ตัณหาอันท�าให้มีภพใหม่    ประกอบด้วย 
ความก�าหนดัด้วยอ�านาจความพอใจ  เพลดิเพลนิย่ิงนักในอารมณ์น้ันๆ  ได้แก่กามตณัหา  
ภวตัณหา  วิภวตัณหา  นี้เรียกว่า  ทุกขสมุทยอริยสัจ.

1.  ข้อสังเกต : บาลีมีค�าว่า “ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ�”  ซึ่งแปลว่า ทุกขสมุทยอริยสัจ  -ผู้รวบรวม
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[๑๖๘๑]
กตมฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ ฯ  โย  ตสฺสา  เยว  ตณฺหาย  อเสส- 

วิราคนิโรโธ  จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ  
อริยสจฺจ ฯ  

[๑๖๘๒]
กตมฺจ  ภกิขฺเว  ทกุขฺนโิรธคามนีิปฏปิทา  อริยสจฺจ ฯ  อยเมว  อริโย  อฏฺงคฺโิก   

มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏฺ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ ฯ  

[๑๖๘๓]
อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  

โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๖๘๔]
จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   อริยสจฺจานิ ฯ   กตมานิ    จตฺตาริ ฯ   ทุกฺข    อริยสจฺจ   

ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ ฯ  

[๑๖๘๕]
กตมฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺข  อริยสจฺจ ฯ  ฉ  อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานีติสฺส  วจนีย ฯ  

กตมานิ  ฉ ฯ  จกฺขฺวายตน  ฯเปฯ  มนายตน ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺข  อริยสจฺจ ฯ  

[๑๖๘๖]
กตมฺจ    ภิกฺขเว    ทุกฺขสมุทโย    อริยสจฺจ ฯ    ยาย    ตณฺหา    โปโนพฺภวิกา   

นนทิฺราคสหคตา  ตตรฺตตรฺาภินนฺทนิ ีฯ  เสยฺยถที ฯ  กามตณหฺา  ภวตณหฺา  วภิวตณหฺา ฯ   
อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ ฯ  
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[๑๖๘๑]
  ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไฉน ?   ความดับด้วยการส�ารอกโดยไม่เหลือแห่งตัณหา
นั้นแหละ   ความสละ   ความวาง   ความปล่อย   ความไม่อาลัยตัณหาน้ัน    น้ีเรียกว่า   
ทุกขนิโรธอริยสัจ.

[๑๖๘๒]
  กท็กุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัเป็นไฉน ?    อรยิมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
นีแ้หละ  คอื  สมัมาทฏิฐิ  ฯลฯ  สมัมาสมาธิ  นีเ้รยีกว่า  ทุกขนโิรธคามินปีฏปิทาอรยิสจั.

[๑๖๘๓]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   อริยสัจ ๔  เหล่าน้ีแล    เพราะเหตุน้ันแหละ    เธอทั้งหลาย   
พงึกระท�าความเพยีรเพือ่รูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา.

จบ  สูตรที่ ๓  

อายตนสูตร  

  ว่าด้วยอริยสัจ ๔  

[๑๑๘๔] 1 
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ เหล่านี้   อริยสัจ ๔ เป็นไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ  
ทุกขสมุทยอริยสัจ   ทุกขนิโรธอริยสัจ   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.

[๑๖๘๕]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ทุกขอริยสัจเป็นไฉน ?   ควรจะกล่าวว่า  อายตนะภายใน ๖   
อายตนะภายใน ๖ เป็นไฉน ?   คือ  อายตนะคือตา  ฯลฯ  อายตนะคือใจ  นี้เรียกว่า   
ทุกขอริยสัจ.

[๑๖๘๖]
  ก็ทุกขสมุทยอริยสัจเป็นไฉน ?   ตัณหาอันท�าให้มีภพใหม่  ประกอบด้วยความ
ก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจ    เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆ    ได้แก่กามตัณหา  
ภวตัณหา   วิภวตัณหา  นี้เรียกว่า  ทุกขสมุทยอริยสัจ.

1.  [๑๖๘๔]  -ผู้รวบรวม



1010 

[๑๖๘๗]
กตมฺจ   ภิกฺขเว   ทุกฺขนิโรโธ   อริยสจฺจ ฯ    โย   ตสฺสาเยว   ตณฺหาย   อเสส- 

วิราคนิโรโธ  จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ  
อริยสจฺจ ฯ  

[๑๖๘๘]
กตมฺจ    ภิกฺขเว    ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา    อริยสจฺจ ฯ    อยเมว    อริโย   

อฏฺงฺคิโก   มคฺโค ฯ    เสยฺยถีท ฯ   สมฺมาทิฏฺ ิ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ ฯ    อิท    วุจฺจต ิ  
ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ ฯ  

[๑๖๘๙]
อิมานิ    โข    ภิกฺขเว    จตฺตาริ    อริยสจฺจานิ ฯ   ตสฺมา    ติห    ภิกฺขเว    อิท   

ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๖๙๐]
ธาเรถ    โน   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   มยา   จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ    เทสิตานีติ ฯ    เอว   

วุตฺเต   อฺตโร    ภิกฺขุ   ภควนฺต    เอตทโวจ   อห    โข   ภนฺเต   ธาเรมิ   ภควตา   
จตฺตาริ    อริยสจฺจานิ    เทสิตานีติ ฯ    ยถากถ    ปน    ตฺว    ภิกฺขุ    ธาเรสิ    มยา   
จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ    เทสิตานีติ ฯ   ทุกฺข   ขฺวาห   ภนฺเต   ภควตา  ปม   อริยสจฺจ  
เทสิต  ธาเรมิ  ทุกฺขสมุทย  ขฺวาห  ภนฺเต  ภควตา  ทุติย  อริยสจฺจ  เทสิต  ธาเรมิ   
ทุกฺขนิโรธ   ขฺวาห   ภนฺเต   ภควตา   ตติย   อริยสจฺจ    เทสิต    ธาเรมิ   ทุกฺขนิโรธ- 
คามินปีฏิปท  ขวฺาห  ภนเฺต  ภควตา  จตตุถฺ  อรยิสจจฺ  เทสติ  ธาเรมิ ฯ  เอว  ขวฺาห   
ภนฺเต  ธาเรมิ  ภควตา  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  เทสิตานีติ ฯ  
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[๑๖๘๗]
  ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นไฉน ?   ความดับด้วยการส�ารอกโดยไม่เหลือแห่งตัณหา
นั้นแหละ   ความสละ   ความวาง   ความปล่อย   ความไม่อาลัยตัณหาน้ัน    น้ีเรียกว่า  
ทุกขนิโรธอริยสัจ.

[๑๖๘๘]
  ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไฉน ?   อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘   
นีแ้หละ  คอื  สมัมาทฏิฐ ิ ฯลฯ  สมัมาสมาธ ิ น้ีเรียกว่า  ทกุขนิโรธคามินีปฏปิทาอรยิสจั.

[๑๖๘๙]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   อริยสัจ ๔  เหล่าน้ีแล    เพราะเหตุน้ันแหละ    เธอทั้งหลาย   
พงึกระท�าความเพยีรเพือ่รูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา.

จบ  สูตรที่ ๔  

ธารณสูตรที่ ๑  

  ว่าด้วยการทรงจ�าอริยสัจ ๔  

[๑๖๙๐]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงทรงจ�าอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงไว้เถิด.  

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอย่างนีแ้ล้ว  ภกิษรุปูหนึง่ได้กราบทลูว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ข้าพระองค์ทรงจ�าซึง่อรยิสจั

ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว.

  พ.  ดูกรภิกษุ  เธอทรงจ�าอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแล้วอย่างไร ?
  ภิ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระองค์ทรงจ�าทุกขอริยสัจเป็นข้อที่ ๑  ทุกขสมุทยอริยสัจ   
เป็นข้อที ่๒   ทกุขนโิรธอริยสจัเป็นข้อที ่๓   ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจัเป็นข้อที ่๔   
ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว      ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ   ข้าพระองค์ทรงจ�าอริยสัจ ๔   
ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้แล.
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[๑๖๙๑]
สาธุ   สาธุ   ภิกฺขุ   สาธุ    โข  ตฺว   ภิกฺขุ   ธาเรสิ   มยา  จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   

เทสิตานิ 1 ฯ   ทุกฺข    โข   ภิกฺขุ   มยา   ปม   อริยสจฺจ    เทสิต   ตถา   น    ธาเรหิ   
ทุกฺขสมุทโย  โข  ภิกฺขุ  มยา  ทุติย  อริยสจฺจ  เทสิต  ตถา  น  ธาเรหิ  ทุกฺขนิโรโธ  
โข  ภิกฺขุ  มยา  ตติย  อริยสจฺจ  เทสิต  ตถา  น  ธาเรหิ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา 2  
โข  ภิกฺขุ  มยา  จตุตฺถ  อริยสจฺจ  เทสิต  ตถา  น  ธาเรหิ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขุ  ธาเรหิ   
มยา   จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ    เทสิตานิ ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขุ   อิท   ทุกฺขนฺติ    โยโค   
กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๖๙๒]
ธาเรถ    โน   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   มยา   จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ    เทสิตานีติ ฯ    เอว   

วุตฺเต   อฺตโร    ภิกฺขุ   ภควนฺต    เอตทโวจ   อห    โข   ภนฺเต   ธาเรมิ   ภควตา   
จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  เทสิตานีติ ฯ  ยถากถ  ปน  ตฺว  ภิกฺขุ  ธาเรสิ  มยา  จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ    เทสิตานีติ ฯ   ทุกฺข   ขฺวาห   ภนฺเต   ภควตา   ปม   อริยสจฺจ    เทสิต   
ธาเรมิ ฯ  โย  หิ  โกจิ  ภนฺเต  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เอว  วเทยฺย  เนต  ทุกฺข   
ปม   อริยสจฺจ    ย    สมเณน    โคตเมน    เทสิต   อหเมต   ทุกฺข   ปม   อริยสจฺจ   
ปจฺจกฺขาย   อฺ    ทุกฺข   ปม   อริยสจฺจ   ปฺเปสฺสามีติ    เนต   าน   วิชฺชติ ฯ   
ทุกฺขสมุทย   ขฺวาห   ภนฺเต  ภควตา  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท   ขฺวาห   ภนฺเต   
ภควตา  จตุตฺถ  อริยสจฺจ  เทสิต  ธาเรมิ ฯ  โย  หิ  โกจิ  ภนฺเต  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ   
วา    เอว    วเทยฺย    เนต   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   จตุตฺถ   อริยสจฺจ    ย    สมเณน   
โคตเมน  เทสิต  อหเมต  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท  จตุตฺถ  อริยสจฺจ  ปจฺจกฺขาย  อฺ  
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท  จตุตฺถ  อริยสจฺจ  ปฺเปสฺสามีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  เอว   
ขฺวาห  ภนฺเต  ธาเรมิ  ภควตา  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  เทสิตานีติ ฯ  

1.  ม. เทสิตานีติ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
2.  ยุ. ...ปฏิปท ฯ
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[๑๖๙๑]
  พ.  ดูกรภิกษุ  ดีละๆ  เธอทรงจ�าอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแล้วได้ถูกต้อง  เราแสดง 
ทุกขอริยสัจเป็นข้อท่ี ๑    เธอทรงจ�าได้      เราแสดงทุกขสมุทยอริสัจ 1 เป็นข้อที่ ๒   
เธอก็ทรงจ�าได้      เราแสดงทุกขนิโรธอริยสัจเป็นข้อที่ ๓    เธอก็ทรงจ�าได้    เราแสดง
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นข้อที่ ๔  เธอก็ทรงจ�าได้    เธอจงทรงจ�าอริยสัจ ๔   
ท่ีเราแสดงแล้วอย่างนี้แล     ดูกรภิกษุ    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอพึงกระท�าความเพียร 
เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๕  

ธารณสูตรที่ ๒  

  ว่าด้วยการทรงจ�าอริยสัจ ๔ อย่างถูกต้อง  

[๑๖๙๒]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายทรงจ�าอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงไว้แล้วเถิด  
  เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว   ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ข้าพระองค์ทรงจ�าได ้  

ซึ่งอริยสัจ ๔  ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว.

  พ.  ดูกรภิกษุ  เธอทรงจ�าอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแล้วอย่างไร ?
  ภิ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระองค์ทรงจ�าทุกขอริยสัจเป็นข้อที่ ๑  ที่พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงแล้ว  กส็มณะหรือพราหมณ์ผูใ้ดผูห้น่ึงจะพงึกล่าวอย่างน้ีว่า  น้ีไม่ใช่ทกุขอรยิสจั 
ข้อท่ี ๑   ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว้    เราจักบอกเลิกทุกขอริยสัจข้อที่ ๑   นั้นเสีย   
แล้วบญัญัติทุกขอริยสจัข้อท่ี ๑  อย่างอ่ืนใหม่  ข้อน้ีมิใช่ฐานะทีจ่ะมีได้  ฯลฯ  ข้าพระองค์ 
ทรงจ�าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสัจเป็นข้อที่ ๔  ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว  
ก็สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า  นี้มิใช่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา-
อริยสัจข้อที่ ๔  ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว้  เราจักบอกเลิกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา-
อรยิสัจข้อที ่๔  นัน้เสยี  แล้วบัญญตัทุิกขนิโรธคามนีิปฏปิทา  อรยิสจัที ่๔  อย่างอ่ืนใหม่   
ข้อนีม้ใิช่ฐานะทีจ่ะมไีด้  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ข้าพระองค์ทรงจ�าอริยสจั ๔ ทีพ่ระผูมี้พระภาค
ทรงแสดงแล้วอย่างนี้แล.

1.  อริยสัจ  -ผู้รวบรวม
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[๑๖๙๓]
สาธ ุ สาธ ุ ภกิขฺ ุ สาธ ุ โข  ตวฺ  ภกิขฺ ุ ธาเรส ิ มยา  จตตฺาร ิ อรยิสจฺจาน ิ เทสติาน ิฯ   

ทุกฺข    โข    ภิกฺขุ   มยา   ปม   อริยสจฺจ    เทสิต   ตถา   น   ธาเรหิ ฯ    โย   หิ    โกจิ   
ภิกฺขุ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เอว  วเทยฺย  เนต  ทุกฺข  ปม  อริยสจฺจ  ย 1   
สมเณน  โคตเมน  เทสิต  อหเมต  ทุกฺข  ปม  อริยสจฺจ  ปจฺจกฺขาย  อฺ  ทุกฺข   
ปม  อริยสจฺจ  ปฺเปสฺสามีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  ทุกฺขสมุทโย  โข  ภิกฺขุ  ฯเปฯ   
ทุกฺขนิโรโธ  โข  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  โข  ภิกฺขุ  มยา  จตุตฺถ  อริย-
สจฺจ  เทสิต  ตถา  น  ธาเรหิ ฯ  โย  หิ  โกจิ  ภิกฺขุ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เอว   
วเทยฺย    เนต   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   จตุตฺถ   อริยสจฺจ    ย    สมเณน    โคตเมน   
เทสิต  อหเมต  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท  จตุตฺถ  อริยสจฺจ  ปจฺจกฺขาย  อฺ  ทุกฺข- 
นิโรธคามินีปฏิปท  จตุตฺถ  อริยสจฺจ  ปฺเปสฺสามีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  เอว  โข  
ตฺว  ภิกฺขุ  ธาเรหิ  มยา  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  เทสิตานิ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขุ  อิท   
ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๖๙๔]
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  อวิชฺชา  อวิชฺชาติ  ภนฺเต   

วุจฺจติ  กตมา  นุ  โข  ภนฺเต  อวิชฺชา  กิตฺตาวตา  จ  อวิชฺชาคโต  โหตีติ ฯ  ย  โข  ภิกฺขุ   
ทุกฺเข  อฺาณ  ทุกฺขสมุทเย  อฺาณ  ทุกฺขนิโรเธ  อฺาณ  ทุกฺขนิโรธคามินิยา   
ปฏิปทาย  อฺาณ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขุ  อวิชฺชา  เอตฺตาวตา  จ  อวิชฺชาคโต  โหติ ฯ   
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขุ  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ   
โยโค  กรณีโย ฯ  

1.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
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[๑๖๙๓]
  พ.  ดูกรภิกษุ  ดีละๆ  เธอทรงจ�าอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแล้วได้ถูกต้อง  เราแสดง
ทุกขอริยสัจเป็นข้อที่ ๑  เธอก็ทรงจ�าได้  ก็สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าว
อย่างนี้ว่า   นี้มิใช่ทุกขอริยสัจข้อที่ ๑   ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว้    เราจักบอกเลิก
ทุกขอริยสัจข้อที่ ๑ นั้นเสีย  แล้วบัญญัติทุกขอริยสัจข้อที่ ๑  อย่างอื่นใหม่  ข้อนี้มิใช่
ฐานะที่จะมีได้  ฯลฯ  เราแสดงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นข้อที่ ๔  เธอก็ทรง
จ�าได้   ก็สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า   นี้มิใช่ทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทาอริยสัจข้อที่ ๔  ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว้  เราจักบอกเลิกทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทาอริยสัจข้อที่ ๔ นั้นเสีย   แล้วบัญญัติทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจข้อท่ี ๔  
อย่างอื่นใหม่  ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้  เธอจงทรงจ�าอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แล   
ดูกรภิกษุ    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า   
นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  

จบ  สูตรที่ ๖  

อวิชชาสูตร  

  ว่าด้วยอวิชชา  

[๑๖๙๔]
  ภกิษนุัน้นัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่แล้ว  ได้ทลูถามพระผูม้พีระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ทีเ่รยีกว่า  อวชิชาๆ  ดงันี้   

อวิชชาเป็นไฉน  และด้วยเหตุเพียงเท่าไร  บุคคลจึงจะชื่อว่าตกอยู่ในอวิชชา ?   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  

  ดกรภิกษุ 1  ความไม่รู้ในทุกข์  ในเหตุให้เกิดทุกข์  ในความดับทุกข์  ในทางที่
จะให้ถึงความดับทุกข์   นี้เรียกว่าอวิชชา   และด้วยเหตุเพียงเท่านี้   บุคคลย่อมช่ือว่า 
ตกอยู่ในอวิชชา   ดูกรภิกษุ  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอพึงกระท�าความเพียร  เพื่อรู้ตาม
ความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๗  

1.  ดูกรภิกษุ  -ผู้รวบรวม
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[๑๖๙๕]
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  วิชฺชา  วิชฺชาติ  ภนฺเต   

วุจฺจติ   กตมา  นุ   โข  ภนฺเต  วิชฺชา  กิตฺตาวตา  จ  วิชฺชาคโต  โหตีติ ฯ  ย   โข  
ภิกฺขุ    ทุกฺเข   าณ   ทุกฺขสมุทเย   าณ   ทุกฺขนิโรเธ   าณ   ทุกฺขนิโรธคามินิยา   
ปฏิปทาย  าณ ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขุ   วิชฺชา    เอตฺตาวตา   จ   วิชฺชาคโต   โหติ ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขุ   อิท   ทุกฺขนฺติ    โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามิน ี  
ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๖๙๖]
อิท  ทุกฺข  อริยสจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  มยา  ปฺตฺต  ตตฺถ  อปริมาณา  วณฺณา  

อปริมาณา   พฺยฺชนา   อปริมาณา   สงฺกาสนา   อิติปิท   ทุกฺข   อริยสจฺจนฺติ ฯ   อิท   
ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  อิท  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจนฺติ  
ภิกฺขเว  มยา  ปฺตฺต  ตตฺถ  อปริมาณา  วณฺณา  อปริมาณา  พฺยฺชนา  อปริมาณา  
สงฺกาสนา  อิติปิท  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจนฺติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  
ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  
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วิชชาสูตร  

  ว่าด้วยวิชชา  

[๑๖๙๕]
  ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว  ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ที่เรียกว่า  วิชชาๆ  

ดังนี้  วิชชาเป็นไฉน  และด้วยเหตุเพียงเท่าไร  บุคคลจึงจะชื่อว่าถึงวิชชา ?  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  

  ดูกรภิกษุ  ความรู้ในทุกข์  ในเหตุให้เกิดทุกข์  ในความดับทุกข์  ในทางที่ให้ถึง
ความดับทุกข์   นี้เรียกว่า  วิชชา  และด้วยเหตุเพียงเท่านี้   บุคคลย่อมชื่อว่าถึงวิชชา  
ดูกรภิกษุ    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า   
นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๘    

สังกาสนสูตร  

  ว่าด้วยบัญญัติแห่งอริยสัจ ๔  

[๑๖๙๖]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เราบัญญัติว่า    น้ีเป็นทุกขอริยสัจ    อักขระ   พยัญชนะ   
การจ�าแนกในทุกขอริยสัจนั้น   หาประมาณมิได้ว่า    แม้เพราะเหตุนี้ๆ   นี้เป็นทุกข-
อริยสัจ  ฯลฯ  เราบัญญัติว่า  นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  อักขระ  พยัญชนะ   
การจ�าแนกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจน้ัน   หาประมาณมิได้ว่า   แม้เพราะเหตุนี้ๆ   
นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ      ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะน้ันแหละ   
เธอทัง้หลายพึงกระท�าความเพียรเพือ่รู้ตามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๙  



1018 

[๑๖๙๗]
จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว  ตถานิ   อวิตถาน ิ1   อนฺถานิ ฯ  กตมานิ   จตฺตาริ ฯ   

อิท   ทุกฺขนฺติ    ภิกฺขเว   ตถเมต   อวิตถเมต   อนฺถเมต ฯ   อย   ทุกฺขสมุทโยติ   
ตถเมต   อวิตถเมต   อนฺถเมต ฯ   อย   ทุกฺขนิโรโธติ   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธ- 
คามินี    ปฏิปทาติ    ตถเมต    อวิตถเมต    อนฺถเมต ฯ    อิมานิ    โข    ภิกฺขเว   
จตฺตาริ  ตถานิ  อวิตถานิ  อนฺถานิ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  
กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนวคฺโค  ทุติโย ฯ

ตสฺสุทฺทาน

  ตถาคเตน  เทฺว  วุตฺตา 2       ขนฺธา  อายตเนน  จ
  ธารณาย 3  จ  เทฺว  วุตฺตา  อวิชฺชา  วิชฺชา  สงฺกาสนา  ตเถน  จาต ิ4 ฯ

1.  สี. อวิตฺถานิ ฯ
2.  ม. ธมฺมจกฺก  ตถาคต ฯ
3.  ม. ธารณา  จ  เทฺว  อวิชฺชา ฯ  ยุ. ธารณาย  เทฺว ... ฯ
4.  ม. ... ตถาติ ฯ
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ตถสูตร  

  ว่าด้วยของจริงแท้ ๔ อย่าง  

[๑๖๙๗]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สิ่ง ๔ อย่างนี้  เป็นของจริงแท้  ไม่แปรผัน  ไม่เป็นอย่างอื่น   
สิ่ง ๔ อย่างเป็นไฉน ?     สิ่งนี้ว่า   นี้ทุกข์     นี้เหตุให้เกิดทุกข์     นี้ความดับทุกข ์  
นี้ทางให้ถึงความดับทุกข์  เป็นของจริงแท้  ไม่แปรผัน  ไม่เป็นอย่างอื่น  สิ่ง ๔ อย่างนี้   
เป็นของจริงแท้  ไม่แปรผัน  ไม่เป็นอย่างอื่น   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  
เธอท้ังหลายพึงกระท�าความเพียร    เพ่ือรู้ตามความเป็นจริงว่า    น้ีทุกข์    น้ีทุกขสมุทัย   
นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  ธรรมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. ตถาคตสูตรที่ ๑    ๒. ตถาคตสูตรที่ ๒
    ๓. ขันธสูตร    ๔. อายตนสูตร
    ๕. ธารณสูตรที่ ๑    ๖. ธราณสูตรที่ ๒
    ๗. อวิชชาสูตร    ๘. วิชชาสูตร
    ๙. สังกาสนสูตร    ๑๐. ตถสูตร
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โกฏิคามวคฺโค  ตติโย

[๑๖๙๘]
เอก    สมย   ภควา   วชฺชีสุ    วิหรติ    โกฏิคาเม ฯ   ตตฺร    โข   ภควา   ภิกฺขู   

อามนฺเตสิ  จตุนฺน  ภิกฺขเว  อริยสจฺจาน  อนนุโพธา  อปฺปฏิเวธา  เอวมิท  ทีฆมทฺธาน  
สนฺธาวิต    สสริต   มมฺเจว   ตุมฺหากฺจ ฯ   กตเมส    จตุนฺน ฯ   ทุกฺขสฺส   ภิกฺขเว   
อริยสจฺจสฺส    อนนุโพธา    อปฺปฏิเวธา    เอวมิท    ทีฆมทฺธาน    สนฺธาวิต    สสริต   
มมฺเจว    ตุมฺหากฺจ   ทุกฺขสมุทยสฺส   อริยสจฺจสฺส    ฯเปฯ   ทุกฺขนิโรธสฺส   อริย- 
สจฺจสฺส ฯ   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย  อริยสจฺจสฺส   อนนุโพธา   อปฺปฏิเวธา    เอวมิท  
ทีฆมทฺธาน  สนฺธาวิต  สสริต  มมฺเจว  ตุมฺหากฺจ ฯ  ตยิท  ภิกฺขเว  ทุกฺข  อริย- 
สจฺจ   อนุพุทฺธ   ปฏิวิทฺธ   ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจ   อนุพุทฺธ   ปฏิวิทฺธ   ทุกฺขนิโรโธ   
อริยสจฺจ  อนุพุทฺธ  ปฏิวิทฺธ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ  อนุพุทฺธ  ปฏิวิทฺธ ฯ   
อุจฺฉินฺนา   ภวตณฺหา   ขีณา   ภวเนตฺติ   นตฺถิทานิ   ปุนพฺภโวติ ฯ   อิทมโวจ   ภควา   
อิท  วตฺวาน  สุคโต  อถาปร  เอตทโวจ  สตฺถา

[๑๖๙๙]
    จตุนฺน  อริยสจฺจาน      ยถาภูตมทสฺสนา  

  สสริต  ทีฆมทฺธาน      ตาสุ  ตาเสฺวว  ชาติสุ ฯ  
  ยานิ  เอตานิ  ทิฏฺานิ      ภวเนตฺติ  สมูหตา  
  อุจฺฉินฺน  มูล  ทุกฺขสฺส    นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโวติ ฯ  



1021 

๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

โกฏิคามวรรคท่ี ๓  

วัชชีสูตรที่ ๑  

  ว่าด้วยการตรัสรู้และไม่ตรัสรู้อริยสัจ ๔

[๑๖๙๘]
  สมัยหน่ึง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ  โกฏิคามในแคว้นวัชชี ณ ที่นั้นแล   พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 

ทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า  

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะไม่ได้ตรัสรู้    ไม่ได้แทงตลอดอริยสัจ ๔    เราด้วย  
เธอท้ังหลายด้วย    จึงแล่นไป    ท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานอย่างนี ้  
อริยสัจ ๔ เป็นไฉน ?   คือ  เพราะไม่ได้ตรัสรู้  ไม่ได้แทงตลอดทุกขอริยสัจ ๑   ทุกข-
สมุทยอริยสัจ ๑   ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ๑  เราด้วย   
เธอทั้งหลายด้วย  จึงแล่นไป  ท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานอย่างนี้   ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย   ทุกขอริยสัจ    เราด้วย    เธอทั้งหลายด้วย   ตรัสรู้แล้ว   แทงตลอดแล้ว   
ทุกขสมุทยอริยสัจ...   ทุกขนิโรธอริยสัจ...   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ    เราด้วย   
เธอทั้งหลายด้วย  ตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้ว  ตัณหาในภพขาดสูญแล้ว  ตัณหาที่จะน�า
ไปสู่ภพสิ้นแล้ว  บัดนี้  ภพใหม่ไม่มี  
  พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา  ครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้ว  จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า

[๑๖๙๙]
    เพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔ ตามเป็นจริง  
    เราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆ ตลอดกาลนาน   
    อริยสัจ ๔ เหล่านี้  เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้ว  
    ตัณหาที่จะน�าไปสู่ภพถอนขึ้นได้แล้ว  
    มูลแห่งทุกข์ตัดขาดแล้ว  บัดนี้ภพใหม่ไม่มี.

จบ  สูตรที่ ๑  



1022 

[๑๗๐๐]
เย   หิ    เกจิ   ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท   ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   

นปฺปชานนฺติ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ยถาภูต  นปฺปชานนฺติ  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  ยถาภูต   
นปปฺชานนตฺ ิ อย  ทกุขฺนโิรธคามนิ ี ปฏปิทาต ิ ยถาภตู  นปปฺชานนฺต ิฯ  นเมเต  ภกิขฺเว   
สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  สมเณสุ  วา  สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ  วา  พฺราหฺมณ- 
สมฺมตา  น  จ  ปเนเต  อายสฺมนฺโต  สามฺตฺถ  วา  พฺราหฺมฺตฺถ  วา  ทิฏฺเว   
ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺติ ฯ  

[๑๗๐๑]
เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต   

ปชานนตฺ ิ อย  ทุกขฺสมทุโยติ  ยถาภูต  ปชานนฺต ิ อย  ทกุขฺนิโรโธต ิ ยถาภตู  ปชานนฺติ  
อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานนฺติ ฯ  เต  โขเม  ภิกฺขเว  สมณา  วา  
พฺราหฺมณา  วา  สมเณสุ  เจว  สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ  จ  พฺราหฺมณสมฺมตา  เต  
จ  ปนายสฺมนฺโต  สามฺตฺถฺจ  พฺราหฺมฺตฺถฺจ  ทิฏฺเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺตีติ ฯ  อิทมโวจ  ภควา  อิท  วตฺวาน  สุคโต  อถาปร  
เอตทโวจ  สตฺถา  

[๑๗๐๒]
  เย  ทุกฺข  นปฺปชานนฺติ      อโถ  ทุกฺขสฺส  สมฺภว
  ยตฺถ  จ  สพฺพโส  ทุกฺข      อเสส  อุปรุชฺฌติ ฯ  
  ตฺจ  มคฺค  น  ชานนฺติ     ทุกฺขูปสมคามิน  
  เจโตวิมุตฺติหีนา  เต      อโถ  ปฺาวิมุตฺติยา  
  อภพฺพา  เต  อนฺตกิริยาย    เต  เว  ชาติชรูปคา ฯ  
  เย  จ  ทุกฺข  ปชานนฺติ      อโถ  ทุกฺขสฺส  สมฺภว  
  ยตฺถ  จ  สพฺพโส  ทุกฺข      อเสส  อุปรุชฺฌติ ฯ  
  ตฺจ  มคฺค  ปชานนฺติ      ทุกฺขูปสมคามิน  
  เจโตวิมุตฺติสมฺปนฺนา      อโถ  ปฺาวิมุตฺติยา  
  ภพฺพา  เต  อนฺตกิริยาย      น  เต  ชาติชรูปคาติ ฯ  
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วัชชีสูตรที่ ๒  

  ว่าด้วยการรู้ชัดและไม่รู้ชัดอริยสัจ ๔  

[๑๗๐๐]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตาม 
ความเป็นจริงว่า   นี้ทุกข์... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 
ไม่นับว่าเป็นสมณะในพวกสมณะ     หรือว่าเป็นพราหมณ์ในพวกพราหมณ์    และ 
ท่านเหล่านั้นยังไม่กระท�าให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ   หรือประโยชน ์
แห่งความเป็นพราหมณ์  ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  ในปัจจุบัน  เข้าถึงอยู่.

[๑๗๐๑]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงย่อมรู ้ตาม 
ความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์...   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณ์พวกนั้น   
นับว่าเป็นสมณะในพวกสมณะ    และนับว่าเป็นพราหมณ์ในพวกพราหมณ์    และ 
ท่านเหล่านั้นกระท�าให้แจ้งแล้วซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ   และประโยชน์แห่ง
ความเป็นพราหมณ์  ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่  
  พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา  ครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้ว  จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า

[๑๗๐๒]
    ชนเหล่าใดย่อมไม่รู้ชัดซึ่งทุกข์  เหตุเกิดแห่งทุกข์  
    ความดับทุกข์  โดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือ  
    และไม่รู้ชัดซึ่งทางให้ถึงความสงบทุกข์  
    ชนเหล่านั้นเสื่อมแล้วจากเจโตวิมุติ  และปัญญาวิมุติ
    ไม่ควรเพื่อกระท�าที่สุดทุกข์  เข้าถึงชาติและชราโดยแท้  
    ส่วนชนเหล่าใดย่อมรู้ชัดซึ่งทุกข์  เหตุเกิดแห่งทุกข์  
    ความดับทุกข์  โดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือ  
    และรู้ชัดซึ่งทางให้ถึงความสงบทุกข์  
    ชนเหล่านั้นถึงพร้อมแล้วด้วยเจโตวิมุติ  และปัญญาวิมุติ  
    ควรเพื่อกระท�าที่สุดทุกข์  ไม่เข้าถึงชาติและชรา.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๑๗๐๓]
สาวตฺถี ฯ    จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   อริยสจฺจานิ ฯ   กตมานิ    จตฺตาริ ฯ   ทุกฺข  

อริยสจฺจ   ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ ฯ   อิเมส    โข   ภิกฺขเว   จตุนฺน   อริยสจฺจาน   ยถาภูต   อภิสมฺพุทฺธตฺตา   
ตถาคโต   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธติ   วุจฺจติ ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   
โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๐๔]
สาวตฺถี ฯ    เย   หิ    เกจิ    ภิกฺขเว   อตีตมทฺธาน   อรหนฺโต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   

ยถาภูต   อภิสมฺพุชฺฌึสุ   สพฺเพ    เต   จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ยถาภูต   อภิสมฺพุชฺฌึสุ ฯ   
เยปิ 1   หิ    เกจิ    ภิกฺขเว    อนาคตมทฺธาน    อรหนฺโต    สมฺมาสมฺพุทฺธา    ยถาภูต   
อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ   สพฺเพ   เต   จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ยถาภูต   อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ ฯ   
เยปิ  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  ยถาภูต  อภิสมฺพุชฺฌนฺติ  
สพฺเพ  เต  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ยถาภูต  อภิสมฺพุชฺฌนฺติ ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ ฯ  ทุกฺข   
อริยสจฺจ   ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจ   ทุกฺขนิโรโธ   อริยสจฺจ   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   
อริยสจฺจ ฯ    เยปิ   หิ    เกจิ   ภิกฺขเว   อตีตมทฺธาน   อรหนฺโต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   ยถา
ภูต  อภิสมฺพุชฺฌึสุ  อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ  อภิสมฺพุชฺฌนฺติ  สพฺเพ  เต  อิมานิ  จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ  ยถาภูต  อภิสมฺพุชฺฌนฺติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค   
กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  โป. ม. เย  หิ  เกจิ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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สัมมาสัมพุทธสูตร  

  ว่าด้วยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

[๑๗๐๓]
  พระนครสาวัตถี.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ ประการนี้   ๔ ประการเป็นไฉน ?   
คือ   ทุกขอริยสัจ   ฯลฯ   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ     อริยสัจ ๔ ประการนี้แล   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ ประการนี้แล  ตามความเป็นจริง  ตถาคต
เขาจึงกล่าวว่า  เป็นพระอรหนัตสัมมาสมัพทุธเจ้า  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เพราะฉะนัน้แหละ   
เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร    เพ่ือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า    นี้ทุกข์    ฯลฯ   
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๓  

อรหันตสูตร  

  ว่าด้วยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  

[๑๗๐๔]
  พระนครสาวตัถ.ี  ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  กพ็ระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าเหล่าใดในอดีตกาล   
ตรัสรู้แล้วตามความเป็นจริง   พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น   ตรัสรู้แล้ว 
ซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง     ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่ง 
ในอนาคตกาล  จกัตรสัรูต้ามความเป็นจริง  พระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจ้าทัง้หมดแล้ว 1  
จกัตรสัรูอ้รยิสจั ๔ ตามความเป็นจรงิ   ถงึพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึง่ 
ในปัจจุบัน   ตรัสรู้อยู่ตามความเป็นจริง   พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น  
ตรัสรู้อยู่ซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง   อริยสัจ ๔ เป็นไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ...   
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่ง 
ในอดีตกาล   ตรัสรู้แล้วตามความเป็นจริง...    จักตรัสรู้...   ตรัสรู้อยู่ตามความเป็นจริง   
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น   ตรัสรู้อยู่ซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตาม 
ความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๔  

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น”  -ผู้รวบรวม
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[๑๗๐๕]
ชานโต  อห  ภิกฺขเว  ปสฺสโต  อาสวาน  ขย  วทามิ  โน  อชานโต  อปสฺสโต ฯ   

กิฺจ  ภิกฺขเว  ชานโต  กึ 1  ปสฺสโต  อาสวาน  ขโย  โหติ ฯ  อิท  ทุกฺขนฺติ  ภิกฺขเว  
ชานโต  ปสฺสโต  อาสวาน  ขโย  โหติ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ชานโต  ปสฺสโต  อาสวาน  
ขโย  โหติ  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  ชานโต  ปสฺสโต  อาสวาน  ขโย  โหติ  อย  ทุกฺขนิโรธ-
คามินี  ปฏิปทาติ  ชานโต  ปสฺสโต  อาสวาน  ขโย  โหติ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ชานโต   
เอว   ปสฺสโต  อาสวาน   ขโย    โหติ ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ    โยโค   
กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๐๖]
เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อนุกมฺเปยฺยาถ  เย  จ  โสตพฺพ  มฺเยฺยุ  มิตฺตา  วา  

อมจฺจา  วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  เต  โว  ภิ ฺขเว 2  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  ยถาภูต   
อภิสมยาย   สมาทเปตพฺพา   นิเวเสตพฺพา   ปติฏฺาเปตพฺพา ฯ   กตเมส    จตุนฺน ฯ   
ทุกฺขสฺส  อริยสจฺจสฺส  ทุกฺขสมุทยสฺส  อริยสจฺจสฺส  ทุกฺขนิโรธสฺส  อริยสจฺจสฺส  ทุกฺข- 
นิโรธคามินีปฏิปทาย   อริยสจฺจสฺส ฯ    เย   หิ    เกจิ   ภิกฺขเว   อนุกมฺเปยฺยาถ    เย   จ   
โสตพฺพ  มฺเยฺยุ  มิตฺตา  วา  อมจฺจา  วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  ฯเปฯ  เต  โว  
ภิกฺขเว  อิเมส  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  ยถาภูต  อภิสมยาย  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา   
ปติฏฺาเปตพฺพา ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
2.  ภิกฺขเว  -ผู้รวบรวม 
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สอาวักขยสูตร 1  

  ว่าด้วยความสิ้นอาสวะ  

[๑๗๐๕]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรากล่าวความสิ้นอาสวะของผู้รู้   ผู้เห็น  ไม่กล่าวความสิ้น 
อาสวะของผู้ไม่รู้ไม่เห็น  ก็ความสิ้นอาสวะของผู้รู้อะไร  ผู้เห็นอะไร ?   ความสิ้นอาสวะ
ของผู้รูเ้หน็ว่า  นีท้กุข์...  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ความสิน้อาสวะ 
ของผู้รู้อย่างนี้  ผู้เห็นอย่างนี้แล   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย
พงึกระท�าความเพยีรเพือ่รูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา.

จบ  สูตรที่ ๕  

มิตตสูตร  

  ว่าด้วยการอนุเคราะห์มิตร  

[๑๗๐๖]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ก็เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดเหล่าหน่ึงและ   
ชนเหล่าใดจะเป็นมิตร  อมาตย์   ญาติหรือสาโลหิตก็ตาม  จะพึงส�าคัญถ้อยค�าว่าเป็น 
สิง่ท่ีตนควรเชือ่ฟังชนเหล่านัน้  เธอทัง้หลายพงึให้สมาทาน  ให้ตัง้มัน่  ให้ประดษิฐานอยู่
ในการตรัสรู้อริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง   อริยสัจ ๔ เป็นไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ...  
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ก็เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง...   
ชนเหล่านั้น    เธอทั้งหลายพึงให้สมาทาน    ให้ตั้งม่ัน    ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้ 
อริยสัจ ๔  เหล่านี้แลตามความเป็นจริง      ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแหละ   
เธอทัง้หลายพึงกระท�าความเพียรเพือ่รู้ตามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๖  

1.  อาสวักขยสูตร  -ผู้รวบรวม
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[๑๗๐๗]
จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   อริยสจฺจานิ ฯ   กตมานิ    จตฺตาริ ฯ   ทุกฺข    อริยสจฺจ   

ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจ    ทุกฺขนิโรโธ   อริยสจฺจ   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   อริยสจฺจ ฯ   
อิมานิ    โข   ภิกฺขเว   จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ตถานิ   อวิตถานิ   อนฺถานิ   ตสฺมา   
อริยสจฺจานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ

[๑๗๐๘]
จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   อริยสจฺจานิ ฯ   กตมานิ    จตฺตาริ ฯ   ทุกฺข    อริยสจฺจ   

ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจ    ทุกฺขนิโรโธ   อริยสจฺจ   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   อริยสจฺจ ฯ   
สเทวเก    โลเก   สมารเก   สพฺรหฺมเก   สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   
ตถาคโต  อริโย  ตสฺมา  อริยสจฺจานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  
โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๐๙]
จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   อริยสจฺจานิ ฯ   กตมานิ    จตฺตาริ ฯ   ทุกฺข    อริยสจฺจ   

ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจ    ทุกฺขนิโรโธ   อริยสจฺจ   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   อริยสจฺจ ฯ   
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ตถสูตร  

  ว่าด้วยอริยสัจ ๔  เป็นของจริงแท้  

[๑๗๐๗]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ ประการนี้    ๔ ประการเป็นไฉน ?  คือ  ทุกข- 
อริยสัจ...   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  อริยสัจ ๔ ประการนี้แล  เป็นของจริงแท้   
ไม่แปรผัน    ไม่เป็นอย่างอื่น    เพราะฉะนั้น   จึงเรียกว่าอริยสัจ     ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
เพราะฉะน้ันแหละ    เธอท้ังหลายพึงกระท�าความเพียรเพ่ือรู ้ตามความเป็นจริงว่า   
นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๗  

โลกสูตร

  พระตถาคตเป็นอริยะในโลกทั้งปวง  

[๑๗๐๘]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ ประการนี้    ๔ ประการเป็นไฉน ?  คือ  ทุกข- 
อริยสัจ...  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ตถาคตเป็นอริยะในโลก  พร้อมทั้งเทวโลก  
มารโลก  พรหมโลก  ในหมูส่ตัว์  พร้อมทัง้สมณพราหมณ์เทวดาและมนษุย์  เพราะฉะนัน้   
จึงเรียกว่า   อริยสัจ     ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะน้ันแหละ   เธอท้ังหลายพึงกระท�า 
ความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

จบ  สูตรที่ ๘  

ปริญเญยยสูตร  

  ว่าด้วยหน้าที่ในอริยสัจ ๔  

[๑๗๐๙]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ ประการนี้   ๔ ประการเป็นไฉน ?   คือ  ทุกข-
อริยสัจ...   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  อริยสัจ ๔ ประการนี้แล  บรรดาอริยสัจ ๔ 
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อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อริยสจฺจาน   
อตฺถิ  อริยสจฺจ  ปริฺเยฺย  อตฺถิ  อริยสจฺจ  ปหาตพฺพ  อตฺถิ  อริยสจฺจ  สจฺฉิกาตพฺพ  
อตฺถิ  อริยสจฺจ  ภาเวตพฺพ ฯ  กตมฺจ  ภิกฺขเว  อริยสจฺจ  ปริฺเยฺย ฯ  ทุกฺข  ภิกฺขเว  
อริยสจฺจ   ปริฺเยฺย   ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจ   ปหาตพฺพ   ทุกฺขนิโรโธ   อริยสจฺจ   
สจฺฉิกาตพฺพ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ  ภาเวตพฺพ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว   
อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๑๐]
เอก  สมย  สมฺพหุลา  เถรา  ภิกฺขู  เจติเยสุ 1  วิหรนฺติ  สหชนิเย 2 ฯ  เตน  โข   

ปน   สมเยน    สมฺพหุลาน    เถราน    ภิกฺขูน   ปจฺฉาภตฺต   ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน   
มณฺฑลมาเฬ   สนฺนิสินฺนาน   สนฺนิปติตาน   อยมนฺตรากถา   อุทปาทิ    โย   นุ    โข  
อาวุโส  ทุกฺข  ปสฺสติ  ทุกฺขสมุทยปิ  โส  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธปิ  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธคามินึ   
ปฏิปทปิ  ปสฺสตีติ ฯ  

[๑๗๑๑]
  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  ควมฺปติตฺเถโร 3  ภิกฺขู  เอตทโวจ  สมฺมุขา  เมต  อาวุโส  
ภควโต  สุต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิต  โย  ภิกฺขเว  ทุกฺข  ปสฺสติ  ทุกฺขสมุทยปิ  โส  ปสฺสติ   
ทุกฺขนิโรธปิ  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธคามินึ  ปฏิปทปิ  ปสฺสติ ฯ  โย  ทุกฺขสมุทย  ปสฺสติ   
ทุกฺขปิ  โส  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธปิ  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธคามินึ  ปฏิปทปิ  ปสฺสติ ฯ  โย   
ทุกฺขนิโรธ   ปสฺสติ    ทุกฺขปิ    โส   ปสฺสติ   ทุกฺขสมุทยปิ   ปสฺสติ   ทุกฺขนิโรธคามิน ึ  
ปฏิปทปิ   ปสฺสติ ฯ    โย    ทุกฺขนิโรธคามินึ   ปฏิปท   ปสฺสติ   ทุกฺขปิ    โส   ปสฺสติ   
ทุกฺขสมุทยปิ  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธปิ  ปสฺสตีติ ฯ  

โกฏิคามวคฺโค  ตติโย ฯ

1.  สี. เจติสุ ฯ  ม. ยุ. เจเตสุ ฯ
2.  ม. ยุ. สหญฺจนิเก ฯ
3.  ยุ. ควมฺปติ  เถเร ฯ
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ประการนี้  อริยสัจที่ควรก�าหนดรู้  ที่ควรละ  ที่ควรกระท�าให้แจ้ง  ที่ควรให้เกิดมี  มีอยู่   
ก็อริยสัจที่ควรก�าหนดรู้  เป็นไฉน ?   ทุกขอริยสัจ  ควรก�าหนดรู้  ทุกขสมุทยอริยสัจ   
ควรละ  ทกุขนโิรธอรยิสจั  ควรกระท�าให้แจ้ง  ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอริยสจั  ควรให้เกดิมี    
ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตาม 
ความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๙  

ควัมปติสูตร  

  ผู้เห็นทุกข์  ชื่อว่าเห็นในสมุทัยนิโรธมรรค  

[๑๗๑๐]
  สมัยหนึ่ง   ภิกษุผู้เถระมากรูปอยู่ ณ  เมืองสหชนิยะ   แคว้นเจดีย์   ก็สมัยนั้น    เมื่อภิกษุผู้เถระมากรูปกลับจาก

บิณฑบาตในเวลาปัจฉาภตั  นัง่ประชมุกนัในโรงกลม  เกดิสนทนากนัขึน้ในระหว่างประชมุว่า   ดกูรอาวโุสทัง้หลาย  ผูใ้ดหนอแล 

ย่อมเห็นทุกข์  ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกขสมุทัย   แม้ทุกขนิโรธ   แม้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

[๑๗๑๑]
  เม่ือภิกษุผู้เถระทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้ว    ท่านพระควัมปติเถระได้กล่าวกะภิกษุทั้งหลายว่า    ดูกรผู้มีอายุ 

ทั้งหลาย  ผมได้ฟังมา  ได้รับมาในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า  ผู้ใดย่อมเห็นทุกข์  ผู้นั้นชื่อว่าย่อม
เหน็แม้ทกุขสมทุยั  แม้ทกุขนโิรธ  แม้ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา   ผูใ้ดย่อมเหน็ทกุขสมุทัย   
ผู้นัน้ชือ่ว่า  ย่อมเหน็แม้ทกุข์  แม้ทกุขนโิรธ  แม้ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา   ผูใ้ดย่อมเหน็ 
ทุกขนิโรธ   ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกข์   แม้ทุกขสมุทัย   แม้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   
ผู้ใดย่อมเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกข์    แม้ทุกขสมุทัย   
แม้ทุกขนิโรธ.

จบ  สูตรที่ ๑๐    

จบ  โกฏิคามวรรคที่ ๓  
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ตสฺสุทฺทาน

    เทฺว  วชฺชี  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อรห  อาสวกฺขโย
    มิตฺต 1  ตถา  จ  โลโก  จ    อภิฺเยฺย 2  ควมฺปตีติ ฯ

1.  ยุ. มิตฺตา ฯ
2.  สี. ม. ปริญฺเญยฺย ฯ
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รวมพระสูตรที่มีในวรรค 1  คือ

    ๑. วัชชีสูตรที่ ๑    ๒. วัชชีสูตรที่ ๒
    ๓. สัมมาสัมพุทธสูตร    ๔. อรหันตสูตร
    ๕. อาสวักขยสูตร    ๖. มิตตสูตร
    ๗. ตถสูตร    ๘. โลกสูตร
    ๙. ปริญเญยยสูตร    ๑๐. ควัมปติสูตร

  

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้”  -ผู้รวบรวม
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สีสปาปณฺณวคฺโค  จตุตฺโถ

[๑๗๑๒]
เอก  สมย  ภควา  โกสมฺพิย  วิหรติ  สีสปาวเน ฯ  อถ  โข  ภควา  ปริตฺตานิ   

สีสปาปณฺณานิ    ปาณินา   คเหตฺวา   ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    ต    กึ    มฺถ   ภิกฺขเว   
กตม  นุ  โข  พหุตร ฯ  ยานิ  วา  มยา  ปริตฺตานิ  สีสปาปณฺณานิ  ปาณินา  คหิตานิ   
ยทิท    อุปริ    สีสปาวเนติ ฯ   อปฺปมตฺตกานิ   ภนฺเต   ภควตา   ปริตฺตานิ    สีสปา- 
ปณฺณานิ  ปาณินา  คหิตานิ  อถ  โข  เอตาเนว  พหุตรานิ  ยทิท  อุปริ  สีสปาวเนติ ฯ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   เอตเทว  พหุตร   ย    โว  มยา  อภิฺาย  อนกฺขาต    [1] ฯ   
กสฺมา  เจต  ภิกฺขเว  มยา  อนกฺขาต ฯ  น  เหต  ภิกฺขเว  อตฺถสฺหิต  นาทิพฺรหฺม- 
จริยก   น  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย  น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิฺาย  น   
สมฺโพธาย  น  นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ  ตสฺมาต  มยา  อนกฺขาต ฯ  

[๑๗๑๓]
กิฺจิ   ภิกฺขเว  มยา  อกฺขาต ฯ  อิท   ทุกฺขนฺติ   ภิกฺขเว  มยา  อกฺขาต  อย   

ทุกฺขสมุทโยติ  มยา  อกฺขาต  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  มยา  อกฺขาต  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ  มยา  อกฺขาต ฯ  กสฺมา  เจต  ภิกฺขเว  มยา  อกฺขาต ฯ  เอตฺหิ  ภิกฺขเว  
อตฺถสฺหิต   เอต  อาทิพฺรหฺมจริยก   เอต  นิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  อุปสมาย  
อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ  ตสฺมาต  [2]  อกฺขาต ฯ  ตสฺมา  ติห  
ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค   
กรณีโยติ ฯ  

1.  ยุ. อปฺปมตฺตก  อกฺขาต ฯ
2.  ม. มยา ฯ
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สีสปาปรรณวรรคที่ ๔  

สีสปาสูตร  

  เปรียบสิ่งที่ตรัสรู้มีมากเหมือนใบไม้บนต้น

[๑๗๑๒]
  สมัยหนึง่  พระผูม้ีพระภาคประทบัอยู ่ณ สสีปาวนั  ใกลเ้มืองโกสมัพ ี ครั้งนั้น  พระผูม้ีพระภาคทรงถอืใบประดูล่าย  

๒-๓ ใบด้วยฝ่าพระหัตถ์  แล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา  แล้วตรัสถามว่า  

  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เธอท้ังหลายจะส�าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน  ใบประดูล่าย ๒-๓ ใบ 
ท่ีเราถอืด้วยฝ่ามอืกบัใบทีบ่นต้น  ไหนจะมากกว่ากนั ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบที่พระผู้มีพระภาคทรงถือด้วยฝ่าพระหัตถ์

มีประมาณน้อย  ที่บนต้นมากกว่า  พระเจ้าข้า.

  พ.  อย่างนัน้เหมือนกนั  ภกิษท้ัุงหลาย  สิง่ท่ีเรารูแ้ล้วมไิด้บอกเธอทัง้หลายมีมาก  
ก็เพราะเหตุไรเราจึงไม่บอก    เพราะสิ่งน้ันไม่ประกอบด้วยประโยชน์    มิใช่พรหมจรรย ์
เบื้องต้น  ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย  ความคลายก�าหนัด  ความดับ  ความสงบ  
ความรู้ยิ่ง  ความตรัสรู้  นิพพาน  เพราะเหตุนั้น  เราจึงไม่บอก.

[๑๗๑๓]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สิ่งอะไรเราได้บอกแล้ว  เราได้บอกแล้วว่า  นี้ทุกข์...  นี้ทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา   ก็เพราะเหตุไรเราจึงบอก    เพราะสิ่งนั้นประกอบด้วยประโยชน์  
เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้น   ย่อมเป็นไปเพ่ือความหน่าย...    นิพพาน    เพราะฉะนั้น   
เราจึงบอก   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร
เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๑๗๑๔]
โย    ภิกฺขเว    เอว    วเทยฺย    อห    ทุกฺข    อริยสจฺจ    ยถาภูต    อนภิสเมจฺจ   

ทกุขฺสมทุย  อรยิสจจฺ  ยถาภตู  อนภสิเมจฺจ  ทกฺุขนิโรธ  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อนภิสเมจฺจ   
ทกุขฺนโิรธคามนิปีฏปิท  อรยิสจจฺ  ยถาภูต  อนภิสเมจฺจ  สมฺมา  ทกุขฺสสฺนฺต  กริสสฺามีติ   
เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  โย  เอว  วเทยฺย  อห  ขทิรปตฺตาน  วา   
สรลสปตฺตาน   วา   อามลกปตฺตาน   วา   ปุฏ   กริตฺวา    อุทก   วา   ตาลปตฺต   วา   
หริสฺสามีต ิ1  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  โย  เอว  วเทยฺย  อห  ทุกฺข   
อริยสจฺจ   ยถาภูต   อนภิสเมจฺจ   ฯเปฯ   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท   อริยสจฺจ   ยถาภูต   
อนภิสเมจฺจ  สมฺมา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสามีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  

[๑๗๑๕]
โย  จ  โข  ภิกฺขเว  เอว  วเทยฺย  อห  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อภิสเมจฺจ   

ทุกฺขสมุทย  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อภิสเมจฺจ  ทุกฺขนิโรธ  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อภิสเมจฺจ  
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อภิสเมจฺจ  สมฺมา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสามีติ   
านเมต    วิชฺชติ ฯ    เสยฺยถาปิ   ภิกฺขเว    โย    เอว   วเทยฺย   อห   ปทุมปตฺตาน   วา   
ปลาสปตตฺาน  วา  มาลวุปตตฺาน  วา  ปฏุ  กรติวฺา  อทุก  วา  ตาลปตตฺ  วา  หรสิสฺามตีิ   
านเมต   วิชฺชติ ฯ    เอวเมว   โข  ภิกฺขเว    โย    เอว   วเทยฺย   อห   ทุกฺข   อริยสจฺจ   
ยถาภูต   อภิสเมจฺจ   ฯเปฯ    ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท   อริยสจฺจ   ยถาภูต   อภิสเมจฺจ   
สมฺมา    ทุกฺขสฺสนฺต   กริสฺสามีติ    านเมต    วิชฺชติ ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   
ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ม. อาหริสฺสามีติ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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ขทิรสูตร  

  ว่าด้วยการท�าที่สุดแห่งทุกข์เพราะตรัสรู้อริยสัจ ๔  

[๑๗๑๔]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ผู ้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า    เราไม่ได้ตรัสรู้ทุกขอริยสัจ...  
ทุกขนิโรธคามินปีฏปิทาอริยสจั  ตามความเป็นจรงิแล้ว  จกักระท�าทีส่ดุแห่งทกุข์โดยชอบ   
ดังนี้   มิใช่ฐานะที่จะมีได้  เปรียบเหมือนผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า  เราจักเอาใบตะเคียน  
ใบทองหลาง  หรือใบมะขามป้อม  ห่อน�้าหรือตาลปัตรน�าไป  ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้  
ฉนัใด  ผูใ้ดพงึกล่าวอย่างนีว่้า  เราไม่ได้ตรสัรูท้กุขอรยิสจั  ฯลฯ  ทกุขนิโรธคามินีปฏปิทา- 
อริยสัจ   ตามความเป็นจริงแล้ว   จักกระท�าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ  ดังนี้   มิใช่ฐานะ 
ที่จะมีได้  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๗๑๕]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ส่วนผู้ใดแลพึงกล่าวอย่างน้ีว่า    เราได้ตรัสรู้ทุกขอริยสัจ...   
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ตามความเป็นจริงแล้ว   จักกระท�าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ  
ดังนี้    เป็นฐานะท่ีจะมีได้    เปรียบเหมือนผู้ใดพึงกล่าวอย่างน้ีว่า    เราจักเอาใบบัว   
ใบทองกวาว   หรือใบย่านทรายห่อน�้าหรือตาลปัตรน�าไป   ข้อนั้นเป็นฐานะท่ีจะมีได ้  
ฉันใด  ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า  เราได้ตรัสรู้  ทุกขอริยสัจ...  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา-
อริยสัจ   ตามความเป็นจริงแล้ว    จักกระท�าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ  ดังน้ี    เป็นฐานะ 
ที่จะมีได้  ฉันนั้นเหมือนกัน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึง
กระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๑๗๑๖]
เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ทณฺโฑ  อุปริเวหาส  ขิตฺโต  สกิมฺปิ  มูเลน  นิปตติ  สกิมฺปิ  

มชฺเฌน  นิปตติ  สกิมฺปิ  อคฺเคน  นิปตติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อวิชฺชา  นีวรณา  
สตฺตา  ตณฺหาสฺโชนา  สนฺธาวนฺตา  สสรนฺตา  สกิมฺปิ  อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  
คจฺฉนฺติ  สกิมฺปิ  ปรสฺมา  โลกา  อิม  โลก  อาคจฺฉนฺติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  อทิฏฺตฺตา   
ภิกฺขเว    จตุนฺน   อริยสจฺจาน ฯ   กตเมส    จตุนฺน ฯ   ทุกฺขสฺส   อริยสจฺจสฺส    ฯเปฯ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย  อริยสจฺจสฺส ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค     
กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๑๗]
อาทิตฺเต  ภิกฺขเว  เจเล  วา  สีเส  วา  กิมสฺส  กรณียนฺติ ฯ  อาทิตฺเต  ภนฺเต  

เจเล  วา  สีเส  วา  ตสฺเสว  เจลสฺส  วา  สีสสฺส  วา  นิพฺพาปนาย  อธิมตฺโต  ฉนฺโท   
จ  วายาโม  จ  อุสฺสาโห  จ  อุสฺโสฬฺหี  จ  อปฺปฏิวานิ  จ  สติ  จ  สมฺปชฺฺจ   
กรณียนฺติ ฯ   อาทิตฺต    ภิกฺขเว    เจล   วา   สีส   วา   อชฺฌุเปกฺขิตฺวา   อมนสิกริตฺวา   
อนภิสเมตาน  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  ยถาภูต  อภิสมยาย  อธิมตฺโต  ฉนฺโท  จ  วายาโม   
จ  อุสฺสาโห  จ  อุสฺโสฬฺหี  จ  อปฺปฏิวานิ  จ  สติ  จ  สมฺปชฺฺจ  กรณีย ฯ  กตเมส   
จตนุนฺ ฯ  ทกุขฺสสฺ  อริยสจฺจสสฺ  ฯเปฯ  ทกุขฺนโิรธคามนิปีฏิปทาย  อรยิสจจฺสสฺ ฯ  ตสมฺา  
ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  
โยโค  กรณีโยติ ฯ  
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ทัณฑสูตร  

  ผู้ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะไม่เห็นอริยสัจ  

[๑๗๑๖]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนท่อนไม้ท่ีบุคคลขว้างขึ้นไปบนอากาศแล้ว   
บางคราวเอาโคนตกลงมาก็มี  บางคราวเอาตอนกลางตกลงมาก็มี  บางคราวเอาปลาย
ตกลงมาก็มี  ฉันใด  สัตว์ทั้งหลาย  ผู้มีนิวรณ์  คืออวิชชา  มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบ  
ได้แล่นไปอยู่  ท่องเที่ยวไปอยู่  บางคราวจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกก็มี  บางคราวจากปรโลก
มาสูโ่ลกนีก้ม็ ี ฉนันัน้เหมอืนกนั   ข้อนัน้เพราะเหตไุร ?   เพราะไม่เหน็อรยิสจั ๔   อรยิสจั ๔ 
เป็นไฉน ?  คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เพราะฉะนัน้แหละ  เธอท้ังหลายพงึกระท�าความเพยีรเพือ่รูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีทุ้กข์  
ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่๓  

เจลสูตร

  ให้รีบเพียรเพื่อตรัสรู้  เหมือนรีบดับไฟบนศีรษะ  

[๑๗๑๗]
  พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า  

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อผ้าหรือ  ศีรษะถูกไฟไหม้แล้ว  จะควรกระท�าอย่างไร ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    เมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้ว   ควรจะกระท�าความพอใจ   

ความพยายาม  ความอตุสาหะ  ความไม่ย่นย่อ  ความไม่ท้อถอย  สตแิละสมัปชญัญะอย่างแรงกล้า  เพือ่ดบัผ้าหรอืศรีษะนัน้.

  พ.  ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  บุคคลพงึวางเฉย  ไม่ใส่ใจถึงผ้าหรอืศรีษะทีถ่กูไฟไหม้แล้ว 
พงึกระท�าความพอใจ  ความพยายาม  ความอุตสาหะ  ความไม่ย่นย่อ  ความไม่ท้อถอย  
สติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า  เพื่อตรัสรู้อริยสัจ ๔  ที่ยังไม่ตรัสรู้ตามความเป็นจริง    
อริยสัจ ๔  เป็นไฉน ?     คือ   ทุกขอริยสัจ    ฯลฯ     ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ    
ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตาม 
ความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๑๗๑๘]
เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ปุริโส  วสฺสสตายุโก  วสฺสสตชีวิตเมน  เอว  วเทยฺย  เอหมฺโภ  

ปุริส  ปุพฺพณฺหสมย  ต  สตฺติสเตน  หนิสฺสนฺติ  มชฺฌนฺติกสมย  สตฺติสเตน  หนิสฺสนฺติ  
สายณฺหสมย  สตฺติสเตน  หนิสฺสนฺติ ฯ  โส  โข  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  ทิวเส  ทิวเส  ตีห ิ1  
สตฺติสเตหิ  หฺมาโน  วสฺสสตายุโก  วสฺสสตชีวี  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน  อนภิสเมตานิ   
จตตฺาร ิ อรยิสจจฺาน ิ อภิสเมสสฺสตี ิฯ  อตถฺวสเิกน  ภกิขฺเว  กลุปตฺุเตน  อล  อปุคนฺตุ ฯ   
ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  อนมตคฺโคย  ภิกฺขเว  สสาโร  ปุพฺพา  โกฏิ  น  ปฺายติ  สตฺติปฺ-
ปหาราน  อสิปฺปหาราน  อุสุปฺปหาราน 2  ผรสุปฺปหาราน ฯ  เอว  เจต  ภิกฺขเว  อสฺส   
น  โข  ปนาห  ภิกฺขเว  สห  ทุกฺเขน  สห  โทมนสฺเสน  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  อภิสมย  
วทามิ ฯ  อปิจาห   ภิกฺขเว  สหาว  สุเขน  สหาว  โสมนสฺเสน  จตุนฺน   อริยสจฺจาน   
อภิสมย  วทามิ ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  ทุกฺขสฺส  อริยสจฺจสฺส  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินี-
ปฏิปทาย  อริยสจฺจสฺส ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ   
อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ม. ยุ. อาเมณฺฑิต ฯ
2.  ม. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
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สัตติสตสูตร  

  ว่าด้วยการตรัสรู้อริยสัจ ๔  

[๑๗๑๘]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีอายุร้อยปี  พึงกล่าวอย่างนี้กะผู้มีชีวิต 
อยู่ร้อยปีว่า    มาเถิด    บุรุษผู้เจริญ    ชนทั้งหลายจักเอาหอกร้อยเล่มทิ่มแทงท่าน   
ในเวลาเช้า...  ในเวลาเที่ยง...  ในเวลาเย็น  ท่านนั้นถูกเขาเอาหอกสามร้อยเล่มทิ่มแทง 
อยูท่กุวนัๆ  มอีายรุ้อยปี   มชีวีติอยูร้่อยปี   จกัตรสัรู้   อรยิสจั ๔ ทีย่งัไม่ได้ตรสัรูโ้ดย 
ล่วงร้อยปีไป  กลุบุตรผูเ้ป็นไปในอ�านาจแห่งประโยชน์ควรจะรบัเอา  ข้อนัน้เพราะเหตไุร ?   
เพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นที่สุดอันบุคคลไปตามอยู่รู ้ไม่ได้แล้ว    เบื้องต้นที่สุดแห่ง 
การประหารด้วยหอก  ดาบ  หลาว  และขวานย่อมไม่ปรากฏ  ฉันใด  ก็ข้อนี้พึงมีได้
ฉันนั้นว่า   ก็เราไม่กล่าวการตรัสรู้อริยสัจ ๔ พร้อมด้วยทุกข์    โทมนัส   แต่เรากล่าว 
การตรัสรู้อริยสัจ ๔ พร้อมด้วยสุข  โสมนัส   อริยสัจ ๔ เป็นไฉน ?  คือ  ทุกขอริยสัจ  
ฯลฯ  ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอทัง้หลาย
พึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.  

จบ  สูตรที่ ๕  
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[๑๗๑๙]
เสยฺยถาปิ  ภิกขฺเว  ปุริโส  ย  อมิสมฺ ึ ชมพฺทีุเป  ตณิกฏฺสาขาปลาส  ตจเฺฉตวฺา 1   

เอกชฌฺ  สหเรยฺย  เอกชฌฺ  สหริตฺวา  สูล  กเรยฺย  สลู  กตวฺา  เย  มหาสมุทเฺท  มหนฺตกา   
ปาณา  เต  มหนฺตเกสุ  สูเลสุ   อาวุเนยฺย   เย  มหาสมุทฺเท  มชฺฌิมกา  ปาณา  เต  
มชฌิฺมเกสุ  สเูลส ุ อาวเุนยยฺ  เย  มหาสมุทเฺท  สขุมุกา  ปาณา  เต  สขุมุเกส ุ สเูลส ุ  
อาวุเนยฺย ฯ  อปริยาทินฺนา  จ  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺเท  โอฬาริกา  ปาณา  อสฺสุ   อถ  
อิมสฺมึ  ชมฺพุทีเป  ติณกฏฺสาขาปลาส  ปริกฺขย  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺย ฯ  อิโต 2  พหุตรา  
โข  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺเท  สุขุมกา  ปาณา  เย  น  สุกรา  สูเลน 3  อาวุนิตุ ฯ  ต  กิสฺส   
เหตุ ฯ  สุขุมกตฺตา 4  ภิกฺขเว  อตฺตภาวสฺส ฯ  เอว  มหา  โข  ภิกฺขเว  อปาโย ฯ  เอว   
มหนฺตสฺมา  โข  ภิกฺขเว  อปายสฺมา  ปริมุตฺโต  ทิฏฺสิมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  อิท  ทุกฺขนฺติ   
ยถาภูต   ปชานาติ   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ยถาภูต   ปชานาติ ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ    โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๒๐]
สุริยสฺส 5    ภิกฺขเว    อุทยโต    เอต    ปุพฺพงฺคม    เอต    ปุพฺพนิมิตฺต    ยทิท   

อรุณุคฺค ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  ยถาภูต  อภิสมยาย   
เอต    ปุพฺพงฺคม    เอต    ปุพฺพนิมิตฺต    ยทิท    สมฺมาทิฏฺ ิฯ    สมฺมาทิฏฺกิสฺเสต 6   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  ปชานิสฺสติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺข-
นิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานิสฺสติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ   
โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ยุ. ต  เฉตฺวา ฯ
2.  ยุ. อโต ฯ
3.  ม. ยุ. สูเลสุ ฯ
4.  ม. ยุ. สุขุมตฺตา ฯ
5.  ม. สูริยสฺส ฯ
6.  ม. ... ตสฺเสต ฯ
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ปาณสูตร  

  ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพ้นจากอบายใหญ่  

[๑๗๑๙]
  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เปรยีบเหมอืนบรุษุพงึตดัหญ้า  ไม้  ก่ิงไม้  และใบไม้  ในชมพทูวปี
นี้  แล้วรวบรวมเข้าด้วยกัน  ครั้นแล้วกระท�าให้เป็นหลาว  ครั้นกระท�าให้เป็นหลาวแล้ว   
พึงร้อยสัตว์ขนาดใหญ่ในมหาสมุทรในหลาวขนาดใหญ่    สัตว์ขนาดกลางในหลาว 
ขนาดกลาง  สตัว์ขนาดเลก็ในหลาวขนาดเลก็  กสั็ตว์ขนาดเข่ืองในมหาสมทุรยังไม่ทนัหมด  
หญ้า  ไม้  กิง่ไม้และใบไม้ในชมพทูวปี  พึงถึงความสิน้ไปหมดไปโดยแท้  การทีจ่ะเอาหลาว
ร้อยสัตว์ขนาดเล็กในมหาสมุทร   ซึ่งมีมากกว่าสัตว์ขนาดเขื่องนั้น   มิใช่กระท�าได้ง่าย   
ข้อนัน้เพราะเหตไุร ?   เพราะตวัมนัเลก็  ฉนัใด  อบายกโ็ตใหญ่  ฉนันัน้  บคุคลผู้ถึงพร้อม
ด้วยทฏิฐ ิ?  พ้นจากอบายทีใ่หญ่โตอย่างนีแ้ล้ว  ย่อมรู้ตามความเป็นจรงิว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอท้ังหลายพึง
กระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๖  

สุริยูปมาสูตรท่ี ๑  

  ว่าด้วยสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนการตรัสรู้อริยสัจ  

[๑๗๒๐]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทติย์จะขึน้  สิง่ทีข่ึน้ก่อน  สิง่ทีเ่ป็นนมิติมาก่อน  คอื   
แสงเงินแสงทอง  ฉันใด  สิ่งที่เป็นเบื้องต้น   เป็นนิมิตมาก่อนแห่งการตรัสรู้อริยสัจ ๔  
ตามความเป็นจริง   คือ   สัมมาทิฏฐิ   ฉะน้ันเหมือนกัน    อันภิกษุผู้มีความเห็นชอบ   
พึงหวังข้อนี้ได้ว่า  จักรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตาม 
ความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๗  
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[๑๗๒๑]
ยาวกีวฺจ   ภิกฺขเว    จนฺทิมสุริยา    โลเก   นุปฺปชฺชนฺติ    เนว   ตาว   มหโต   

อาโลกสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  มหโต  โอภาสสฺส  อนฺธตม  ตทา  โหติ  อนฺธการติมิสา   
เนว  ตาว  รตฺตินฺทิวา  ปฺายนฺติ  น  มาสทฺธมาสา  ปฺายนฺติ  น  อุตุสวจฺฉรา   
ปฺายนฺติ ฯ  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  จนฺทิมสุริยา  โลเก  อุปฺปชฺชนฺติ   อถ  มหโต   
อาโลกสฺส   ปาตุภาโว    โหติ   มหโต    โอภาสสฺส    เนว   อนฺธตม 1   ตทา    โหติ   น   
อนฺธการติมิสา   อถ    รตฺตินฺทิวา   ปฺายนฺติ   มาสทฺธมาสา   ปฺายนฺติ    อุตุส- 
วจฺฉรา  ปฺายนฺติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ยาวกีวฺจ  ตถาคโต  โลเก  นุปฺปชฺชติ   
อรห    สมฺมาสมฺพุทฺโธ    เนว   ตาว   มหโต   อาโลกสฺส   ปาตุภาโว    โหติ   มหโต   
โอภาสสฺส   อนฺธตม   ตทา    โหติ   อนฺธการติมิสา    เนว   ตาว   จตุนฺน   อริยสจฺจาน   
อาจิกฺขณา  โหติ  เทสนา  ปฺาปนา  ปฏฺปนา  วิวรณา  วิภชนา  อุตฺตานีกมฺม ฯ   
ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชฺชติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อถ  มหโต   
อาโลกสฺส   ปาตุภาโว    โหติ   มหโต    โอภาสสฺส    เนว   อนฺธตม   ตทา    โหติ   น  
อนฺธการติมิสา   อถ   จตุนฺน   อริยสจฺจาน   อาจิกฺขณา    โหติ    เทสนา   ปฺาปนา   
ปฏฺปนา  วิวรณา  วิภชนา  อุตฺตานีกมฺม ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  ทุกฺขสฺส  อริยสจฺจสฺส  
ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย  อริยสจฺจสฺส ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ   
โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ม. อนฺธการตม ฯ
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สุริยูปมาสูตรท่ี ๒  

  พระตถาคตอุบัติความสว่างย่อมปรากฏ  

[๑๗๒๑]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   พระจันทร์และพระอาทิตย์    ยังไม่เกิดข้ึนในโลกเพียงใด   
ความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มจ้าอย่างมาก   ก็ยังไม่มีเพียงนั้น    เวลาน้ันมีแต่ความ 
มืดมิด  มีแต่ความมัวเป็นหมอก  กลางคืนกลางวันไม่ปรากฏ  เดือนหนึ่งและกึ่งเดือน 
ก็ไม่ปรากฏ  ฤดูและปีก็ไม่ปรากฏ   เมื่อใด   พระจันทร์และพระอาทิตย์เกิดขึ้นในโลก   
เมือ่นัน้  ความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มจ้าอย่างมาก  กย่็อมมี  เวลาน้ัน  ไม่มีความมดืมดิ   
ไม่มีความมัวเป็นหมอก   กลางคืนกลางวันปรากฏ    เดือนหน่ึงและก่ึงเดือนก็ปรากฏ   
ฤดูและปีก็ปรากฏ   ฉันใด   ฉันน้ันเหมือนกัน    ภิกษุทั้งหลาย   พระตถาคตอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจ้า   ยังไม่อุบัติขึ้นในโลกเพียงใด   ความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มแจ้ง 
อย่างมากก็ยังไม่มีเพียงนั้น    เวลาน้ัน    มีแต่ความมืดมิด    มีแต่ความมัวเป็นหมอก   
การบอก  การแสดง  การบัญญัติ  การแต่งตั้ง  การเปิดเผย  การจ�าแนก  การกระท�า 
ให้ง่าย    ซึ่งอริยสัจ  ๔  ก็ยังไม่มี    เม่ือใด    พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
อุบัติขึ้นในโลก    เม่ือนั้น   ความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มแจ้งอย่างมาก   ก็ย่อมมี   
เวลานั้นไม่มีความมืดมิด  ไม่มีความมัวเป็นหมอก  การบอก  การแสดง...  การกระท�า 
ให้ง่าย  ซึ่งอริยสัจ ๔ ก็ย่อมมี   อริยสัจ ๔ เป็นไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกข-
นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ     ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลาย 
พงึกระท�าความเพียร  เพ่ือรู้ตามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๑๗๒๒]
เย    หิ    เกจิ    ภิกฺขเว    สมณา    วา    พฺราหฺมณา    วา    อิท    ทุกฺขนฺต ิ  

ยถาภูต    นปฺปชานนฺติ    ฯเปฯ    อย    ทุกฺขนิโรธคามินี    ปฏิปทาติ    ยถาภูต   
นปฺปชานนฺติ    เต   อฺสฺส   สมณสฺส   วา    พฺราหฺมณสฺส   วา    มุข    โอโลเกนฺติ 1   
อย  นูน  ภว  ชาน  ชานาติ  ปสฺส  ปสฺสตีติ ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ตูลปิจุ  วา  กปฺ
ปาสปิจุ    วา   ลหุโก   วาตุปาทาโน   สเม   ภูมิภาเค    นิกฺขิตฺโต   ตเมน    ปุรตฺถิโม   
วาโต   ปจฺฉิเมน   สหเรยฺย   ปจฺฉิโม   วาโต   ปุรตฺถิเมน   สหเรยฺย   อุตฺตโร   วาโต   
ทกฺขิเณน    สหเรยฺย    ทกฺขิโณ    วาโต    อุตฺตเรน    สหเรยฺย ฯ    ต    กิสฺส    เหตุ ฯ   
ลหุกตฺตา  ภิกฺขเว  กปฺปาสปิจุโน ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เย  หิ  เกจิ  สมณา  วา   
พฺราหฺมณา  วา  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  นปฺปชานนฺติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ    เต   อฺสฺส   สมณสฺส   วา   พฺราหฺมณสฺส   วา  
มุข  โอโลเกนฺติ  อย  นูน  ภว  ชาน  ชานาติ  ปสฺส  ปสฺสตีติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ   
อทิฏฺตฺตา  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อริยสจฺจาน ฯ  

[๑๗๒๓]
เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต   

ปชานนฺติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานนฺติ  เต  น  อฺสฺส  
สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  มุข  โอโลเกนฺติ  อย  นูน  ภว  ชาน  ชานาติ  ปสฺส  
ปสฺสตีติ ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อโยขีโล  วา  อินฺทขีโล  วา  คมฺภีรเนโม  สุนิขาโต  อจโล   
อสมปฺกมฺปิ  ปรุตถิฺมาย  เจปิ  ทสิาย  อาคจเฺฉยยฺ  ภสุา  วาตวฏฺุ ิ เนว  [2]  สงกฺมเฺปยยฺ  น  
สมปฺกมเฺปยยฺ  น  สมปฺจาเลยยฺ  ปจฉฺมิาย  เจปิ  ทสิาย  ฯเปฯ  อตุตฺราย  เจปิ  ทสิาย ฯ  
ทกขฺณิาย  เจปิ  ทิสาย  อาคจเฺฉยยฺ  ภุสา  วาตวฏฺุ ิ เนว  สงกฺมฺเปยฺย  น  สมฺปกมฺเปยฺย  น  
สมปฺจาเลยยฺ ฯ  ต  กสิสฺ  เหต ุฯ  คมภฺรีตตฺา  ภกิขฺเว  เนมสสฺ  สนุขิาตตตฺา  อนิทฺขลีสสฺ ฯ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เย 3  เกจิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต   
ปชานนฺติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานนฺติ  เต  น  อฺสฺส  
สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  มุข  โอโลเกนฺติ  อย  นูน  ภว  ชาน  ชานาติ  ปสฺส   
ปสสฺตตี ิฯ  ต  กสฺิส  เหตุ ฯ  สุทิฏฺตฺตา  ภกิขฺเว  จตนฺุน  อรยิสจฺจาน ฯ  กตเมส  จตนฺุน ฯ   
ทุกฺขสฺส   อริยสจฺจสฺส   ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย  อริยสจฺจสฺส ฯ  ตสฺมา  ติห   
ภกิขฺเว  อทิ  ทุกขฺนติฺ  โยโค  กรณโีย  ฯเปฯ  อย  ทกฺุขนโิรธคามนีิ  ปฏปิทาต ิ โยโค  กรณโียติ ฯ  

1.  ม. ยุ. อุลฺโลเกนฺติ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
2.  ยุ. น ฯ  เอวมุปริ ฯ
3.  ม. ยุ. เย  จ  โข  เกจิ ฯ
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อินทขีลสูตร  

  ผู้รู้ตามเป็นจริง  ย่อมรู้ผู้อื่นว่ารู้หรือไม่รู้  

[๑๗๒๒]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง    ย่อมไม่รู ้ชัด   
ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้น  ย่อมต้องมองดูหน้าของสมณะหรือพราหมณ์อื่นว่า  ท่านผู้นี้  เมื่อรู้  ย่อมรู้แน่   
เมื่อเห็น   ย่อมเห็นแน่    เปรียบเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้าย    เป็นของเบา   คอยจะลอย
ไปตามลม  บุคคลวางไว้ท่ีภาคพื้นอันราบเรียบแล้ว   ลมทิศบูรพา   พึงพัดปุยนุ่นหรือ 
ปุยฝ้ายนั้นไปทางทิศประจิมได้    ลมทิศประจิมพึงพัดเอาไปทางทิศบูรพาได้    ลม 
ทิศอุดรพึงพัดเอาไปทางทิศทักษิณได้    ลมทิศทักษิณพึงพัดเอาไปทางทิศอุดรได ้  
ข้อนัน้เพราะเหตไุร ?   เพราะปุยนุน่หรือปยุฝ้ายนัน้เป็นของเบาฉนัใด   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  
ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง   ย่อมไม่รู้ตามความเป็นจริงว่า   นี้ทุกข์   ฯลฯ   
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน    ย่อมต้องมองดูหน้า 
ของสมณะหรือพราหมณ์อื่นว่า   ท่านผู้น้ี    เม่ือรู้   ย่อมรู้แน่    เม่ือเห็น   ย่อมเห็นแน ่  
ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?  เพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๗๒๓]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง   ย่อมรู้ตามความ
เป็นจริงว่า   นี้ทุกข์   ฯลฯ   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น   
ย่อมไม่ต้องมองดูหน้าของสมณะหรือพราหมณ์อื่นว่า   ท่านผู้นี้    เมื่อรู้    ย่อมรู้แน ่  
เมื่อเห็น   ย่อมเห็นแน่    เปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาหินมีรากลึก    เขาฝังไว้ดีแล้ว   
ไม่หวั่นไหว  ไม่เอนเอียง  ถึงแม้ลมฝนอย่างแรงจะพัดมาแต่ทิศบูรพา...   ทิศประจิม...   
ทิศอุดร...      ทิศทักษิณ  ก็ไม่สะเทือนสะท้าน    หว่ันไหว    ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?   
เพราะรากลึก    เพราะเสาหินเขาฝังไว้ดีแล้ว   ฉันใด    สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหนึ่ง  ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น    ไม่ต้องมองดูหน้าของสมณะหรือพราหมณ์อื่นว่า   ท่านผู้นี ้  
เมื่อรู้  ย่อมรู้แน่  เมื่อเห็น  ย่อมเห็นแน่  ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะเห็นอริยสัจ ๔   
ดีแล้ว   ฉันนั้นเหมือนกัน   อริยสัจ ๔ เป็นไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ   ฯลฯ  ทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ     ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลาย 
พงึกระท�าความเพยีรเพือ่รูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา.

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๑๗๒๔]
โย  หิ    โกจิ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   อิท   ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   ฯเปฯ  อย   

ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานาติ ฯ  ปุรตฺถิมาย  เจปิ  ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  
สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  วาทตฺถิโก  วาทคเวสี  วาทมสฺส  อาโรเปสฺสามีติ ฯ  ต  วต  
สหธมฺเมน  สงฺกมฺเปสฺสติ  วา  สมฺปกมฺเปสฺสติ  วา  สมฺปจาเลสฺสติ  วาติ  เนต  าน  
วิชฺชติ ฯ  ปจฺฉิมาย  เจปิ  ทิสาย ฯ  อุตฺตราย  เจปิ  ทิสาย ฯ  ทกฺขิณาย  เจปิ  ทิสาย   
อาคจเฺฉยยฺ  สมโณ  วา  พรฺาหฺมโณ  วา  วาทตถิฺโก  วาทคเวส ี วาทมสฺส  อาโรเปสสฺามตี ิฯ   
ต   วต   สหธมฺเมน  สงฺกมฺเปสฺสติ   วา   สมฺปกมฺเปสฺสติ   วา   สมฺปจาเลสฺสติ   วาติ  
เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สิลายูโป  โสฬสกุกฺกุโก 1  ตสฺสสฺสุ  อฏฺกุกฺกุ  
เหฏฺาเนมงฺคมา  อฏฺกุกฺกุ  อุปริเนมสฺส  ปุรตฺถิมาย  เจปิ  ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  ภุสา   
วาตวุฏฺ ิ เนว  สงกฺมฺเปยยฺ  น  สมปฺกมเฺปยยฺ  น  สมปฺจาเลยยฺ  ปจฉฺมิาย  เจปิ  ทสิาย ฯ   
อุตฺตราย  เจปิ  ทิสาย ฯ  ทกฺขิณาย  เจปิ  ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  ภุสา  วาตวุฏฺ ิ เนว   
สงฺกมฺเปยฺย  น  สมฺปกมฺเปยฺย  น  สมฺปจาเลยฺย ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  คมฺภีรตฺตา  ภิกฺขเว   
เนมสฺส  สุนิขาตตฺตา  สิลายูปสฺส ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  โย  หิ  โกจิ  ภิกฺขุ  อิท   
ทกุขฺนตฺ ิ ยถาภตู  ปชานาต ิ ฯเปฯ  อย  ทกุขฺนิโรธคามินี  ปฏปิทาต ิ ยถาภตู  ปชานาต ิฯ   
ปรุตถฺมิาย  เจปิ  ทสิาย  อาคจเฺฉยยฺ  สมโณ  วา  พรฺาหมฺโณ  วา  วาทตฺถโิก  วาทคเวส ี  
วาทมสฺส  อาโรเปสฺสามีติ ฯ  ต  วต  สหธมฺเมน  สงฺกมฺเปสฺสติ  วา  สมฺปกมฺเปสฺสติ  วา  
สมฺปจาเลสฺสติ  วาติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  ปจฺฉิมาย  เจปิ  ทิสาย ฯ  อุตฺตราย  เจปิ   
ทิสาย ฯ  ทกขฺณิาย  เจปิ  ทสิาย  อาคจเฺฉยยฺ  สมโณ  วา  พรฺาหมฺโณ  วา  วาทตฺถโิก   
วาทคเวสี    วาทมสฺส   อาโรเปสฺสามีติ ฯ   ต    วต    สหธมฺเมน   สงฺกมฺเปสฺสติ    วา   
สมปฺกมเฺปสสฺต ิ วา  สมปฺจาเลสฺสต ิ วาต ิ เนต  าน  วชิชฺต ิฯ  ต  กิสสฺ  เหต ุฯ  สทุฏฺิตตฺา   
ภิกฺขเว    จตุนฺน   อริยสจฺจาน ฯ   กตเมส    จตุนฺน ฯ   ทุกฺขสฺส   อริยสจฺจสฺส    ฯเปฯ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย  อริยสจฺจสฺส ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  
กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

สีสปาปณฺณวคฺโค 2  จตุตฺโถ ฯ

1.  โสฬลกุกฺกูติปิ  ปาโ ฯ
2.  สีสปาวนวคฺโคติ  วา  ปาโ ฯ
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วาทีสูตร  

  ผู้รู้ชัดตามเป็นจริง  ไม่หวั่นไหวต่อผู้ยกวาทะ  

[๑๗๒๔]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภิ็กษรุปูใดรูปหน่ึง  ย่อมรู้ชดัตามความเป็นจริงว่า  น้ีทกุข์  ฯลฯ   
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์ผู ้มีความต้องการวาทะ   
ผู้แสวงหาวาทะ    พึงมาจากทิศบูรพา...     ทิศประจิม...     ทิศอุดร...     ทิศทักษิณ  
ด้วยประสงค์ว่า   จักยกวาทะของภิกษุน้ัน   ภิกษุน้ันจักสะเทือนสะท้านหรือหวั่นไหว 
ต่อสมณะหรือพราหมณ์นั้นโดยสหธรรม    ข้อน้ีมิใช่ฐานะท่ีจะมีได้    เปรียบเหมือน 
เสาหิน ๑๖ ศอก  เสาหินนั้นมีรากลึกลงไปข้างล่าง ๘ ศอก  ข้างบน ๘ ศอก  ถึงแม้ลม
ฝนอย่างแรงจะพดัมาแต่ทศิบูรพา...   ทศิประจมิ...   ทศิอดุร...   ทศิทกัษณิ กไ็ม่สะเทือน
สะท้านหว่ันไหว  ข้อนัน้เพราะเหตไุร ?  เพราะรากลกึ  เพราะเสาหนิเขาฝังไว้ดแีล้ว  ฉนัใด   
กภ็กิษรุปูใดรปูหนึง่  ย่อมรูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา  
ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ต้องการวาทะ   ผู้แสวงหาวาทะ    พึงมาจากทิศบูรพา...   
ทิศประจิม...     ทิศอุดร...     ทิศทักษิณ ด้วยประสงค์ว่า    จักยกวาทะของภิกษุนั้น   
ภิกษุนั้นจักสะเทือนสะท้านหรือหวั่นไหวต่อสมณะหรือพราหมณ์นั้นโดยสหธรรม   
ข้อนั้นมิใช่ฐานะที่จะมีได้   ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะเห็นอริยสัจ ๔ ดีแล้ว  ฉันนั้น 
เหมอืนกนั  อรยิสจั ๔ เป็นไฉน ?  คอื  ทกุขอริยสัจ  ฯลฯ  ทกุขนิโรธคามินีปฏปิทาอรยิสัจ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตาม 
ความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สีสปาปรรณวรรคที่ ๔
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ตสฺสุทฺทาน

    สีสปา  ขทิโร  ทณฺโฑ      เจลา  สตฺติสเตน  จ 
    ปาณา  สุริยูปมา  เทฺวธา     อินฺทขีโล  จ  วาทินาต ิ1 ฯ

1.  ม. ยุ. วาทิโนติ ฯ  
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ  

    ๑. สีสปาสูตร      ๒. ขทิรสูตร
    ๓. ทัณฑสูตร      ๔. เจลสูตร
    ๕. สัตติสตสูตร        ๖. ปาณสูตร
    ๗. สุริยูปมาสูตรที่ ๑      ๘. สุริยูปมาสูตรที่ ๒
    ๙. อินทขีลสูตร        ๑๐. วาทีสูตร
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ปปาตวคฺโค  ปฺจโม

[๑๗๒๕]
เอก   สมย   ภควา   ราชคเห   วิหรติ    เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป ฯ   ตตฺร    โข   

ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  อฺตโร  ปุริโส  ราชคหา  นิกฺขมิตฺวา   
โลกจินฺต    จินฺเตสฺสามีติ    เยน   สุมาคธา 1    โปกฺขรณี    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
สุมาคธาย  โปกฺขรณิยา  ตีเร  นิสีทิ  โลกจินฺต  จินฺเตนฺโต ฯ  อทฺทสา  โข  ภิกฺขเว  โส   
ปุริโส  สุมาคธาย  โปกฺขรณิยา  ตีเร  จตุรงฺคินึ  เสน  ภิสมุฬาล  ปวิสนฺต ฯ  ทิสฺวานสฺส   
เอตทโหสิ   อุมฺมตฺโตสฺมิ   นามาห   วิเจโตสฺมิ   นามาห   ย    โลเก   นตฺถิ   ต   มยา   
ทิฏฺนฺติ ฯ  อถ  โข  โส  ภิกฺขเว  ปุริโส  นคร  ปวิสิตฺวา  มหาชนกายสฺส  อาโรเจสิ   
อุมฺมตฺโตสฺมิ  นามาห  ภนฺเต  วิเจโตสฺมิ  นามาห  ภนฺเต  ย  โลเก  นตฺถิ  ต  มยา   
ทิฏฺนฺติ ฯ  ยถากถ  ปน  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  อุมฺมตฺโต  กถ  วิเจโต  กิฺจ  โลเก  นตฺถิ  
ยนฺตยา  ทิฏฺนฺติ ฯ  อิธาห  ภนฺเต  ราชคหา  นิกฺขมิตฺวา  โลกจินฺต  จินฺเตสฺสามีติ  เยน   
สุมาคธา  โปกฺขรณี  เตนุปสงฺกมึ  อุปสงฺกมิตฺวา  สุมาคธาย  โปกฺขรณิยา  ตีเร  นิสีทึ   
โลกจินฺต  จินฺเตนฺโต ฯ  อทฺทส  ขฺวาห  ภนฺเต  สุมาคธาย  โปกฺขรณิยา  ตีเร  จตุรงฺคินึ   
เสน   ภิสมุฬาล   ปวิสนฺต ฯ    เอว   ขฺวาห   ภนฺเต   อุมฺมตฺโต    เอว   วิเจโต   อิทฺจ   
โลเก  นตฺถิ  ย  มยา  ทิฏฺนฺติ ฯ  ตคฺฆ  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  อุมฺมตฺโต  ตคฺฆ  วิเจโต  
อิทฺจ  โลเก  นตฺถิ  ย  ตยา  ทิฏฺนฺติ ฯ  ต  โข  ปน  ภิกฺขเว  โส  ปุริโส  ภูตเยว   
อทฺทส  โน  อภูต ฯ  

[๑๗๒๖]
ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเว    เทวาสุรสงฺคาโม   สมุปพฺยูโฬฺห   อโหสิ ฯ   ตสฺมึ    โข   ปน  

ภิกฺขเว  สงฺคาเม  เทวา  ชินึสุ  อสุรา  ปราชินึสุ ฯ  ปราชิตา  จ  โข  ภิกฺขเว  อสุรา  ภีตา   
ภิสมุฬาเลน  อสุรปุร   ปวิสึสุ    เทวานเยว    [2]    โมหยมานา ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว  
มา  โลกจินฺต  จินฺเตถ  สสฺสโต  โลโกติ  วา  อสสฺสโต  โลโกติ  วา  อนฺตวา  โลโกติ  

1.  สี. สุมาควา ฯ
2.  ยุ. โข  ภายมานา ฯ
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ปปาตวรรคที่ ๔ 1  

จินตสูตร  

  การคิดเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่  ไม่มีประโยชน์  

[๑๗๒๕]
  สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน   กลันทกนิวาปสถาน    ใกล้พระนครราชคฤห์ ณ  

ที่นั้นแล  พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า  

  ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  เร่ืองเคยมีมาแล้ว  บรุษุคนหน่ึงออกจากเมืองราชคฤห์  เข้าไปยงั
สระโบกขรณ ี ช่ือสมุาคธา  ด้วยประสงค์ว่า  จกัคดิเรือ่งโลก  ครัน้แล้ว  นัง่คิดเรือ่งโลก
อยู ่ณ ขอบสระโบกขรณีชื่อสุมาคธา  เข้าได้เห็น 2 กองทัพประกอบด้วยองค์ ๔  เข้าไปสู่ 
ก้านบวั  ท่ีขอบสระโบกขรณ ี ชือ่สมุาคธา  ครัน้แล้ว  ได้มีความคดิว่า  เราชือ่ว่าเป็นคนบ้า   
ชือ่ว่าเป็นคนมีจิตฟุ้งซ่านเสยีแล้ว  เราเหน็สิง่ทีไ่ม่มใีนโลก  ครัง้นัน้  บรุษุน้ันเข้าไปยังนคร 
บอกแก่หมู่มหาชนว่า   ท่านผู้เจริญทั้งหลาย    เราช่ือว่าเป็นคนบ้า   ชื่อว่าเป็นคนมี
จิตฟุ้งซ่านเสียแล้ว    เราเห็นสิ่งที่ไม่มีในโลก   หมู่มหาชนถามว่า     ดูกรบุรุษผู้เจริญ   
ท่านเป็นบ้าได้อย่างไร  ท่านมีจิตฟุ้งซ่านอย่างไร  สิ่งอะไรที่ไม่มีในโลกซึ่งท่านเห็นแล้ว ?
  บุ.  ดูกรท่านผูเ้จริญท้ังหลาย  จะบอกให้ทราบ  เราออกจากกรงุราชคฤห์  เข้าไปยงั
สระโบกขรณชีือ่สมุาคธา  ด้วยประสงค์ว่า  จักคดิเร่ืองโลก  คร้ันแล้ว  น่ังคดิเร่ืองโลกอยู ่ 
ณ ขอบสระโบกขรณชีือ่สมุาคธา  เราได้เหน็กองทพัประกอบด้วยองค์ ๔  เข้าไปสูก้่านบวั 
ท่ีขอบสระโบกขรณีชื่อสุมาคธา    เราเป็นบ้าได้อย่างน้ี    เรามีจิตฟุ้งซ่านอย่างน้ี   ก็สิ่งนี้
ไม่มีในโลก  เราเห็นแล้ว.
  มหา.  ดูกรบุรุษผู้เจริญ  ท่านเป็นบ้าแน่   ท่านมีจิตฟุ้งซ่านแน่   ก็และสิ่งนี้ไม่ม ี
ในโลก  ท่านเห็นแล้ว   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บุรุษนั้นได้เห็นสิ่งที่เป็นจริง  ไม่ใช่ได้เห็น 
สิ่งที่ไม่เป็นจริง.

[๑๗๒๖]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   เร่ืองเคยมีมาแล้ว   สงครามเทวดากับอสูรประชิดกัน   ก็ใน
สงครามนั้น  พวกเทวดาชนะ  พวกอสูรแพ้  ก็พวกอสูรที่แพ้กลัวแล้ว  ยังจิตของพวก
เทวดาให้งวยงงอยู่    เข้าไปสู่บุรีอสูรโดยทางก้านบัว    เพราะฉะนั้นแหละ   เธอทั้งหลาย
จงอย่าคิดเรื่องโลกว่า  โลกเที่ยง  โลกไม่เที่ยง  โลกมีที่สุด  โลกไม่มีที่สุด  ชีพก็อันนั้น  

1.  ปปาตวรรคที่ ๕  -ผู้รวบรวม
2.  เขาได้เห็น  -ผู้รวบรวม
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วา  อนนฺตวา  โลโกติ  วา  ต  ชีว  ต  สรีรนฺติ  วา  อฺ  ชีว  อฺ  สรีรนฺติ  วา   
โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา  โหติ  จ  น  
จ  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา  เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  
วา ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  เนสา  ภิกฺขเว  จินฺตา  อตฺถสฺหิตา  น  อาทิพฺรหฺมจริยกา  น  
นิพฺพิทาย  น  วิราคาย  น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิฺาย  น  สมฺโพธาย  น  
นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ  

[๑๗๒๗]
จินฺเตนฺตา   จ    โข   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   จินฺเตยฺยาถ   ฯเปฯ   อย   

ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  จินฺเตยฺยาถ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  เอสา  ภิกฺขเว  จินฺตา  
อตฺถสฺหิตา  เอสา  อาทิพฺรหฺมจริยกา  เอสา  นิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  อุปสมาย   
อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ   
โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๒๘]
เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต ฯ  อถ  โข  ภควา  ภิกฺขู   

อามนฺเตสิ  อายาม  ภิกฺขเว  เยน  ปฏิภาณกูโฏ  เตนุปสงฺกมิสฺสาม  ทิวาวิหารายาติ ฯ   
เอว  ภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ ฯ  อถ  โข  ภควา  สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ   
สทฺธึ  เยน  ปฏิภาณกูโฏ  เตนุปสงฺกมิ ฯ  อทฺทสา  โข  อฺตโร  ภิกฺขุ  ปฏิภาณกูเฏ   
มหนฺต  ปปาต  ทิสฺวาน  ภควนฺต  เอตทโวจ  มหา  วตาย  ภนฺเต  ปปาโต  สุมหา   
วตาย 1  ภนเฺต  ปปาโต  อตถฺ ิ น ุ โข  ภนฺเต  อิมมฺหา  ปปาตา  อฺโ  ปปาโต  มหนฺตตโร   
จ  ภยานกตโร  จาติ ฯ  อตฺถิ  โข  ภิกฺข ุ2  อิมมฺหา  ปปาตา  อฺโ  ปปาโต  มหนฺตตโร   
จ   ภยานกตโร    จาติ ฯ   กตโม   จ 3   ภนฺเต   อิมมฺหา   ปปาตา   อฺโ   ปปาโต   
มหนฺตตโร  จ  ภยานกตโร  จาติ ฯ  

1.  ม. ยุ. สุภยานโก ฯ
2.  ยุ. ภิกฺขเว ฯ
3.  ม. ยุ. ปน ฯ
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๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

สรีระก็อันนั้น   ชีพเป็นอื่น   สรีระก็เป็นอ่ืน   สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว   ย่อมเป็นอีก   
สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว  ย่อมไม่เป็นอีก  สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว  ย่อมเป็นอีกก็มี   
ย่อมไม่เป็นอีกก็มี   สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว   ย่อมเป็นอีกก็หามิได้   ย่อมไม่เป็นอีก
ก็หามิได้   ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?    เพราะความคิดนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์    ไม่ใช่
พรหมจรรย์เบื้องต้น    ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย   ความคลายก�าหนัด   ความดับ   
ความสงบ  ความรู้ยิ่ง  ความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน.

[๑๗๒๗]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิด  พึงคิดว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกข-
นิโรธคามินีปฏิปทา  ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะความคิดนั้น  ประกอบด้วยประโยชน์  
เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้น    ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย...  เพื่อนิพพาน     ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริง
ว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑  

ปปาตสูตร

  ว่าด้วยเหวคือความเกิด  

[๑๗๒๘]
  สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ  ใกล้พระนครราชคฤห์  ครั้งนั้น  พระผู้มีพระภาคตรัสเรียก

ภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า  

  ดูกรภิกษุทั้งหลายมาเถิด  เราจักเข้าไปยังยอดเขากั้นเขตแดนเพื่อพักกลางวัน  
  ภิกษุเหล่าน้ันทูลรับพระด�ารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว   ครั้งนั้น   พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมาก   

เสด็จเข้าไปยงัยอดเขากัน้เขตแดน  ภกิษรุปูหนึง่ได้เห็นเหวใหญ่บนยอดเขากัน้เขตแดน  คร้ันแล้วได้ทลูถาม  พระผู้มพีระภาคว่า   

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เหวนี้ใหญ่  เหวนี้ใหญ่แท้ๆ  เหวอื่นที่ใหญ่กว่า  และน่ากลัวกว่าเหวนี้มีอยู่หรือ  พระเจ้าข้า ?  

  พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า  เหวอื่นที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าเหวนี้มีอยู่.
  ภิ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ก็เหวอื่นที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าเหวนี้เป็นไฉน ?
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[๑๗๒๙]
เย   หิ    เกจิ   ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท   ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   

นปฺปชานนฺติ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ยถาภูต  นปฺปชานนฺติ  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  ยถาภูต   
นปฺปชานนฺติ    อย    ทุกฺขนิโรธคามินี    ปฏิปทาติ    ยถาภูต    นปฺปชานนฺติ ฯ    เต   
ชาติสวตฺตนิเกสุ    สงฺขาเรสุ    อภิรมนฺติ    ชราสวตฺตนิเกสุ    สงฺขาเรสุ    อภิรมนฺติ   
มรณสวตฺตนิเกสุ   สงฺขาเรสุ   อภิรมนฺติ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกส ุ  
สงฺขาเรสุ   อภิรมนฺติ ฯ    เต   ชาติสวตฺตนิเกสุ   สงฺขาเรสุ   อภิรตา   ชราสวตฺตนิเกสุ   
สงฺขาเรสุ   อภิรตา   มรณสวตฺตนิเกสุ    สงฺขาเรสุ   อภิรตา    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺ- 
สุปายาสสวตฺตนิเกสุ    สงฺขาเรสุ   อภิรตา   ชาติสวตฺตนิเกปิ    สงฺขาเร   อภิสงฺขโรนฺติ   
ชราสวตฺตนิเกปิ   สงฺขาเร   อภิสงฺขโรนฺติ   มรณสวตฺตนิเกปิ   สงฺขาเร   อภิสงฺขโรนฺติ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกปิ  สงฺขาเร  อภิสงฺขโรนฺติ ฯ   เต  ชาติสวตฺ- 
ตนิเกปิ    สงฺขาเร   อภิสงฺขริตฺวา   ชราสวตฺตนิเกปิ    สงฺขาเร   อภิสงฺขริตฺวา   มรณ- 
สวตฺตนิเกปิ    สงฺขาเร   อภิสงฺขริตฺวา    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกป ิ  
สงฺขาเร   อภิสงฺขริตฺวา   ชาติปปาตมฺปิ   ปปตนฺติ   ชราปปาตมฺปิ   ปปตนฺติ   มรณ- 
ปปาตมฺปิ   ปปตนฺติ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปปาตมฺปิ   ปปตนฺติ ฯ    เต   น   
ปริมุจฺจนฺติ    ชาติยา    ชราย   มรเณน    โสเกหิ    ปริเทเวหิ    ทุกฺเขหิ    โทมนสฺเสห ิ  
อุปายาเสหิ  น  ปริมุจฺจนฺติ  ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ ฯ  

[๑๗๓๐]
เย    จ    โข    เกจิ   ภิกฺขเว 1    สมณา    วา   พฺราหฺมณา   วา   อิท   ทุกฺขนฺต ิ  

ยถาภูต  ปชานนฺติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานนฺติ ฯ  เต   
ชาติสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  น  อภิรมนฺติ  ชราสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  น  อภิรมนฺติ  
มรณสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  น  อภิรมนฺติ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกสุ   
สงฺขาเรสุ  น  อภิรมนฺติ ฯ  เต  ชาติสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  อนภิรตา  ชราสวตฺตนิเกสุ   
สงฺขาเรสุ  อนภิรตา  มรณสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  อนภิรตา  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺ- 
สุปายาสสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  อนภิรตา  ชาติสวตฺตนิเกปิ  สงฺขาเร  น  อภิสงฺขโรนฺติ   
ชราสวตฺตนิเกปิ  สงฺขาเร  น  อภิสงฺขโรนฺติ  มรณสวตฺตนิเกปิ  สงฺขาเร  น  อภิสงฺขโรนฺติ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกปิ    สงฺขาเร    น    อภิสงฺขโรนฺติ ฯ    เต   
ชาติสวตฺตนิเกปิ  สงฺขาเร  อนภิสงฺขริตฺวา  ชราสวตฺตนิเกปิ  สงฺขาเร  อนภิสงฺขริตฺวา  
มรณสวตฺตนิเกปิ  สงฺขาเร  อนภิสงฺขริตฺวา  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกปิ   
สงฺขาเร   อนภิสงฺขริตฺวา   ชาติปปาตมฺปิ   น   ปปตนฺติ   ชราปปาตมฺปิ   น   ปปตนฺต ิ  

1.  ยุ. ภิกฺขุ ฯ
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[๑๗๒๙]
  พ.   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง   ย่อมไม่รู้ชัด 
ตามความเป็นจริงว่า   นี้ทุกข์...      น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   สมณะหรือพราหมณ์ 
เหล่านั้น   ย่อมยินดีในสังขารทั้งหลาย    ซ่ึงเป็นไปเพ่ือความเกิด...      เพ่ือความแก่...   
เพื่อความตาย...      เพื่อความโศก    ความร�่าไร    ความทุกข์    ความโทมนัสและ 
ความคบัแค้นใจ  ยนิดีแล้ว  ย่อมปรุงแต่งสงัขารทัง้หลาย  ซึง่เป็นไปเพือ่ความเกดิบ้าง...   
และความคับแค้นใจบ้าง   คร้ันปรุงแต่งแล้ว    ย่อมตกลงสู่เหวคือความเกิดบ้าง...   
และความคับแค้นใจบ้าง    เรากล่าวว่า   สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น   ย่อมไม่พ้นไป 
จากความเกิด    ความแก่    ความตาย    ความเศร้าโศก    ความร�่าไร    ความทุกข์   
ความโทมนัส  ความคับแค้นใจ  ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์.

[๑๗๓๐]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง    ย่อมรู้ตาม 
ความเป็นจริงว่า   นี้ทุกข์    ฯลฯ   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    สมณะหรือพราหมณ์ 
เหล่านัน้  ย่อมไม่ยินดใีนสงัขารทัง้หลาย  ซึง่เป็นไปเพ่ือความเกดิ...   และความคบัแค้นใจ   
ไม่ยนิดแีล้ว  ย่อมไม่ปรุงแต่งสังขารทัง้หลาย  ซึง่เป็นไปเพือ่ความเกิด...   และความคบัแค้นใจ   
ครั้นไม่ปรุงแต่งแล้ว   ย่อมไม่ตกลงสู่เหวคือความเกิดบ้าง...    และความคับแค้นใจบ้าง   
เรากล่าวว่า  สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้  ย่อมพ้นจากความเกดิ...   และความคบัแค้นใจ 
ย่อมพ้นจากทุกข์     ดูกรภิกษุท้ังหลาย    เพราะฉะน้ันแหละ    เธอท้ังหลายพึงกระท�า 
ความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๒
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มรณปปาตมฺปิ  น  ปปตนฺติ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปปาตมฺปิ  น  ปปตนฺติ ฯ   
เต   ปริมุจฺจนฺติ   ชาติยา   ชราย   มรเณน  โสเกหิ   ปริเทเวหิ   ทุกฺเขหิ    โทมนสฺเสห ิ  
อุปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺติ  ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว 1  อิท  ทุกฺขนฺติ   
โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ 

[๑๗๓๑]
อตฺถิ  ภิกฺขเว  มหาปริฬาโห  นาม  นิรโย  ตตฺถ  ยงฺกิฺจิ  จกฺขุนา  รูป  ปสฺสติ   

อนิฏฺรูปฺเว   ปสฺสติ    โน    อิฏฺรูป    อกนฺตรูปฺเว   ปสฺสติ    โน    กนฺตรูป   
อมนาปรูปฺเว  ปสฺสติ  โน  มนาปรูป  ยงฺกิฺจิ  โสเตน  สทฺท  สุณาติ  ฯเปฯ  ยงฺกิฺจิ  
กาเยน  โผฏฺพฺพ  ผสุต ิฯ  ยงกฺฺิจ ิ มนสา  ธมมฺ  วชิานาต ิ อนฏฺิรูปฺเว  วชิานาต ิ  
โน  อิฏฺรูป  อกนฺตรูปฺเว  วิชานาติ  โน  กนฺตรูป  อมนาปรูปฺเว  วิชานาติ  โน  
มนาปรูปนฺติ ฯ  

[๑๗๓๒]
เอว  วุตฺเต  อฺตโร  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  มหา  วต  โส  ภนฺเต  ปริฬาโห   

สุมหา  วต  โส  ภนฺเต  ปริฬาโห  อตฺถิ  นุ  โข  ภนฺเต  เอตมฺหา  ปริฬาหา  อฺโ   
ปริฬาโห  มหนฺตตโร  จ 2  ภยานกตโร  จาติ ฯ  อตฺถิ  โข  ภิกฺขุ  เอตมฺหา  ปริฬาหา  
อฺโ  ปริฬาโห  มหนฺตตโร  จ  ภยานกตโร  จาติ ฯ  กตโม  ปน  ภนฺเต  เอตมฺหา   
ปริฬาหา  อฺโ  ปริฬาโห  มหนฺตตโร  จ  ภยานกตโร  จาติ ฯ  

[๑๗๓๓]
เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว 3  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต   

นปฺปชานนฺติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  นปฺปชานนฺติ ฯ  เต  
ชาติสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  อภิรมนฺติ  ฯเปฯ  อภิรตา  อภิสงฺขโรนฺติ ฯ  อภิสงฺขริตฺวา   

1.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
2.  โป. ม. เจว ฯ
3.  ยุ. ภิกฺขุ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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ปริฬาหสูตร  

  ว่าด้วยความเร่าร้อน  

[๑๗๓๑]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   นรกชื่อว่ามีความเร่าร้อนมาก    มีอยู่    ในนรกน้ัน   บุคคล 
ยังเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนัยน์ตาได้    (แต่)    เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียว  
ไม่เห็นรูปท่ีน่าปรารถนา   เห็นรูปท่ีไม่น่าใคร่อย่างเดียว    ไม่เห็นรูปที่น่าใคร่    เห็นรูปท่ี 
ไม่น่าชอบใจอย่างเดียว  ไม่เห็นรูปที่น่าชอบใจ  ได้ฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยหูได้...   
ได้สูดกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยจมูกได้...      ได้ลิ้มรสอย่างใดอย่างหน่ึงด้วยลิ้นได้...   
ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกายได้...      ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์อย่างหนึ่ง 
ด้วยใจได้    (แต่)    รู้แจ้งรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียว    ไม่รู ้แจ้งรูปที่น่าปรารถนา   
รู้แจ้งรูปที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียว   ไม่รู้แจ้งรูปที่น่าใคร่    รู้แจ้งรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียว   
ไม่รู้แจ้งรูปที่น่าพอใจ.

[๑๗๓๒]
  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัอย่างนีแ้ล้ว  ภกิษรุปูหนึง่ได้ทูลถามพระผูม้พีระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  ความเร่าร้อนมาก   

ความเร่าร้อนมากแท้ๆ  ความเร่าร้อนอื่นที่มากกว่า  และน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนนี้  มีอยู่หรือ ?

  พ.  ดูกรภิกษุ  ความเร่าร้อนอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนนี้มีอยู่.
  ภิ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ก็ความเร่าร้อนอื่นที่มากกว่า  และน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนนี้  เป็นไฉน ?

[๑๗๓๓]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง    ย่อมไม่รู ้ชัด 
ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณ์ 
เหล่านั้น    ย่อมยินดีในสังขารท้ังหลาย   ซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิด    ฯลฯ    ยินดีแล้ว   
ย่อมปรุงแต่ง  ครั้นปรุงแต่งแล้ว  ย่อมเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อน  เพราะความเกิดบ้าง   
ความแก่บ้าง  ความตายบ้าง  ความเศร้าโศก  ความร�่าไร  ความทุกข์  ความโทมนัส   
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ชาติปริฬาเหนปิ    ปริฑยฺหนฺติ    ชราปริฬาเหนปิ    ปริฑยฺหนฺติ    มรณปริฬาเหนป ิ  
ปริฑยฺหนฺติ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปริฬาเหนปิ    ปริฑยฺหนฺติ ฯ    เต   น   
ปริมุจฺจนฺติ    ชาติยา    ชราย   มรเณน    โสเกหิ    ปริเทเวหิ    ทุกฺเขหิ    โทมนสฺเสห ิ  
อุปายาเสหิ  น  ปริมุจฺจนฺติ  ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ ฯ  

[๑๗๓๔]
เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต   

ปชานนฺติ    ฯเปฯ    อย    ทุกฺขนิโรธคามินี    ปฏิปทาติ    ยถาภูต    ปชานนฺติ ฯ    เต   
ชาติสวตฺตนิเกสุ    สงฺขาเรสุ   นาภิรมนฺติ    ฯเปฯ   อนภิรตา ฯ   น   อภิสงฺขโรนฺติ ฯ   
อนภิสงฺขริตฺวา  ชาติปริฬาเหนปิ   น  ปริฑยฺหนฺติ   ชราปริฬาเหนปิ   น  ปริฑยฺหนฺติ   
มรณปริฬาเหนปิ   น   ปริฑยฺหนฺติ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปริฬาเหนปิ   น   
ปริฑยฺหนฺติ ฯ  เต  ปริมุจฺจนฺติ  ชาติยา  ชราย  มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ   
โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺติ  ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  
ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๓๕]
โย  จ 1  โข  ภิกฺขเว  เอว  วเทยฺย  อห  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อนภิสเมจฺจ  

ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท   อริยสจฺจ   ยถาภูต   อนภิสเมจฺจ  สมฺมา  ทุกฺขสฺสนฺต  
กรสฺิสามตี ิ เนต  าน  วชิชฺต ิฯ  เสยฺยถาปิ  ภกิขฺเว  โย  เอว  วเทยยฺ  อห  กฏูาคารสสฺ  
เหฏฺมิ  ฆร  อกริตฺวา  อุปริม  ฆร  อาโรเปสฺสามีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว  โย  เอว  วเทยฺย  อห  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อนภิสเมจฺจ  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธ- 
คามินีปฏิปท  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อนภิสเมจฺจ  สมฺมา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสามีติ  เนต  
าน  วิชฺชติ ฯ  

[๑๗๓๖]
โย  จ  โข  ภิกฺขเว  เอว  วเทยฺย  อห  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อภิสเมจฺจ  ฯเปฯ   

ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท    อริยสจฺจ    ยถาภูต    อภิสเมจฺจ    สมฺมา    ทุกฺขสฺสนฺต   

1.  ยุ. หิ ฯ



1061 

๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

และความคบัแค้นใจบ้าง   เรากล่าวว่า  สมณะหรอืพราหมณ์เหล่านัน้    ย่อมไม่พ้นไปจาก
ความเกิด...  ความคับแค้นใจ  ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์.

[๑๗๓๔]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย    ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง    ย่อมรู้ชัด 
ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณ์ 
เหล่านั้น  ย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลาย  ซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิด  ฯลฯ  ไม่ยินดีแล้ว   
ย่อมไม่ปรงุแต่ง  ครัน้ไม่ปรงุแต่งแล้ว  ย่อมไม่เร่าร้อน  ด้วยความเร่าร้อนเพราะความเกดิ...  
และความคบัแค้นใจ  เรากล่าวว่า  สมณะหรอืพราหมณ์เหล่านัน้ย่อมพ้นจากความเกดิ...   
ความคบัแค้นใจ  ย่อมพ้นจากทกุข์   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เพราะฉะนัน้แหละ  เธอทัง้หลาย
พงึกระท�าความเพยีรเพือ่รูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา.

จบ  สูตรที่ ๓  

กูฎสูตร

  ว่าด้วยฐานะที่มีได้และมีไม่ได้

[๑๗๓๕]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ก็ผู ้ใดพึงกล่าวอย่างน้ีว่า    เราไม่ตรัสรู้ทุกขอริยสัจตาม 
ความเป็นจริงแล้ว   ฯลฯ  ไม่ตรัสรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเป็นจริง 
แล้ว  จักกระท�าท่ีสุดแห่งทุกข์โดยชอบ  ดังน้ี  ข้อน้ีมิใช่ฐานะที่จะมีได้  เปรียบเหมือน 
ผูใ้ดพงึกล่าวอย่างนีว่้า  เราไม่ได้กระท�าเรอืนชัน้ล่าง  แล้วจกัยกเรอืนชัน้บนแห่งเรือนยอด   
ดงันี ้ ข้อนีม้ใิช่ฐานะทีจ่ะมไีด้  ฉนัใด  ผูใ้ดพงึกล่าวอย่างนีว่้า  เราไม่ได้ตรสัรูท้กุขอรยิสจั
ตามความเป็นจริงแล้ว  ฯลฯ  ไม่ตรัสรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตามความเป็นจริงแล้ว   
จักกระท�าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ  ดังน้ี  ข้อน้ีมิใช่ฐานะที่จะมีได้  ฉันน้ันเหมือนกัน.

[๑๗๓๖]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ก็ผู ้ใดพึงกล่าวอย่างน้ีว่า    เราได้ตรัสรู้ทุกขอริยสัจตาม 
ความเป็นจริงแล้ว  ฯลฯ  ได้ตรัสรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเป็นจริงแล้ว   
จักกระท�าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ    ดังน้ี    ข้อน้ีเป็นฐานะที่จะมีได้    เปรียบเหมือน 
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กริสฺสามีติ  านเมต  วิชฺชติ ฯ  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  โย  เอว  วเทยฺย  อห  กูฏาคารสฺส   
เหฏฺมิ   ฆร   กริตฺวา   อุปริม   ฆร   อาโรเปสฺสามีติ   านเมต   วิชฺชติ ฯ    เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว    โย    เอว   วเทยฺย   อห   ทุกฺข   อริยสจฺจ   ยถาภูต   อภิสเมจฺจ   ฯเปฯ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อภิสเมจฺจ  สมฺมา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสามีติ   
านเมต  วิชฺชติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๓๗]
เอก   สมย   ภควา    เวสาลิย   วิหรติ   มหาวเน   กูฏาคารสาลาย ฯ   อถ    โข   

อายสฺมา  อานนฺโท  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เวสาลิย 1  ปิณฺฑาย  
ปาวิสิ ฯ   อทฺทสา    โข   อายสฺมา   อานนฺโท   สมฺพหุเล   ลิจฺฉวิกุมารเก   สณฺาคาเร   
อุปาสน  กโรนฺเต  ทูรโตว  สุขุเมน  ตาฬจฺฉิคฺคเฬน  อสน  อติปาเตนฺเต  โปขานุโปข 2   
อวิราธิต ฯ  ทิสฺวานสฺส  เอตทโหสิ  สิกฺขิตา  วติเม  ลิจฺฉวิกุมารกา  สุสิกฺขิตา  วติเม   
ลิจฺฉวิกุมารกา  ยตฺร  หิ  นาม  ทูรโตว  สุขุเมน  ตาฬจฺฉิคฺคเฬน  อสน  อติปาเตสฺสนฺติ   
โปขานุโปข  อวิราธิตนฺติ ฯ  

[๑๗๓๘]
อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เวสาลิย  ปิณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปิณฺฑปาต-

ปฏิกฺกนฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  
นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธาห  ภนฺเต   
ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย    เวสาลิย   ปิณฺฑาย   ปาวิสึ ฯ   อทฺทส   
ขฺวาห  ภนฺเต  สมฺพหุเล  ลิจฺฉวิกุมารเก  สณฺาคาเร  อุปาสน  กโรนฺเต  ทูรโตว  สุขุเมน  
ตาฬจฺฉิคฺคเฬน  อสน  อติปาเตนฺเต  โปขานุโปข  อวิราธิต ฯ  ทิสฺวาน  เม  เอตทโหสิ   
สิกฺขิตา  วติเม  ลิจฺฉวิกุมารกา  สุสิกฺขิตา  วติเม  ลิจฺฉวิกุมารกา  ยตฺร  หิ  นาม  ทูรโตว   
สุขุเมน  ตาฬจฺฉิคฺคเฬน  อสน   อติปาเตสฺสนฺติ    โปขานุโปข   อวิราธิตนฺติ ฯ  ต   กึ   

1.  ม. ยุ. เวสาลึ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
2.  สี. ม. ยุ. โปงฺขานุโปงฺข ฯ  เอวมุปริปิ ฯ



1063 

๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า    เรากระท�าเรือนชั้นล่างแล้ว    จักยกเรือนชั้นบนแห่งเรือนยอด  
ดังนี้   ข้อน้ีเป็นฐานะท่ีจะมีได้   ฉันใด  ผู้ใดพึงกล่าวอย่างน้ีว่าเราได้ตรัสรู้ทุกขอริยสัจ
ตามความเป็นจริงแล้ว   ฯลฯ    ได้ตรัสรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตามความเป็นจริงแล้ว  
จักกระท�าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ   ดังนี้   ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้   ฉันนั้นเหมือนกัน   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะน้ันแหละ    เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู ้ 
ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๔  

วาลสูตร

  ว่าด้วยการแทงตลอดตามความเป็นจริงยาก  

[๑๗๓๗]
  สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา   ป่ามหาวัน    ใกล้เมืองเวสาลี    ครั้งนั้น    เวลาเช้า   

ท่านพระอานนท์นุ่งแล้ว    ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลี   ท่านพระอานนท์ได้เห็นลิจฉวีกุมารมากด้วยกัน  

ก�าลังท�าการยิงศรอยู่ในศาลาส�าหรับเรียนศิลปะ    ยิงลูกศรให้เข้าไปติดๆ กันโดยช่องดาลอันเล็ก   แต่ที่ไกลได้ไม่ผิดพลาด   

ครัน้แล้ว  ได้มคีวามคดิว่า  พวกลจิฉวกีมุารเหล่านี ้ ทีจ่กัยงิลกูศรให้เข้าไปตดิๆ กนัโดยช่องดาลอนัเลก็  แต่ทีไ่กลได้ไม่ผดิพลาด  

เป็นผู้ศึกษาแล้ว  ศึกษาดีแล้ว.

[๑๗๓๘]
  คร้ังน้ัน   ท่านพระอานนท์    คร้ันเที่ยวไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีแล้ว    เวลาปัจฉาภัต    กลับจากบิณฑบาต   

เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า  

ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ  ขอประทานพระวโรกาส  เมือ่เวลาเช้า  ข้าพระองค์นุง่แล้ว  ถอืบาตรและจวีรเข้าไปบณิฑบาตในเมอืงเวสาล ี 

ได้เหน็ลจิฉวกีมุารมากด้วยกนั  ก�าลงัท�าการยิงศรอยูใ่นศาลาส�าหรบัเรยีนศลิปะยงิลกูศรให้เข้าไปติดๆ กนัโดยช่องดาลอนัเล็ก   

แต่ท่ีไกลได้ไม่ผิดพลาด   คร้ันแล้ว   ข้าพระองค์    ได้มีความคิดว่า   พวกลิจฉวีกุมารเหล่านี้ที่ยิงลูกศรให้เข้าไปติดๆ กัน 

โดยช่องดาลอันเล็ก  แต่ที่ไกลได้ไม่ผิดพลาด  เป็นผู้ศึกษาแล้ว  ศึกษาดีแล้ว  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  

  ดูกรอานนท์  เธอจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน  อย่างไหนจะท�าได้ยากกว่ากัน   
หรอืจะให้เกดิขึน้ได้ยากกว่ากนั ?   คอื  การทียิ่งลกูศรให้เข้าไปติดๆ กนัโดยช่องดาลอันเลก็   
แต่ที่ไกลได้ไม่ผิดพลาด  กับการแทงปลายขนทรายด้วยปลายขนทรายที่แบ่งออกแล้ว
เป็น ๗ ส่วน.
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มฺสิ   อานนฺท  กตม   นุ    โข  ทุกฺกรตร   วา  ทุรภิสมฺภวตร   วา ฯ  โย  ทูรโตว   
สุขุเมน  ตาฬจฺฉิคฺคเฬน  อสน  อติปาเตยฺย  โปขานุโปข  อวิราธิต  โย  วา  สตฺตธา  
ภินฺนสฺส  วาลสฺส  โกฏิยา  โกฏึ   ปฏิวิชฺเฌยฺยาติ ฯ   เอตเทว  ภนฺเต  ทุกฺกรตรฺเจว   
ทุรภิสมฺภวตรฺจ  โย  วา  สตฺตธา  ภินฺนสฺส  วาลสฺส  โกฏิยา  โกฏึ  ปฏิวิชฺเฌยฺยาติ ฯ   
อถ   โข    เต 1   อานนฺท   ทุปฺปฏิวิชฺฌตร   ปฏิวิชฺฌนฺติ    เย    อิท   ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   
ปฏิวิชฺฌนฺติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปฏิวิชฺฌนฺติ ฯ  ตสฺมา   
ติหานนฺท  อิท   ทุกฺขนฺติ    โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   
โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๓๙]
อตฺถิ  ภิกฺขเว  โลกนฺตริกา  อฆา  อสวุตา  อนฺธการา  อนฺธการติมิสา  ยตฺถปิเมส  

จนฺทิมสุริยาน  เอวมหิทฺธิกาน  เอวมหานุภาวาน  อาภาย 2  นานุโภนฺตีติ ฯ  

[๑๗๔๐]
เอว  วุตเฺต  อฺตโร  ภกิขฺ ุ ภควนตฺ  เอตทโวจ  มหา  วต  โส  ภนฺเต  อนฺธกาโร   

สมุหา  วต  โส  ภนเฺต  อนธฺกาโร  อตถฺ ิ นุ  โข  ภนฺเต  เอตมหฺา  อนฺธการา  อฺโ  อนฺธกาโร   
มหนตฺตโร  จ  ภยานกตโร  จาต ิฯ  อตฺถ ิ โข  ภกิขฺุ  เอตมฺหา  อนฺธการา  อฺโ  อนฺธกาโร   
มหนตฺตโร  จ  ภยานกตโร  จาต ิฯ  กตโม  ปน  ภนฺเต  เอตมหฺา  อนฺธการา  อฺโ  อนฺธกาโร   
มหนตฺตโร  จ  ภยานกตโร  จาต ิฯ  

[๑๗๔๑]
เย   หิ    เกจิ    ภิกฺขุ   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา    อิท   ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   

นปฺปชานนฺติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  นปฺปชานนฺติ ฯ  เต   
ชาตสิวตตฺนเิกส ุ สงขฺาเรส ุ อภริมนตฺ ิ ฯเปฯ  อภริตา ฯ  อภสิงขฺโรนตฺ ิฯ  อภสิงขฺรติวฺา   
ชาตนฺธการมฺปิ    ปปตนฺติ    ชรนฺธการมฺปิ    ปปตนฺติ    มรณนฺธการมฺปิ    ปปตนฺต ิ  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสนฺธการมฺปิ   ปปตนฺติ ฯ    เต   น   ปริมุจฺจนฺติ   ชาติยา   
ชราย  มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ  น  ปริมุจฺจนฺติ  
ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ ฯ  

1.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
2.  โป. ยุ. อาภา ฯ
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  อา.  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  การแทงปลายขนทรายด้วยปลายขนทาย 1ทีแ่บ่งออกแล้ว  เป็น ๗ ส่วน  กระท�าได้ยากกว่า  

และให้เกิดขึ้นได้ยากกว่าพระเจ้าข้า.

  พ.  ดูกรอานนท์  ชนเหล่าใดย่อมแทงตลอดตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  
นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏิปทา  ชนเหล่าน้ันย่อมแทงตลอดได้ยากกว่าโดยแท้  เพราะฉะน้ัน
แหละ  อานนท์    เธอพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า   นี้ทุกข์    ฯลฯ   
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๕  

อันธการีสูตร  

  ผู้รู้ตามเป็นจริงไม่ตกไปสู่ที่มืด

[๑๗๓๙]
  ...ดูกรภิกษุทั้งหลาย    โลกันตนรกมีแต่ความทุกข์    มืดคลุ้มมัวเป็นหมอก 
สัตว์ในโลกนัตนรกนัน้  ไม่ได้รบัรัศมีพระจันทร์และพระอาทติย์ซึง่มีฤทธิมี์อานุภาพมาก
อย่างนี้.

[๑๗๔๐]
  เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว  ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ความมืด

นั้นมาก  ความมืดนั้นมากแท้ๆ  ความมืดอย่างอื่นที่มากกว่า  และน่ากลัวกว่าความมืดนี้  มีอยู่หรือ ?

  พ.  ดูกรภิกษุ  ความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่.
  ภิ.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้  เป็นไฉน.  

[๑๗๔๑]
  พ.  ดูกรภิกษ ุ กส็มณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  ย่อมไม่รูช้ดัตามความเป็นจรงิ 
ว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดี 
ในสังขารทัง้หลาย  ซึง่เป็นไปเพ่ือความเกิด  ฯลฯ  ยนิดแีล้วย่อมปรุงแต่ง  ครัน้ปรุงแต่ง
แล้ว  ย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิด...   และความคับแค้นใจ  เรากล่าวว่า  สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากความเกิด...   ความคับแค้นใจ  ย่อมไม่พ้นไป
จากทุกข์.

1.  ขนทราย  -ผู้รวบรวม
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[๑๗๔๒]
เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขุ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต   

ปชานนฺติ    ฯเปฯ    อย    ทุกฺขนิโรธคามินี    ปฏิปทาติ    ยถาภูต    ปชานนฺติ ฯ    เต   
ชาติสวตฺตนิเกสุ    สงฺขาเรสุ   นาภิรมนฺติ    ฯเปฯ   อนภิรตา ฯ   น   อภิสงฺขโรนฺติ ฯ   
อนภสิงขฺรติวฺา  ชาตนธฺการมปิฺ  น  ปปตนฺต ิ ชรนฺธการมฺปิ  น  ปปตนฺต ิ มรณนฺธการมฺปิ   
น  ปปตนฺติ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสนฺธการมฺปิ  น  ปปตนฺติ ฯ  เต  ปริมุจฺจนฺติ   
ชาตยิา  ชราย  มรเณน  โสเกห ิ ปริเทเวห ิ ทกุเฺขห ิ โทมนสเฺสห ิ อปุายาเสห ิ ปรมิจุจฺนตฺ ิ 
ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๔๓]
เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ปุริโส  มหาสมุทฺเท  เอกจฺฉิคฺคฬ  ยุค  ปกฺขิเปยฺย  ตตฺราปิสฺส  

กาโณ  กจฺฉโป  โส 1  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน  สกึ  สกึ  อุมฺมุชฺเชยฺย ฯ  ต  กึ  
มฺถ  ภิกฺขเว  อปิ  นุ  โส 2  กาโณ  กจฺฉโป  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน  สกึ   
สกึ  อุมฺมุชฺชนฺโต  อมุสฺมึ  เอกจฺฉิคฺคเฬ  ยุเค  คีว  ปเวเสยฺยาติ ฯ  ยทิ  นูน  ภนฺเต   
กทาจิ   กรหจิ   ทีฆสฺส   อทฺธุโน   อจฺจเยนาติ ฯ   ขิปฺปตร    โข    โส   ภิกฺขเว   กาโณ   
กจฺฉโป  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน  สกึ  สกึ  อุมฺมุชฺชนฺโต  อมุสฺมึ  เอกจฺฉิคฺคเฬ  
ยุเค  คีว  ปเวเสยฺย ฯ  น  เตฺววาห  ภิกฺขเว  สกึ  วินิปาตคเตน  พาเลน  มนุสฺสตฺต   
วทามิ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  น  เหตฺถ  ภิกฺขเว  อตฺถิ  ธมฺมจริยา  สมจริยา  กุสลกิริยา  
ปฺุกิริยา  อฺมฺขาทิกา ฯ  เอตฺถ  ภิกฺขเว  วตฺตติ  ทุพฺพลขาทิกา ฯ  ต  กิสฺส   
เหตุ ฯ   อทิฏฺตฺตา   ภิกฺขเว   จตุนฺน   อริยสจฺจาน ฯ   กตเมส    จตุนฺน ฯ   ทุกฺขสฺส   
อริยสจฺจสฺส  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย  อริยสจฺจสฺส ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  
ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ยุ. โย ฯ
2.  ม. โข ฯ
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[๑๗๔๒]
  ดกูรภกิษ ุ ส่วนสมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่  ย่อมรูช้ดัตามความเป็นจรงิ 
ว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ยินดี   
ในสังขารท้ังหลาย    ซ่ึงเป็นไปเพื่อความเกิด    ฯลฯ    ไม่ยินดีแล้ว    ย่อมไม่ปรุงแต่ง   
ครัน้ไม่ปรุงแต่งแล้ว  ย่อมไม่ตกไปสูค่วามมดืคอืความเกดิบ้าง...  และความคบัแค้นบ้าง   
เรากล่าวว่า    สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน    ย่อมพ้นไปจากความเกิด...    และ 
ความคับแค้นใจ  ย่อมพ้นไปจากความทุกข์     ดูกรภิกษุ    เพราะฉะนั้นแหละ   เธอพงึ
กระท�าความเพียร  เพ่ือรู้ตามความจรงิ 1ว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  น้ีทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา.

จบ  สูตรที่ ๖  

ฉิคคฬสูตรที่ ๑  

  ว่าด้วยความเป็นมนุษย์ยาก  

[๑๗๔๓]
  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เปรียบเหมอืนบุรษุโยนแอก  ซึง่มีช่องเดยีวลงไปในมหาสมทุร  
เต่าตาบอดมอียูใ่นมหาสมุทรนัน้  ต่อล่วงร้อยปีๆ มนัจะโผล่ขึน้คราวหนึง่ๆ  เธอทัง้หลาย 
จะส�าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน  เต่าตาบอดนัน้  ต่อล่วงร้อยปีๆ มนัจะโผล่ขึน้คราวหนึง่ๆ   
จะสอดคอให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นได้บ้างหรือหนอ ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ถ้าล่วงกาลนานไปบางครั้งบางคราว    เต่าจะสอดคอให้เข้าไป 

ในแอกนั้นได้บ้าง.

  พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เต่าตาบอด  ต่อล่วงร้อยปีๆ มันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งๆ  
สอดคอให้เข้าไปในแอกซ่ึงมช่ีองเดยีวโน้น  ยงัจะเรว็กว่า  เราย่อมกล่าวความเป็นมนษุย์  
เพราะคนพาลผู้ไปสู่วินิบาตแล้วคราวเดียวก็หามิได้   ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?    เพราะว่า 
ในวินิบาตนี้    ไม่มีการประพฤติธรรม    การประพฤติชอบ   การกระท�ากุศล   การ 
กระท�าบุญ   มีแต่การเคี้ยวกินกันและกัน  การเคี้ยวกิน  ผู้มีก�าลังน้อยกว่า  ย่อมเป็นไป 
ในวินิบาตนี้   ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔   อริยสัจ ๔ เป็นไฉน ?   
คือ    ทุกขอริยสัจ    ฯลฯ    ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ      ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
เพราะฉะน้ันแหละ    เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร    เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า   
นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๗  

1.  ข้อสังเกต : ในที่อื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “ตามความเป็นจริง”  -ผู้รวบรวม
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[๑๗๔๔]
เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  อย  มหาปวี  เอโกทิกา 1  อสฺส  ตตฺร  ปุริโส  เอกจฺฉิคฺคฬ  

ยุค  ปกฺขิเปยฺย  ตเมน  ปุรตฺถิโม  วาโต  ปจฺฉิเมน  สหเรยฺย  ปจฺฉิโม  วาโต  ปุรตฺถิเมน  
สหเรยยฺ  อตฺุตโร  วาโต  ทกขฺเิณน  สหเรยฺย  ทกขิฺโณ  วาโต  อุตตฺเรน  สหเรยฺย  ตตรฺสสฺ   
กาโณ  กจฺฉโป  โส  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน  สกึ  สกึ  อุมฺมุชฺเชยฺย ฯ  ต  กึ  
มฺถ  ภิกฺขเว  อปิ  นุ  โข 2  กาโณ  กจฺฉโป  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน  สกึ  
สกึ  อุมฺมุชฺชนฺโต  อมุสฺมึ  เอกจฺฉิคฺคเฬ  ยุเค  คีว  ปเวเสยฺยาติ ฯ  อธิจฺจมิท  ภนฺเต  ย  
โส  กาโณ  กจฺฉโป  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน  สกึ  สกึ  อุมฺมุชฺชนฺโต  อมุสฺมึ  
เอกจฺฉิคฺคเฬ  ยุเค  คีว  ปเวเสยฺยาติ ฯ  เอว  อธิจฺจมิท  ภิกฺขเว  ย  มนุสฺสตฺต  ลภติ ฯ  
เอว  อธิจฺจมิท  ภิกฺขเว  ย  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชฺชติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  เอว  
อธิจฺจมิท  ภิกฺขเว  ย  ตถาคตปฺปเวทิโต  ธมฺมวินโย  โลเก  ทิปฺปติ ฯ  ตสฺสิท 3  ภิกฺขเว   
มนสุสฺตตฺ  ลทธฺ  ตถาคโต  จ 4  โลเก  อุปฺปนฺโน  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ตถาคตปฺปเวทโิต   
จ  ธมฺมวินโย  โลเก  ทิปฺปติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  
ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๔๕]
เสยฺยถาปิ    ภิกฺขเว    ปุริโส    สิเนรุสฺส    ปพฺพตราชสฺส    สตฺต   มุคฺคมตฺติโย   

ปาสาณสกฺขรา  อุปนิกฺขิเปยฺย ฯ  ต  กึ  มฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร ฯ  ยา   
จ 5  สตฺต  มุคฺคมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา  อุปนิกฺขิตฺตา  โย  จ 6  สิเนรุ  ปพฺพตราชาติ ฯ   

1.  ม. ยุ. เอโกทกา ฯ
2.  โป. ยุ. โส ฯ
3.  สี. ตติย ฯ
4.  ม. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
5.  ม. วา ฯ
6.  ม. วา ฯ  
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๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

ฉิคคฬสูตรที่ ๒  

  ว่าด้วยการได้ความเป็นมนุษย์ยาก  

[๑๗๔๔]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนมหาปฐพีนี้มีน�้าเป็นอันเดียวกัน  บุรุษโยนแอก 
ซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาปฐพีนั้น    ลมทิศบูรพาพัดเอาแอกนั้นไปทางทิศประจิม   
ลมทิศประจิมพัดเอาไปทางทิศบูรพา    ลมทิศอุดรพัดเอาไปทางทิศทักษิณ   
ลมทิศทักษิณพัดเอาไปทางทิศอุดร    เต่าตาบอดมีอยู่ในมหาปฐพีนั้น   ต่อล่วงร้อยปีๆ  
มันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งๆ  เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน  เต่าตาบอดนั้น   
ต่อล่วงร้อยปีๆ มันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งๆ จะสอดคอให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้น
ได้บ้างหรือหนอ ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ข้อที่เต่าตาบอด   ต่อล่วงร้อยปีๆ มันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งๆ   

จะสอดคอเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นเป็นของยาก.  

  พ.   ฉันนั้นภิกษุท้ังหลาย   การได้ความเป็นมนุษย์เป็นของยาก   พระตถาคต- 
อรหนัตสมัมาสมัพุทธเจ้าจะอบุติัในโลกเป็นของยาก  ธรรมวนัิยทีพ่ระตถาคตประกาศแล้ว 
จะรุ่งเรืองในโลก  ก็เป็นของยาก  ความเป็นมนุษย์นี้เขาได้แล้ว   พระตถาคตอรหันต-
สมัมาสมัพุทธเจ้าอบัุติแล้วในโลกและธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแล้วกร็ุง่เรอืงอยูใ่นโลก   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร    เพื่อรู้ 
ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๘    

สิเนรุสูตรที่ ๑  

  ทุกข์ของพระอริยบุคคลหมดไปมากกว่าที่เหลือ  

[๑๗๔๕]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนบุรุษเก็บก้อนหิน  ประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียว 
๗ ก้อนแห่งขุนเขาสิเนรุราช  เธอจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน  ก้อนหินประมาณเท่า
เมล็ดถั่วเขียว ๗ ก้อนที่บุรุษเก็บแล้วกับขุนเขาสิเนรุราช  อย่างไหนจะมากกว่ากัน ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ขุนเขาสิเนรุราชมากกว่า   ก้อนหินประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียว 

๗ ก้อนที่บุรุษเก็บแล้ว  น้อยกว่า  เมื่อเทียบกับขุนเขาสิเนรุราชแล้ว  ก้อนหินประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียว ๗ ก้อน  ที่บุรุษนั้น

เก็บไว้แล้ว  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแม้ส่วนเสี้ยว.
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เอตเทว  ภนเฺต  พหตุร  ยททิ  สเินรุ  ปพพฺตราชา  อปปฺมตฺตกิา  สตตฺ  มคุคฺมตตฺโิย   
ปาสาณสกขฺรา  อปุนกิขิฺตตฺา  สงขฺมฺปิ  น  อเุปนติฺ  อปุนธิมฺปิ  น  อเุปนติฺ  กลภาคมปิฺ   
น   อุเปนฺติ    สิเนรุ   ปพฺพตราชาน    อุปนิธาย   สตฺต    มุคฺคมตฺติโย   ปาสาณสกฺขรา   
อุปนิกฺขิตฺตาติ ฯ    เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   อริยสาวกสฺส   ทิฏฺสิมฺปนฺนสฺส   ปุคฺคลสฺส   
อภิสเมตาวิโน    เอตเทว   พหุตร   ทุกฺข   ยทิท   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   อปฺปมตฺตก   
อวสิฏฺ   สงฺขมฺปิ   น   อุเปติ   อุปนิธมฺปิ   น   อุเปติ   กลภาคมฺปิ   น   อุเปติ   ปุริม   
ทุกฺขกฺขนฺธ   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   อุปนิธาย  ยทิท   สตฺตกฺขตฺตุ�ปรมตา ฯ  โย  อิท   
ทุกฺขนฺติ    ยถาภูต   ปชานาติ    ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ    ยถาภูต   
ปชานาติ ฯ   ตสฺมา   ติห    ภิกฺขเว    อิท    ทุกฺขนฺติ    โยโค    กรณีโย    ฯเปฯ    อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๔๖]

  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สิเนรุ  ปพฺพตราชา 1  ปริกฺขย  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺย  เปตฺวา   
สตฺต  มคุคฺมตตฺโิย  ปาสาณสกขฺรา ฯ  ต  ก ึ มฺถ  ภกิขฺเว  กตม  น ุ โข  พหตุร ฯ   
ย 2  วา  สิเนรุสฺส  ปพฺพตราชสฺส  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  ยา  จ  สตฺต  มุคฺคมตฺติโย   
ปาสาณสกฺขรา  อวสิฏฺาติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  สิเนรุสฺส  ปพฺพตราชสฺส  ยทิท  
ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   อปฺปมตฺติกา   สตฺต    มุคฺคมตฺติโย   ปาสาณสกฺขรา   อวสิฏฺา   
สงฺขมฺปิ   น   อุเปนฺติ   อุปนิธมฺปิ   น    อุเปนฺติ   กลภาคมฺปิ   น    อุเปนฺติ   สิเนรุสฺส   
ปพฺพตราชสฺส  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อุปนิธาย  สตฺต  มุคฺคมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา   
อวสิฏฺาติ ฯ    เอวเมว    โข    ภิกฺขเว    อริยสาวกสฺส   ทิฏฺสิมฺปนฺนสฺส    ปุคฺคลสฺส   
อภิสเมตาวิโน    เอตเทว   พหุตร   ทุกฺข   ยทิท   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   อปฺปมตฺตก   
อวสิฏฺ   สงฺขมฺปิ   น   อุเปติ   อุปนิธมฺปิ   น   อุเปติ   กลภาคมฺปิ   น   อุเปติ   ปุริม   
ทุกฺขกฺขนฺธ�   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   อุปนิธาย  ยทิท   สตฺตกฺขตฺตุ�ปรมตา ฯ  โย  อิท   
ทุกฺขนฺติ    ยถาภูต   ปชานาติ    ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ    ยถาภูต   
ปชานาติ ฯ    ตสฺมา    ติห    ภิกฺขเว    อิท    ทุกฺขนฺติ    โยโค    กรณีโย    ฯเปฯ    อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ม. ยุ. ปพฺพตราชาย ฯ
2.  ม. ยุ. ยา ฯ



1071 

๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

  พ.   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก   สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ 1 
ตรัสรู้แล้ว  ผู้รู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่สิ้นไป  
หมดไปแล้ว  มากกว่าที่ยังเหลือมีประมาณน้อย  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  
หรือแม้ส่วนเสี้ยว    เมื่อเทียบกับกองทุกข์อันมีในก่อนที่สิ้นไป   หมดไปแล้ว   อย่างสูง
เพียง ๗ ชาติ  ฉันนั้นเหมือนกัน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย 
พงึกระท�าความเพยีร  เพือ่รูต้ามความเป็นจริงว่า  น้ีทกุข์  ฯลฯ  น้ีทกุขนิโรธคามินีปฏปิทา.

จบ  สูตรที่ ๙  

สิเนรุสูตรที่ ๒  

  ทุกข์ของพระอริยบุคคลหมดไปมากกว่าที่เหลือ  

[๑๗๔๖]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนขุนเขาสิเนรุราชพึงถึงความสิ้นไป   หมดไป   
เว้นก้อนหนิประมาณเท่าเมล็ดถัว่เขยีว ๗ ก้อน  เธอทัง้หลายจะส�าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน   
ขุนเขาสิเนรุราชที่สิ้นไป   หมดไป   กับก้อนหินประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียว ๗ ก้อน 
ที่ยังเหลืออยู่  อย่างไหนจะมากกว่ากัน ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ขุนเขาสิเนรุราชที่สิ้นไป  หมดไป  นี้แหละมากกว่า   ก้อนหิน

ประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียว ๗ ก้อนที่ยังเหลืออยู่  น้อยกว่า  เมื่อเทียบกับขุนเขาสิเนรุราชที่สิ้นไป  หมดไป  ก้อนหินประมาณ

เท่าเมล็ดถั่วเขียว ๗ ก้อนที่ยังเหลืออยู่  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแม้ส่วนเสี้ยว.  

  พ.   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก   ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ   
ตรัสรู้แล้ว  ผู้รู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่สิ้นไป  
หมดไปแล้ว  มากกว่าที่ยังเหลือมีประมาณน้อย  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  
หรือแม้ส่วนเสี้ยว    เมื่อเทียบกับกองทุกข์อันมีในก่อนที่สิ้นไป   หมดไปแล้ว   อย่างสูง 
เพียง ๗ ชาติ  ฉันนั้นเหมือนกัน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย 
พงึกระท�าความเพยีร  เพือ่รูต้ามความเป็นจริงว่า  น้ีทกุข์  ฯลฯ  น้ีทกุขนิโรธคามินีปฏปิทา.

จบ  สูตรที่ ๑๐ 

1.  ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ  -ผู้รวบรวม
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ปปาตวคฺโค  ปฺจโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน

    จินฺตา  ปปาโต  ปริฬาโห     กูฏ  วาลนฺธการิน 1 

    ฉิคฺคเฬน  จ  เทฺว  วุตฺตา    สิเนรุ  อปเร  ทุเวติ ฯ 

1.  สี. กุฏงฺคลนฺธการิน ฯ  ม. กูฏ  วาลนฺธกาโร  จ ฯ  ยุ. กุฏาคารนฺธการิน ฯ
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๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

จบ  ปปาตรวรรค 1 ที่ ๕  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. จินตสูตร    ๒. ปปาตสูตร
    ๓. ปริฬาหสูตร    ๔. กูฏสูตร
    ๕. วาลสูตร    ๖. อันธการีสูตร
    ๗. ฉิคคฬสูตรที่ ๑    ๘. ฉิคคฬสูตรที่ ๒
    ๙. สิเนรุสูตรที่ ๑    ๑๐. สิเนรุสูตรที่ ๒

1.  ปปาตวรรค  -ผู้รวบรวม
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อภิสมยวคฺโค  ฉฏฺโ

[๑๗๔๗]
อถ  โข  ภควา  ปริตฺต  นขสิขาย  ปสุ  อาโรเปตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ต  กึ   

มฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร ฯ  โย  วาย  มยา  ปริตฺโต  นขสิขาย  ปสุ   
อาโรปิโต    อย    วา    มหาปวีติ ฯ    เอตเทว    ภนฺเต   พหุตร    ยทิท    มหาปวี   
อปฺปมตฺตกาย   ภควตา   ปริตฺโต   นขสิขาย   ปสุ   อาโรปิโต   สงฺขมฺปิ   น    อุเปติ   
อุปนิธมฺปิ  น  อุเปติ  กลภาคมฺปิ  น  อุเปติ  มหาปวึ  อุปนิธาย  ภควตา  ปริตฺโต   
นขสิขาย   ปสุ   อาโรปิโตติ ฯ    เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส   ทิฏฺสิมฺปนฺนสฺส  
ปุคฺคลสฺส   อภิสเมตาวิโน    เอตเทว   พหุตร   ทุกฺข    ยทิท   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   
อปฺปมตฺตก  อวสิฏฺ  สงฺขมฺปิ  น  อุเปติ  อุปนิธมฺปิ  น  อุเปติ  กลภาคมฺปิ  น  อุเปติ  
ปุริม  ทุกฺขกฺขนฺธ  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อุปนิธาย  ยทิท  สตฺตกฺขตฺตุ�ปรมตา ฯ  โย   
อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต   
ปชานาติ ฯ   ตสฺมา   ติห    ภิกฺขเว    อิท    ทุกฺขนฺติ    โยโค    กรณีโย    ฯเปฯ    อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๔๘]  
เสยฺยถาปิ    ภิกฺขเว    โปกฺขรณี   ปฺาส    โยชนานิ    อายาเมน   ปฺาส   

โยชนานิ  วิตฺถาเรน  ปฺาส  โยชนานิ  อุพฺเพเธน  ปุณฺณา  อุทกสฺส  สมติตฺติกา   
กากเปยฺยา  ตโต  ปุริโส  กุสคฺเคน  อุทก  อุทฺธเรยฺย ฯ  ต  กึ  มฺถ  ภิกฺขเว  กตม  
นุ  โข  พหุตร ฯ  ย  วา  กุสคฺเคน  อุพฺภต  ย  วา  โปกฺขรณิยา  อุทกนฺติ ฯ  เอตเทว   
ภนฺเต   พหุตร   ยทิท    โปกฺขรณิยา    อุทก   อปฺปมตฺตก   กุสคฺเคน    อุทก    อุพฺภต   
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อภิสมยวรรคที่ ๖

นขสิขาสูตร

  ว่าด้วยทุกข์ของพระอริยะเท่ากับฝุ่นที่ปลายเล็บ  

[๑๗๔๗]
  ครัง้นัน้แล  พระผู้มพีระภาคทรงช้อนฝุน่เลก็น้อย  ไว้ทีป่ลายพระนขาแล้ว  ตรสัเรยีกภกิษท้ัุงหลายมาแล้ว  ตรสัถามว่า  

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อน้ันเป็นไฉน   ฝุ่นเล็กน้อย 
ที่ปลายเล็บที่เราช้อนขึ้นนี้กับมหาปฐพีนี้  อย่างไหนจะมากกว่ากัน ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  มหาปฐพีมากกว่า  ฝุ่นเล็กน้อยที่ปลายพระนขาอันพระผู้มีพระ

ภาคทรงช้อนขึ้นนี้  มีประมาณน้อย  เมื่อเทียบกับมหาปฐพีแล้ว  ฝุ่นเล็กน้อยที่ปลายพระนขาที่พระผู้มีพระภาคช้อนขึ้นแล้ว  

ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแม้ส่วนเสี้ยว.

  พ.   อย่างนั้นเหมือนกัน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก 
ผู้สมบรูณ์ด้วยทฏิฐ ิ ผูต้รสัรู ้ ผูรู้ต้ามความเป็นจริงว่า  น้ีทกุข์  ฯลฯ  น้ีทกุขนิโรธคามนิ-ี 
ปฏิปทา  ที่สิ้นไป  หมดไป  มากกว่า  ที่ยังเหลือมีประมาณน้อย  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ   
การเปรียบเทียบ   หรือแม้ส่วนเสี้ยว    เม่ือเทียบกับกองทุกข์อันมีในก่อนที่สิ้นไป   
หมดไปแล้ว   อย่างสูงเพียง ๗ ชาติ      ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะน้ันแหละ    เธอ 
ทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร  เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑

โปกขรณีสูตร

  ว่าด้วยทุกข์ของพระอริยะเท่ากับน�้าปลายหญ้าคา

[๑๗๔๘]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนสระโบกขรณี  โดยยาว ๕๐ โยชน์  โดยกว้าง 
๕๐ โยชน์  สูง ๕๐ โยชน์  เต็มด้วยน�้าเปี่ยมฝั่ง  กาดื่มกินได้  บุรุษเอาปลายหญ้าคา 
จุม่น�า้ขึน้จากสระนัน้  เธอทัง้หลายจะส�าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน  น�า้ทีเ่ขาเอาปลายหญ้าคา 
จุ่มขึ้น  กับน�้าในสระโบกขรณี  ไหนจะมากกว่ากัน ?
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สงฺขมฺปิ  น  อุเปติ  อุปนิธมฺปิ  น  อุเปติ  กลภาคมฺปิ  น  อุเปติ  โปกฺขรณิยา  อุทก   
อุปนิธาย  กุสคฺเคน  อุทก  อุพฺภตนฺติ ฯ  เอวเมว 1  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  ฯเปฯ  
โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๔๙]
เสยฺยถาปิ   ภิกฺขเว   ยตฺถิมา   มหานทิโย   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ ฯ    เสยฺยถีท ฯ   

คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี ฯ  ตโต  ปุริโส  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ   
อุทฺธเรยฺย ฯ  ต  กึ  มฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร ฯ  ยานิ  วา 2  เทฺว  วา  ตีณิ  
วา  อุทกผุสิตานิ  อุพฺภตานิ  ย  วา  สมฺเภชฺช  อุทกนฺติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร   
ยทิท  สมฺเภชฺช  อุทก  อปฺปมตฺตกานิ  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ  อุพฺภตานิ   
สงฺขมฺปิ  น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺปิ  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺปิ  น  อุเปนฺติ  สมฺเภชฺช  อุทก  
อุปนิธาย    เทฺว   วา   ตีณิ   วา   อุทกผุสิตานิ   อุพฺภตานีติ ฯ    เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   
อริยสาวกสฺส  (โสเยว  เปยฺยาโล)  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ยุ. เอว  โข ฯ
2.  ม. ยานิ  เทฺว  วา ฯ
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  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   น�้าในสระโบกขรณีมากกว่า   น�้าที่เขาเอาปลายหญ้าคาจุ่มขึ้น 

มปีระมาณน้อย  เมือ่เทยีบกบัน�า้ในสระโบกขรณแีล้ว  น�า้ทีเ่ขาเอาปลายหญ้าคาจุม่ขึน้  ย่อมไม่ถงึซึง่การนบั  การเปรยีบเทียบ   

หรือแม้ส่วนเสี้ยว.

  พ.   ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุทั้งหลาย   ทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก   ฯลฯ   
เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร  เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๒ 

สัมเภชชสูตรท่ี ๑    

  เปรียบทุกข์ที่ยังเหลือเท่ากับหยดน�้า

[๑๗๔๙]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนแม่น�้าใหญ่เหล่านี้   คือ   แม่น�้าคงคา  ยมุนา  
อจิรวดี  สรภู  มหี  ย่อมไหลไปไม่ขาดสายในที่ใด  บุรุษตักน�้า ๒-๓ หยดขึ้นจากที่นั้น  
เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน  น�้า ๒-๓ หยดที่เขาตักขึ้น   กับน�้าที่ไหล 
ไปประจบกัน  ไหนจะมากกว่ากัน ?  
  ภกิษทุัง้หลายกราบทลูว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  น�า้ทีไ่หลไปประจบมากกว่าน�า้ ๒-๓ หยดทีเ่ขาตกัขึน้มปีระมาณน้อย  

เมื่อเทียบกับน�้าที่ไหลไปประจบกัน  น�้า ๒-๓ หยดที่เขาตักขึ้น  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแม้ส่วนเสี้ยว. 

  พ.   ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุทั้งหลาย   ทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก   ฯลฯ  
เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร  เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๓  
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[๑๗๕๐]
เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ยตฺถิมา  มหานทิโย  สสนฺทนฺติ  สเมนฺติ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  คงฺคา   

ยมุนา   อจิรวตี   สรภู   มหี ฯ   ต   อุทก   ปริกฺขย   ปริยาทาน   คจฺเฉยฺย   เปตฺวา   
เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ ฯ  ต  กึ  มฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร ฯ  ย   
วา  สมเฺภชชฺ  อทุก  ปริกขฺณี  ปริยาทินนฺ  อุปนิธาย 1  เทวฺ 2  วา  ตณี ิ3  วา  อุทกผสุติานิ  
อวสิฏฺานีติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  สมฺเภชฺช  อุทก  ยทิท  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน   
อปฺปมตฺตกานิ  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ  อวสิฏฺานิ  สงฺขมฺปิ  น  อุเปนฺติ   
อุปนิธมฺปิ  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺปิ  น  อุเปนฺติ  สมฺเภชฺช  อุทก  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน   
อุปนิธาย   เทฺว   วา   ตีณิ   วา   อุทกผุสิตานิ   อวสิฏฺานีติ ฯ    เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
อริยสาวกสฺส  ฯเปฯ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๕๑]
เสยฺยถาปิ    ภิกฺขเว    ปุริโส    มหาปวิยา    สตฺต    โกลฏฺิมตฺติโย    คุฬิกา   

อุปนิกฺขิเปยฺย ฯ   ต   กึ   มฺถ  ภิกฺขเว   กตม   นุ    โข  พหุตร ฯ   ยา   วา   สตฺต   
โกลฏฺมิตฺติโย  คุฬิกา  อุปนิกฺขิตฺตา  อย  วา  มหาปวีติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  
ยทิท  มหาปวี  อปฺปมตฺติกา  สตฺต  โกลฏฺมิตฺติโย  คุฬิกา  อุปนิกฺขิตฺตา  สงฺขมฺปิ   
น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺปิ  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺปิ  น  อุเปนฺติ  มหาปวึ  อุปนิธาย   
สตฺต  โกลฏฺมิตฺติโย  คุฬิกา  อุปนิกฺขิตฺตาติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  
(โสเยว  เปยฺยาโล)  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ม. ยุ. ยานิ ฯ
2.  ยุ. อิเม  ปาา  นตฺถิ ฯ
3.  ยุ. อิเม  ปาา  นตฺถิ ฯ
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สัมเภชชสูตรท่ี ๒  

  เปรียบทุกข์ที่หมดไปเท่ากับน�้าในแม่น�้า

[๑๗๕๐]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนแม่น�้าใหญ่เหล่านี้   คือ   แม่น�้าคงคา  ยมุนา  
อจิรวดี  สรภู  มหี  ย่อมไหลไปไม่ขาดสายในที่ใด  น�้านั้น  พึงถึงความสิ้นไป  หมดไป  
ยังเหลือน�้า ๒-๓ หยด  เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน  เมื่อเทียบน�้าที่ไหล
ไปประจบกันซึ่งสิ้นไป  หมดไป  กับน�้า ๒-๓ หยดที่ยังเหลือ  ไหนจะมากกว่ากัน ?  
  ภกิษทุัง้หลายกราบทลูว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  น�า้ทีไ่หลไปประจบกนัซึง่สิน้ไป  หมดไป  มากกว่าน�า้  ๒-๓  หยด 

ที่ยังเหลืออยู่   น้อยกว่า    เมื่อเทียบกับน�้าที่ไหลไปประจบกัน   ซึ่งส้ินไป   หมดไปแล้ว   น�้า   ๒-๓   หยดที่ยังเหลืออยู่   

ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแม้ส่วนเสี้ยว.

  พ.   ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุทั้งหลาย   ทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก   ฯลฯ   
เธอทัง้หลายพงึกระท�าความเพยีร  เพือ่รูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนิโรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๔  

ปฐวีสูตรที่ ๑    

  เปรียบทุกข์ที่ยังเหลือเท่ากับก้อนดิน

[๑๗๕๑]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษเก็บก้อนดินประมาณเท่าเมล็ดกระเบา ๗ 
ก้อนจากแผ่นดินใหญ่    เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อน้ันเป็นไฉน  ก้อนดินประมาณ 
เท่าเมล็ดกระเบา ๗ ก้อน  ที่เขาเก็บไว้  กับแผ่นดินใหญ่ไหนจะมากกว่ากัน ?  
  ภกิษท้ัุงหลายกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  แผ่นดนิใหญ่มากกว่า  ก้อนดนิเท่าเมลด็กระเบา ๗ ก้อน  ทีเ่ขาเกบ็ไว้   

มีประมาณน้อย  เมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่  ก้อนดินประมาณเท่าเมล็ดกระเบา ๗ ก้อน  ที่เขาเก็บไว้  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  

การเปรียบเทียบ  หรือแม้ส่วนเสี้ยว.

  พ.   ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุทั้งหลาย   ทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก   ฯลฯ   
เธอทัง้หลายพงึกระท�าความเพยีร  เพือ่รูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนิโรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๕  
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[๑๗๕๒]
เสยฺยถาปิ    ภิกฺขเว    มหาปวี    ปริกฺขย    ปริยาทาน    คจฺเฉยฺย    เปตฺวา   

สตฺต  โกลฏฺมิตฺติโย  คุฬิกา ฯ  ต  กึ  มฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร ฯ  ย  วา  
มหาปวิยา  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  ยา  วา  สตฺต  โกลฏฺมิตฺติโย  คุฬิกา  อวสิฏฺาติ ฯ  
เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  มหาปวิยา  ยทิท  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อปฺปมตฺติกา  สตฺต   
โกลฏฺมิตฺติโย   คุฬิกา   อวสิฏฺา   สงฺขมฺปิ   น   อุเปนฺติ   อุปนิธมฺปิ   น    อุเปนฺต ิ  
กลภาคมฺปิ   น   อุเปนฺติ    มหาปวิยา 1   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน    อุปนิธาย    สตฺต   
โกลฏฺมิตฺติโย   คุฬิกา   อวสิฏฺาติ ฯ    เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   อริยสาวกสฺส    (โสเยว   
เปยฺยาโล)  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๕๓]
เสยฺยถาปิ    ภิกฺขเว    ปุริโส   มหาสมุทฺเท 2    เทฺว   วา   ตีณิ   วา   อุทกผุสิตานิ   

อุทฺธเรยฺย 3 ฯ  ต  กึ  มฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร ฯ  ยานิ  วา 4  เทฺว  วา   
ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ  อุพฺภตานิ  ย  วา  มหาสมุทฺเท  อุทกนฺติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  
พหุตร  ยทิท  มหาสมุทฺเท  อุทก  อปฺปมตฺตกานิ  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ   
อุพฺภตานิ   สงฺขมฺปิ   น   อุเปนฺติ   อุปนิธมฺปิ   น   อุเปนฺติ   กลภาคมฺปิ   น   อุเปนฺติ   
มหาสมุทฺเท   อุทก   อุปนิธาย    เทฺว    วา   ตีณิ    วา   อุทกผุสิตานิ   อุพฺภตานีติ ฯ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  (โสเยว  เปยฺยาโล)  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ม. ยุ. ปวี ฯ
2.  ม. มหาสมุทฺทโต ฯ
3.  ม. อุทฺธริตานิ ฯ
4.  ม. วาสทฺโท  นตฺถิ ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

ปฐวีสูตรที่ ๒    

  เปรียบทุกข์ที่หมดไปเท่ากับแผ่นดิน

[๑๗๕๒]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แผ่นดินใหญ่พึงถึงความสิ้นไป  หมดไป  ยังเหลือก้อนดิน 
ประมาณเท่าเมล็ดกระเบา ๗ ก้อน    เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไหน 1   
ความหมดไป  สิน้ไป  ของแผน่ดินใหญ่  กบัก้อนดนิประมาณเท่าเมลด็กระเบา ๗ ก้อน   
ที่ยังเหลือ  ไหนจะมากกว่ากัน ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  แผ่นดินใหญ่หมดไป  สิ้นไป  มากกว่า  ก้อนดินประมาณเท่า

เมล็ดกระเบา ๗ ก้อน  ที่ยังเหลืออยู่  มีประมาณน้อย  เมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ที่หมดไป  สิ้นไป  ก้อนดินประมาณเท่า

เมล็ดกระเบา ๗ ก้อน  ที่ยังเหลืออยู่  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแม้ส่วนเสี้ยว.

  พ.   ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุทั้งหลาย   ทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก   ฯลฯ   
เธอท้ังหลายพึงกระท�าความเพียร  เพ่ือรู้ตามความเป็นจริงว่า  น้ีทุกข์  ฯลฯ   
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๖    

สมุททสูตรที่ ๑  

  เปรียบทุกข์ที่เหลือเท่ากับหยดน�้า

[๑๗๕๓]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เปรยีบเหมือนบรุุษตกัน�า้มหาสมุทร ๒-๓ หยด  เธอทัง้หลาย 
จะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน  น�้า  ๒-๓  หยดท่ีเขาตักข้ึน  กับน�้าในมหาสมุทร   
ไหนจะมากกว่ากัน ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  น�้าในมหาสมุทรมากกว่าน�้า ๒-๓ หยด  ที่เขาตักขึ้น 

มีประมาณน้อย  เมื่อเทียบกับน�้าในมหาสมุทร  น�้า ๒-๓ หยดท่ีเขาตักข้ึน  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ   

หรือแม้ส่วนเสี้ยว.

  พ.   ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุทั้งหลาย   ทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก   ฯลฯ   
เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร    เพื่อรู ้ตามความเป็นจริงว่า    นี้ทุกข์    ฯลฯ   
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.  

จบ  สูตรที่ ๗  

1.  เป็นไฉน  -ผู้รวบรวม
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[๑๗๕๔]
เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺโท 1  ปริกฺขย  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺย  เปตฺวา  เทฺว  

วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ ฯ  ต  กึ  มฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร ฯ  ย  วา  
มหาสมุทฺเท  อุทก  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  ยานิ  วา  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ  
อวสิฏฺานีติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  มหาสมุทฺเท  อุทก  [2]  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน   
อปฺปมตฺตกานิ  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ  อวสิฏฺานิ  สงฺขมฺปิ  น  อุเปนฺติ   
อปุนธิมฺปิ  น  อเุปนฺต ิ กลภาคมปิฺ  น  อเุปนติฺ  มหาสมุทเฺท  อทุก  ปรกิขฺณี  ปรยิาทนินฺ  
อุปนิธาย  [3]  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ  อวสิฏฺานีติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  
อริยสาวกสฺส  (โสเยว  เปยฺยาโล)  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๕๕]
เสยฺยถาปิ    ภิกฺขเว    ปุริโส   หิมวโต   ปพฺพตราชสฺส    สตฺต    สาสปมตฺติโย   

ปาสาณสกฺขรา  อุปนิกฺขิเปยฺย ฯ  ต  กึ  มฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร ฯ  ยา  
วา  สตฺต  สาสปมตตฺโิย  ปาสาณสกขฺรา  อปุนกิขิฺตตฺา  อย  วา  หมิวา  ปพพฺตราชาต ิฯ   
เอตเทว  ภนเฺต  พหตุร  ยททิ  หมิวา  ปพพฺตราชา  อปปฺมตฺตกิา  สตตฺ  สาสปมตตฺโิย  
ปาสาณสกฺขรา  อุปนิกฺขิตฺตา  สงฺขมฺปิ  น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺปิ  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺปิ  
น  อุเปนฺติ  หิมวนฺต  ปพฺพตราชาน  อุปนิธาย  สตฺต  สาสปมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา  
อุปนิกฺขิตฺตาติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  ฯเปฯ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ม. ยุ. มหาสมุทฺเท  อุทก ฯ
2.  ม. ยุ. ยทิท ฯ
3.  ม. ยานิ ฯ
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๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

สมุททสูตรที่ ๒  

  เปรียบทุกข์ที่หมดเท่ากับมหาสมุทร

[๑๗๕๔]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนมหาสมุทรพึงถึงความสิ้นไป    หมดไป 
ยังเหลือน�้า ๒-๓ หยด   เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อน้ันเป็นไฉน  น�้าในมหาสมุทร 
ที่สิ้นไป  หมดไป  กับน�้า ๒-๓ หยด  ที่ยังเหลือ  ไหนจะมากกว่ากัน ?  
  ภกิษทุัง้หลายกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ  น�า้ในมหาสมทุรทีส่ิน้ไป  หมดไปมากกว่าน�า้ ๒-๓ หยดทีย่งัเหลอื

มีประมาณน้อย  เมื่อเทียบกับน�้าในมหาสมุทรที่สิ้นไป  หมดไป  น�้า ๒-๓ หยดที่ยังเหลือ  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบ

เทียบ  หรือแม้ส่วนเสี้ยว.

  พ.   ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุทั้งหลาย   ทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก   ฯลฯ   
เธอทัง้หลายพงึกระท�าความเพยีร  เพือ่รูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนิโรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๘    

ปัพพตูปมาสูตรที่ ๑  

  เปรียบทุกข์ที่เหลือเท่ากับก้อนหิน

[๑๗๕๕]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย    เปรียบเหมือนบุรุษเก็บก้อนหินประมาณเท่าเมล็ดผักกาด  
๗ ก้อน   แห่งขุนเขาหิมวันต์    เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อน้ันเป็นไฉน   ก้อนหิน
ประมาณเท่าเมลด็ผกักาด ๗ ก้อน  ทีเ่ขาเกบ็ไว้  กบัขนุเขาหมิวนัต์  ไหนจะมากกว่ากนั ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขุนเขาหิมวันต์มากกว่า  ก้อนหินประมาณเท่าเมล็ดผักกาด ๗ 

ก้อน  ที่เขาเก็บไว้  มีประมาณน้อย  เมื่อเทียบกับขุนเขาหิมวันต์  ก้อนหินประมาณเท่าเมล็ดผักกาด ๗ ก้อน  ที่เขาเก็บไว้

ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแม้ส่วนเสี้ยว.

  พ.   ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุทั้งหลาย   ทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวก   ฯลฯ   
เธอทัง้หลายพงึกระท�าความเพยีร  เพือ่รูต้ามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  ฯลฯ  นีท้กุขนิโรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๑๗๕๖]
เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  หิมวา  ปพฺพตราชา  ปริกฺขย  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺย  เปตฺวา   

สตฺต  สาสปมตตฺโิย  ปาสาณสกขฺรา ฯ  ต  ก ึ มฺถ  ภกิขฺเว  กตม  น ุ โข  พหตุร ฯ   
ย  วา  หิมวโต  ปพฺพตราชสฺส  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  ยา  วา  สตฺต  สาสปมตฺติโย  
ปาสาณสกฺขรา  อวสิฏฺาติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  หิมวโต  ปพฺพตราชสฺส  ยทิท   
ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   อปฺปมตฺติกา  สตฺต  สาสปมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา  อวสิฏฺา   
สงฺขมฺปิ   น   อุเปนฺติ   อุปนิธมฺปิ   น   อุเปนฺติ   กลภาคมฺปิ   น   อุเปนฺติ   หิมวโต   
ปพฺพตราชสฺส  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อุปนิธาย  สตฺต  สาสปมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา   
อวสิฏฺาติ ฯ    เอวเมว    โข    ภิกฺขเว    อริยสาวกสฺส   ทิฏฺสิมฺปนฺนสฺส    ปุคฺคลสฺส   
อภิสเมตาวิโน    เอตเทว   พหุตร   ทุกฺข   ยทิท   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   อปฺปมตฺตก   
อวสิฏฺ   สงฺขมฺปิ   น   อุเปติ   อุปนิธมฺปิ   น   อุเปติ   กลภาคมฺปิ   น   อุเปติ   ปุริม   
ทุกฺขกฺขนฺธ   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   อุปนิธาย  ยทิท   สตฺตกฺขตฺตุ�ปรมตา ฯ  โย  อิท   
ทกุขฺนฺต ิ ยถาภูต  ปชานาต ิ ฯเปฯ  อย  ทกุขฺนิโรธคามนิ ี ปฏปิทาต ิ ยถาภูต  ปชานาต ิฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ    โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

อภิสมยวคฺโค  ฉฏฺโ ฯ

ตสฺสุทฺทาน

      นขสิขาโปกฺขรณิโย    สมฺเภชฺช  อปเร  ทุเว
      ปวี  เทฺวสมุทฺเทหิ    เทฺวมา  จ  ปพฺพตูปมาติ ฯ
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ปัพพตูปมาสูตรที่ ๒  

  เปรียบทุกข์ที่หมดไปเท่ากับขุนเขา

[๑๗๕๖]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนขุนเขาหิมวันต์   พึงถึงความสิ้นไป   หมดไป   
ยังเหลือก้อนหินประมาณเท่าเมล็ดผักกาด ๗ ก้อน  เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อนั้น
เป็นไฉน  ขุนเขาหิมวันต์ที่สิ้นไป  หมดไป  กับก้อนหินประมาณเท่าเมล็ดผักกาด ๗ 
ก้อน  ที่ยังเหลืออยู่  ไหนจะมากกว่ากัน ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ขุนเขาหิมวันต์ที่สิ้นไป   หมดไป   มากกว่าก้อนหินประมาณ 

เท่าเมล็ดผักกาด ๗ ก้อน  ที่ยังเหลืออยู่  มีประมาณน้อย  เมื่อเทียบกับขุนเขาหิมวันต์ที่สิ้นไป  หมดไป  ก้อนหินประมาณ

เท่าเมล็ดผักกาด ๗ ก้อน  ที่ยังเหลืออยู่  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแม้ส่วนเสี้ยว.

  พ.  ฉนันัน้เหมือนกัน  ภิกษทุัง้หลาย  ทกุข์ของบคุคลผูเ้ป็นอรยิสาวก  ผูส้มบรูณ์
ด้วยทฏิฐ ิ ผูต้รัสรู้  ผูรู้้ตามความเป็นจรงิว่า  นีท้กุข์  นีท้กุขนโิรธคามนีิปฏปิทา  ทีส่ิน้ไป   
หมดไป  มากกว่า  ทีย่งัเหลอืมปีระมาณน้อย  ย่อมไม่ถงึซึง่การนบัการเปรยีบเทียบ  หรอื
แม้ส่วนเสีย้ว  เมือ่เทยีบกบักองทกุข์อนัมีในก่อนทีส่ิน้ไป  หมดไป  อย่างสงูเพยีง ๗ ชาติ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ   เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร    เพื่อรู้ตาม
ความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อภิสมยวรรคที่ ๖  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. นขสิขาสูตร    ๒. โปกขรณีสูตร
    ๓. สัมเภชชสูตรที่ ๑    ๔. สัมเภชชสูตรที่ ๒
    ๕. ปฐวีสูตรที่ ๑    ๖. ปฐวีสูตรที่ ๒
    ๗. สมุททสูตรที่ ๑    ๘. สมุททสูตรที่ ๒
    ๙. ปัพพตูปมาสูตรที่ ๑    ๑๐. ปัพพตูปมาสูตรที่ ๒
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อามกธฺเปยฺยาเล  ปมวคฺโค  สตฺตโม

[๑๗๕๗]
อถ   โข   ภควา   ปริตฺต   นขสิขาย   ปสุ   อาโรเปตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ต   

กึ   มฺถ  ภิกฺขเว   กตม   นุ    โข   พหุตร ฯ    โย   วาย   มยา   ปริตฺโต   นขสิขาย   
ปสุ   อาโรปิโต   อย   วา   มหาปวีติ ฯ    เอตเทว   ภนฺเต   พหุตร   ยทิท   มหาปวี   
อปฺปมตฺตกาย   ภควตา   ปริตฺโต   นขสิขาย   ปสุ   อาโรปิโต   สงฺขมฺปิ   น    อุเปติ   
อุปนิธมฺปิ  น  อุเปติ  กลภาคมฺปิ  น  อุเปติ  มหาปวึ  อุปนิธาย  ภควตา  ปริตฺโต   
นขสิขาย  ปสุ   อาโรปิโตติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปมตฺตกา 1   เต  สตฺตา  เย   
มนุสฺเสสุ  ปจฺจาชายนฺติ  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  อฺตฺร  มนุสฺเสหิ   
ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  อทิฏฺตฺตา  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อริยสจฺจาน ฯ  กตเมส   
จตุนฺน ฯ   ทุกฺขสฺส   อริยสจฺจสฺส    ฯเปฯ   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย   อริยสจฺจสฺส ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ    โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๕๘]
อถ   โข   ภควา   ปริตฺต   นขสิขาย   ปสุ   อาโรเปตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ต   

กึ   มฺถ  ภิกฺขเว   กตม   นุ    โข   พหุตร ฯ    โย   วาย   มยา   ปริตฺโต   นขสิขาย   
ปสุ   อาโรปิโต   อย   วา   มหาปวีติ ฯ    เอตเทว   ภนฺเต   พหุตร   ยทิท   มหาปวี   
อปฺปมตฺตกาย   ภควตา   ปริตฺโต   นขสิขาย   ปสุ   อาโรปิโต   สงฺขมฺปิ   น    อุเปติ   
อุปนิธมฺปิ  น  อุเปติ  กลภาคมฺปิ  น  อุเปติ  มหาปวึ  อุปนิธาย  ภควตา  ปริตฺโต   
นขสิขาย   ปสุ   อาโรปิโตติ ฯ    เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปมตฺตกา    เต   สตฺตา    เย   

1.  ยุ. อปฺปกา ฯ  เอวมุปริปิ ฯ



1087 

๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

อามกธัญญเปยยาล  ปฐมวรรคที่ ๗  

อัญญตรสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้มาเกิดในมนุษย์น้อย

[๑๗๕๗]
  ครัง้นัน้แล  พระผู้มพีระภาคทรงช้อนฝุน่เลก็น้อยไว้ในปลายพระนขาแล้ว  ตรสัเรยีกภกิษท้ัุงหลายมาแล้ว  ตรสัถามว่า   
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อน้ันเป็นไฉน   ฝุ่นเล็กน้อย 
ที่เราช้อนขึ้นไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้  ไหนจะมากกว่ากัน ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   แผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่า    ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาค 

ทรงช้อนไว้ในปลายพระนขามีประมาณน้อย    เมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่    ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนไว้ 

ในปลายพระนขา  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแม้ส่วนเสี้ยว.

  พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อย  
โดยที่แท้  สัตว์ที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษย์มีมากกว่า   ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะ 
ไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔   อริยสัจ ๔ เป็นไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทาอริยสัจ     ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะน้ันแหละ    เธอท้ังหลายพึงกระท�า 
ความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑

ปัจจันตสูตร

  ว่าด้วยสัตว์ผู้มาเกิดในปัจจันตชนบทมาก

[๑๗๕๘]
  ครัง้นัน้แล  พระผูม้พีระภาคทรงช้อนฝุน่เลก็น้อยไว้ในปลายพระนขา  แล้วตรสัเรยีกภกิษทุัง้หลายมาแล้วตรสัถามว่า  
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อน้ันเป็นไฉน   ฝุ่นเล็กน้อย 
ที่เราช้อนขึ้นไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้  ไหนจะมากกว่ากัน ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   แผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่า    ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาค 

ทรงช้อนไว้ในปลายพระนขามีประมาณน้อย    เมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่    ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนไว้ 

ในปลายพระนขา  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยว.
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มชฺฌิเมสุ  ชนปเทสุ  ปจฺจาชายนฺติ  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ปจฺจนฺติเมสุ  
ชนปเทสุ  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  อวิฺาตาเรสุ  มิลกฺขูส ุ1  ฯเปฯ  

[๑๗๕๙]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปมตฺตกา  เต  สตฺตา  เย  อริเยน  ปน  ปฺาจกฺขุนา   

สมนฺนาคตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  อวิชฺชาคตา  สมฺมูฬฺหา  ฯเปฯ  

[๑๗๖๐]
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อปฺปกา  เต  สตตฺา  เย  สรุาเมรยมชชฺปมาทฏฺานา  ปฏวิริตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺานา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

1.  ม. ยุ. มิลกฺเขสุ ฯ
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  พ.    ฉันน้ันเหมือนกัน    ภิกษุท้ังหลาย    สัตว์ที่กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท   
มปีระมาณน้อย  โดยท่ีแท้  สตัว์ทีก่ลบัมาเกิดในปัจจนัตชนบท  มมีากกว่า  ทีก่ลบัมาเกดิ
ในพวกมิลักขะซึ่งเป็นพวกที่ไม่รู้แจ้ง  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๒  

ปัญญาสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์มีปัญญาจักษุน้อย  

[๑๗๕๙]
  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ฉนันัน้เหมอืนกัน  สตัว์ผูป้ระกอบด้วยปัญญาจกัษ ุ อนัเป็นอรยิะ   
มีประมาณน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ตกไปในอวิชชา  เป็นผู้งมงาย  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๓    

สุราเมรยสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้งดเว้นการดื่มน�้าเมามีน้อย

[๑๗๖๐]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ฉันน้ันเหมือนกัน    สัตว์ผู้งดเว้นจากการดื่มน�้าเมา    คือ   
สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท  มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการดื่ม
น�้าเมา  คือ  สุราและเมรัย  อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๔    
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[๑๗๖๑]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  ถลชา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา   

สตฺตา  เย  อุทกชา  ฯเปฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  มตฺเตยฺยา   
อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  อมตฺเตยฺยา  ฯเปฯ  

[๑๗๖๒]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  เปตฺเตยฺยา  อถ  โข  เอเตว   

พหุตรา  สตฺตา  เย  อเปตฺเตยฺยา  ฯเปฯ 
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๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

อุทกสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ที่เกิดในน�้ามีมาก

[๑๗๖๑]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตว์ผู้เกิดบนบก   มีน้อย    โดยที่แท้   
สัตว์ที่เกิดในน�้า  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๕    

มัตเตยยสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เกื้อกูลมารดามีน้อย  

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ผู้เกื้อกูลแก่มารดา  มีน้อย  โดยที่แท้  
สัตว์ผู้ไม่เกื้อกูลแก่มารดา  มีมากกว่า  ฯลฯ 1 

จบ  สูตรที่ ๖  

เปตเตยยสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เกื้อกูลบิดามีน้อย  

[๑๗๖๒]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ผู้เกื้อกูลแก่บิดา  มีน้อย  โดยที่แท้  
สัตว์ผู้ไม่เกื้อกูลแก่บิดา  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๗  

1.  ขัอสังเกต : ข้อ  [๑๗๖๑]  ในบาลีมี ๒ พระสูตร แต่ใส่เลขหัวข้อเดียว  ซึ่งในภาษาไทยแยกชื่อพระสูตรในหัวข้อเดียวกันออกเป็น  
๒ พระสูตร  ท�าให้ดูเหมือนเลขข้อในต�าแหน่งชื่อพระสูตรของภาษาไทยหายไป  -ผู้รวบรวม
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[๑๗๖๓]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  สามฺา  ฯเปฯ  อถ  โข  เอเตว  

พหุตรา  สตฺตา  เย  อสามฺา  ฯเปฯ  

[๑๗๖๔]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  พฺราหฺมฺา  อถ  โข  เอเตว  

พหุตรา  สตฺตา  เย  อพฺราหฺมฺา  ฯเปฯ  

[๑๗๖๕]
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อปปฺกา  เต  สตตฺา  เย  กุเลเชฏฺาปจายิโน  อถ  โข  เอเตว 1  

พหุตรา  สตฺตา  เย  อกุเลเชฏฺาปจายิโนต 2 ฯ  

วคฺโค ฯ

1.  ยุ. เอเต ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
2.  ม. กุเลอเชฏฺาปจายิโนติ ฯ  ยุ. กุเล  เชฏฺาปจายิโนติ ฯ
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๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

สามัญญสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เกื้อกูลสมณะมีน้อย

[๑๗๖๓]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ผู้เกื้อกูลแก่สมณะ  มีน้อย  โดยที่แท้  
สัตว์ผู้ไม่เกื้อกูลแก่สมณะ  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๘  

พราหมัญญสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์เกื้อกูลพราหมณ์มีน้อย

[๑๗๖๔]
  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ฉนันัน้เหมอืนกนั  สตัว์ผูเ้กือ้กลูแก่พราหมณ์  มน้ีอย  โดยทีแ่ท้   
สัตว์ผู้ไม่เกื้อกูลแก่พราหมณ์  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๙  

อปจายิกสูตร 1   

  ว่าด้วยสัตว์ผู้อ่อนน้อมต่อผู้เจริญมีน้อย

[๑๗๖๕]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ผู้นอบน้อมต่อบุคคลผู้เจริญในสกุล  
มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่นอบน้อมต่อบุคคลผู้เจริญในสกุล  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อามกธัญญเปยยาล  ปฐมวรรคท่ี ๗

1.  ขัอสังเกต : พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬา ฯ และฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฯ  ใช้ชื่อพระสูตรน้ีว่า “ปจายิกสูตร”  -ผู้รวบรวม
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อุทฺทาน

    อฺตฺร  ปจฺจนฺต  ปฺาย 1  สุราเมรยโอทกา 
    มตฺเตยฺยเปตฺเตยฺยา  จาป ิ2   สามฺ  พฺราหฺมปจายิกนฺติ ฯ 

1.  ม. ปญฺญา ฯ
2.  ยุ. เมตฺเตยฺยา  เปตฺเตยฺยา  จาปิ ฯ
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๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. อัญญตรสูตร          ๒. ปัจจันตสูตร
    ๓. ปัญญาสูตร            ๔. สุราเมรยสูตร
    ๕. อุทกสูตร                    ๖. มัตเตยยสูตร
    ๗. เปตเตยยสูตร              ๘. สามัญญสูตร
    ๙. พราหมัญญสูตร          ๑๐. อปจายิกสูตร
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อามกธฺเปยฺยาเล  ทุติยวคฺโค  อฏฺโม

[๑๗๖๖]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรตา  อถ   

โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ปาณาติปาตา  อปฺปฏิวิรตา ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯเปฯ  

[๑๗๖๗]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรตา  อถ   

โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  อทินฺนาทานา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๖๘]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา  ปฏิวิรตา   

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  
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๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

อามกธัญญเปยยาล  ทุติยวรรคที่ ๘

ปาณาติปาตสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นปาณาติบาตมีน้อย

[๑๗๖๖]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ฉันน้ันเหมือนกัน    สัตว์ผู้เว้นจากปาณาติบาต   มีน้อย   
โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่เว้นจากปาณาติบาต  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๑  

อทินนาทานสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นอทินนาทานมีน้อย

[๑๗๖๗]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตว์ผู้งดเว้นจากอทินนาทาน   มีน้อย  
โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากอทินนาทาน  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๒  

กาเมสุมิจฉาจารสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นกาเมสุมิจฉาจารมีน้อย  

[๑๗๖๘]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ผู้งดเว้น 1 กาเมสุมิจฉาจาร   มีน้อย  
โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๓  

1.  สัตว์ผู้งดเว้นจาก  -ผู้รวบรวม
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[๑๗๖๙]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  มุสาวาทา  ปฏิวิรตา  อถ  โข   

เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  มุสาวาทา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๗๐]
เอวเมว   โข  ภิกฺขเว   อปฺปกา   เต  สตฺตา    เย   ปิสุณาย  วาจาย  ปฏิวิรตา   

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ปิสุณาย  วาจาย  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๗๑]
เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา    เต   สตฺตา    เย   ผรุสาย   วาจาย   ปฏิวิรตา   

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ผรุสาย  วาจาย  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  
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๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

มุสาวาทสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นมุสาวาทมีน้อย

[๑๗๖๙]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตว์ผู ้งดเว้นจากมุสาวาท   มีน้อย   
โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากมุสาวาท  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๔    

เปสุญญสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นค�าส่อเสียดมีน้อย

[๑๗๗๐]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตว์ผู้งดเว้นจากค�าส่อเสียด   มีน้อย   
โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากค�าส่อเสียด  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๕  

ผรุสสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นค�าหยาบมีน้อย

[๑๗๗๑]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ฉันน้ันเหมือนกัน    สัตว์ผู ้งดเว้นจากค�าหยาบ   มีน้อย   
โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากค�าหยาบ  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๑๗๗๒]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  สมฺผปฺปลาปา  ปฏิวิรตา  อถ  โข  

เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  สมฺผปฺปลาปา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๗๓]
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อปฺปกา  เต  สตตฺา  เย  พชีคามภตูคามสมารมภฺา  ปฏวิริตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  พีชคามภูตคามสมารมฺภา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๗๔]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  วิกาลโภชนา  ปฏิวิรตา  อถ  โข  

เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  วิกาลโภชนา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  
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๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

สัมผัปปลาปสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นการเพ้อเจ้อมีน้อย

[๑๗๗๒]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตว์ผู้งดเว้นจากค�าเพ้อเจ้อ   มีน้อย   
โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากค�าเพ้อเจ้อ  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๗  

พีชสูตร

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นการพรากพืชคามมีน้อย

[๑๗๗๓]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตว์ผู ้งดเว้นจากการพรากพืชคาม 
และภูตคาม   มีน้อย    โดยท่ีแท้    สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการพรากพืชคามและภูตคาม   
มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๘  

วิกาลโภชนสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นบริโภคในเวลาวิกาลมีน้อย

[๑๗๗๔]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย    ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตว์ผู้งดเว้นจากการบริโภคอาหาร   
ในเวลาวิกาล   มีน้อย    โดยที่แท้   สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล   
มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๙    
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[๑๗๗๕]
เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา    เต    สตฺตา    เย   มาลาคนฺธวิเลปนธารณ- 

มณฺฑนวิภูสนฏฺานา  ปฏิวิรตา  อถ  โข   เอเตว  พหุตรา  สตฺตา   เย  มาลาคนฺธ- 
วิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺานา  อปฺปฏิวิรตา ฯ  

วคฺโค ฯ

อุทฺทาน
    ปาณ  อทินฺน  กาเมสุ       มุสาวาทฺจ  เปสฺุ   
    ผรุส1  สมฺผปฺปลาป  พีช    วิกาเล  คนฺธวิเลปนนฺติ ฯ 

1.  ม. ผรุส  สมฺผปฺปลาป  พีชญฺจ  วิกาล  คนฺธนฺติ ฯ
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คันธวิเลปนสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นเครื่องลูบไล้มีน้อย  

[๑๗๗๕]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตว์ผู้งดเว้นจากการทัดทรง   ประดับ 
และตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้    ของหอมและเครื่องประเทืองผิว    อันเป็นฐาน 
แห่งการแต่งตัว  มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการทัดทรงประดับ  และตกแต่ง
ร่างกายด้วยดอกไม้   ของหอม   และเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว   
มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อามกธัญญเปยยาล  ทุติยวรรคที่ ๘

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. ปาณาติปาตสูตร    ๒. อทินนาทานสูตร
    ๓. กาเมสุมิจฉาจารสูตร    ๔. มุสาวาทสูตร
    ๕. เปสุญญสูตร    ๖. ผรุสสูตร
    ๗. สัมผัปปลาปสูตร    ๘. พีชสูตร
    ๙. วิกาลโภชนสูตร    ๑๐. คันธวิเลปนสูตร

  



1104 

อามกธฺเปยฺยาเล  ตติยวคฺโค  นวโม

[๑๗๗๖]
เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา    เต   สตฺตา    เย   นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา   

ปฏวิริตา  อถ  โข  เอเตว  พหตุรา  สตตฺา  เย  นจจฺคตีวาทติวสิกูทสสฺนา  อปปฺฏวิริตา ฯ   
ต  กิสฺส  เหตุ  ฯเปฯ  

[๑๗๗๗]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  อุจฺจาสยนมหาสยนา  ปฏิวิรตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  อุจฺจาสยนมหาสยนา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๗๘]
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อปฺปกา  เต  สตตฺา  เย  ชาตรูปรชตปฏคฺิคหณา  ปฏวิริตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  
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๑๒
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สัง

ยตุ

อามกธัญญเปยยาล  ตติยวรรคที่ ๙

นัจจสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นจากการฟ้อนร�ามีน้อย

[๑๗๗๖]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตว์ผู้งดเว้นจากการฟ้อนร�า    ขับร้อง  
ประโคมดนตรี   และดูการเล่นอันเป็นข้าศึก    มีน้อย    โดยที่แท้   สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจาก 
การฟ้อนร�า  ขับร้อง  ประโคมดนตรี  และดูการเล่นอันเป็นข้าศึก  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๑  

สยนสูตร

  ว่าด้วยสัตว์เว้นการนั่งนอนในที่นั่งนอนสูงใหญ่มีน้อย

[๑๗๗๗]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ฉันน้ันเหมือนกัน   สัตว์ผู้งดเว้นจากการน่ังนอนบนที่นั่ง  
ที่นอนอันสูงใหญ่   มีน้อย    โดยที่แท้   สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งที่นอน 
อันสูงใหญ่  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๒  

รชตสูตร

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นการรับเงินทองมีน้อย

[๑๗๗๘]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตว์ผู้งดเว้นจากการรับทองและเงิน   
มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับทองและเงิน  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๓  
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[๑๗๗๙]
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อปฺปกา  เต  สตตฺา  เย  อามกธฺปฏคิคฺหณา  ปฏวิริตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  อามกธฺปฏิคฺคหณา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๘๐]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  อามกมสปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  อามกมสปฏิคฺคหณา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๘๑]
เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  อปฺปกา  เต  สตตฺา  เย  อติถีฺกมุารกิปฏคฺิคหณา  ปฏวิริตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  อิตฺถีกุมาริกปฏิคฺคหณา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  
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ธัญญสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นจากการรับธัญญชาติดิบมีน้อย

[๑๗๗๙]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตว์ผู้งดเว้นจากการรับธัญญชาติดิบ   
มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับธัญญชาติดิบ  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๔  

มังสสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นการรับเนื้อดิบมีน้อย

[๑๗๘๐]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ผู้งดเว้นจากการรับเนื้อดิบ  มีน้อย  
โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับเนื้อดิบ  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๕    

กุมาริกาสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นการรับเด็กหญิงมีน้อย

[๑๗๘๑]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ฉันน้ันเหมือนกัน   สัตว์ผู้งดเว้นจากการรับสตรีและกุมารี   
มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับสตรีและกุมารี  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๑๗๘๒]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  ทาสีทาสปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ทาสีทาสปฏิคฺคหณา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๘๓]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  อเชฬกปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรตา   

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  อเชฬกปฏิคฺคหณา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๘๔]
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อปฺปกา  เต  สตตฺา  เย  กกุกฺฏุสูกรปฏคิคฺหณา  ปฏวิริตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  กุกฺกุฏสูกรปฏิคฺคหณา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  
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ทาสีสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นการรับทาสมีน้อย

[๑๗๘๒]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตว์ผู้งดเว้นจากการรับทาสีและทาส   
มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับทาสีและทาส  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๗  

อเชฬกสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นการรับแพะแกะมีน้อย

[๑๗๘๓]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตว์ผู้งดเว้นจากการรับแพะและแกะ   
มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับแพะและแกะ  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๘  

กุกกุฏสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นการรับไก่และสุกรมีน้อย

[๑๗๘๔]
  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ฉนันัน้เหมือนกนั  สตัว์ผูง้ดเว้นจากการรับไก่และสุกร  มน้ีอย  
โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับไก่และสุกร  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๑๗๘๕]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  หตฺถิควสฺสวฬวาปฏิคฺคหณา 1   

ปฏิวิรตา    อถ    โข    เอเตว   พหุตรา    สตฺตา    เย   หตฺถิควสฺสวฬวาปฏิคฺคหณา   
อปฺปฏิวิรตา ฯ

  

วคฺโค ฯ

อุทฺทาน

    นจฺจ  สยน  รชต       ธฺ  มส  กุมาริกา 2

    ทาสี  อเชฬกฺเจว      กุกฺกุฏสูกรหตฺถิโนติ ฯ 

1.  ม. ...  วฬวปฏิคฺคหณา ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
2.  ยุ. กุมาริย ฯ
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หัตถีสูตร  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้เว้นการรับช้างมีน้อย

[๑๗๘๕]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ฉนันัน้เหมอืนกนั  สตัว์ผูง้ดเว้นจากการรบัช้าง  โค  ม้า  และลา   
มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับช้าง  โค  ม้า  และลา  มีมากกว่า  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อามกธัญญเปยยาล  ตติยวรรคที่ ๙  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ

    ๑. นัจจสูตร    ๒. สยนสูตร
    ๓. รชตสูตร    ๔. ธัญญสูตร
    ๕. มังสสูตร    ๖. กุมาริกาสูตร
    ๗. ทาสีสูตร    ๘. อเชฬกสูตร
    ๙. กุกกุฏสูตร    ๑๐. หัตถีสูตร
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อามกธฺเปยฺยาเล  จตุตฺถวคฺโค  ทสโม

[๑๗๘๖]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๘๗]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  กยวิกฺกยา  ปฏิวิรตา  อถ  โข   

เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  กยวิกฺกยา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๘๘]
เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  อปฺปกา  เต  สตตฺา  เย  ทเูตยยฺปหณิคมนานโุยคา  ปฏวิริตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๘๙]
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อปฺปกา  เต  สตตฺา  เย  ตลุากูฏกสกฏูมานกฏูา  ปฏวิริตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๙๐]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  อุกฺโกฏนวฺจนนิกติสาวิโยคา 1   

ปฏิวิรตา   อถ    โข    เอเตว   พหุตรา    สตฺตา    เย   อุกฺโกฏนวฺจนนิกติสาวิโยคา   
อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๙๑]
เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา    เต   สตฺตา    เย    เฉทนวธนพนฺธนวิปราโมส- 

อาโลปสหสาการา  ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  เฉทนวธนพนฺธน- 
วปิราโมสอาโลปสหสาการา  อปฺปฏิวริตา ฯ  ต  กสิสฺ  เหต ุฯ  อทฏฺิตตฺา  ภกิขฺเว  จตนุนฺ  
อริยสจฺจาน ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  ทุกฺขสฺส  อริยสจฺจสฺส  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา 
ย  อริยสจฺจสฺส ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท   ทุกฺขนฺติ    โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ม. ...  นิกติสาจิโยคา ฯ  เอวมุปริปิ ฯ
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อามกธัญญเปยยาล  จตุตถวรรคที่ ๑๐  

  ว่าด้วยสัตว์ผู้มีการท�าต่างๆ กัน  

[๑๗๘๖]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ฉันน้ันเหมือนกัน   สัตว์ผู้งดเว้นจากการรับไร่นาและที่ดิน   
มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับไร่นาและที่ดิน  มีมากกว่า  ฯลฯ

[๑๗๘๗]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตว์ผู้งดเว้นจากการซ้ือและการขาย   
มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการซื้อและขาย 1  มีมากกว่า  ฯลฯ

[๑๗๘๘]
  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตว์ผู้งดเว้นจากการประกอบทูตกรรม
และการรับใช้  มน้ีอย  โดยท่ีแท้  สตัว์ผูไ้ม่งดเว้นจากการประกอบทตูกรรมและการรบัใช้  
มีมากกว่า  ฯลฯ

[๑๗๘๙]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ฉนันัน้เหมอืนกัน  สตัว์ผูง้ดเว้นจากการโกงด้วยตราชัง่  การโกง
ด้วยของปลอม  และการโกงด้วยเครื่องตวงวัด  มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจาก 
การโกงด้วยตราช่ัง  การโกงด้วยของปลอม  และการโกงด้วยเครือ่งตวงวดั  มีมากกว่า  ฯลฯ 

[๑๗๙๐]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ฉนันัน้เหมอืนกนั  สตัว์ผูง้ดเว้นจากการรบัสนิบน  การล่อลวง  
และการท�าของปลอม  มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับสินบน  การล่อลวง  
และการท�าของปลอม  มีมากกว่า  ฯลฯ  

[๑๗๙๑]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตว์ผู้งดเว้นจากการตัด    การฆ่า   
การจองจ�า  การตีชิง  การปล้น  และกรรโชก  มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจาก
การตัด  การฆ่า  การจองจ�า  การตีชิง  การปล้น  และกรรโชก  มีมากกว่า  ฯลฯ

1.  ข้อสังเกต : ในท่ีอื่นๆ แห่งหนังสือเล่มนี้  ใช้ส�านวนแปลว่า “การซื้อและการขาย”  -ผู้รวบรวม
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[๑๗๙๒]
อถ   โข   ภควา   ปริตฺต   นขสิขาย   ปสุ   อาโรเปตฺวา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ต   

กึ  มฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร ฯ  โย  วาย  มยา  ปริตฺโต  นขสิขาย  ปสุ   
อาโรปิโต    อย    วา    มหาปวีติ ฯ    เอตเทว    ภนฺเต   พหุตร    ยทิท    มหาปวี   
อปฺปมตฺตกาย   ภควตา   ปริตฺโต   นขสิขาย   ปสุ   อาโรปิโต   สงฺขมฺปิ   น    อุเปติ   
อุปนิธมฺปิ  น  อุเปติ  กลภาคมฺปิ  น  อุเปติ  มหาปวึ  อุปนิธาย  ภควตา  ปริตฺโต  
นขสิขาย  ปสุ  อาโรปิโตติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  มนุสฺสา   
จุตา   มนุสฺเสสุ    ปจฺจาชายนฺติ    อถ    โข    เอเตว   พหุตรา    สตฺตา    เย   มนุสฺสา   
จุตา  นิรเย  ปจฺจาชายนฺติ  ฯเปฯ  

[๑๗๙๓]
เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา    เต   สตฺตา    เย   มนุสฺสา    จุตา   มนุสฺเสสุ   

ปจฺจาชายนฺติ  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  มนุสฺสา  จุตา  ติรจฺฉานโยนิยา  
ปจฺจาชายนฺติ ฯ  (อิมินา  นเยน  ปฺจ  คติโย  วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
อปฺปกา    เต   สตฺตา    เย   มนุสฺสา    จุตา    เทเวสุ   ปจฺจาชายนฺติ   อถ    โข    เอเตว   
พหตุรา  สตตฺา  เย  มนสฺุสา  จตุา  นริเย  ปจฺจาชายนฺต ิฯ  ตริจฺฉานโยนิยา  ปจฺจาชายนฺต ิฯ  
ปิตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ

[๑๗๙๔]
เอวเมว    โข    ภิกฺขเว    อปฺปกา    เต    สตฺตา    เย    เทวา    จุตา    เทเวส ุ  

ปจฺจาชายนฺติ  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  เทวา  จุตา  นิรเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
ติรจฺฉานโยนิยา  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ปิตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๗๙๕]
เอวเมว    โข    ภิกฺขเว    อปฺปกา    เต    สตฺตา    เย    เทวา    จุตา    มนุสฺเสสุ   

ปจฺจาชายนติฺ  อถ  โข  เอเตว  พหตุรา  สตตฺา  เย  เทวา  จตุา  นริเย  ปจจฺาชายนตฺ ิฯ  
ตริจฉฺานโยนยิา  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ปิตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๗๙๖]
เอวเมว    โข    ภิกฺขเว    อปฺปกา    เต    สตฺตา    เย   นิรยา    จุตา   มนุสฺเสส ุ  

ปจฺจาชายนฺติ  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  นิรยา  จุตา  นิรเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
ตริจฉฺานโยนยิา  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ปิตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  
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[๑๗๙๒]
  ครั้งนั้น  พระผู้มีพระภาคทรงช้อนฝุ่นไว้ในปลายพระนขาแล้ว  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว  ตรัสถามว่า  

  ดูกรภิกษุท้ังหลาย    เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อน้ันเป็นไฉน   ฝุ่นเล็กน้อยที่ 
เราช้อนไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่  นี้จะมากกว่ากัน ?  
  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  แผ่นดินใหญ่นี้  ไหนแลมากกว่า  ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาค 

ทรงช้อนไว้ที่ปลายพระนขามีประมาณน้อย    เมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่    ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนไว้ที่ปลาย 

พระนขา  ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแม้ส่วนเสี้ยว  

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตว์ที่จุติในพวกมนุษย์แล้วกลับมาเกิด
ในพวกมนุษย์   มีน้อย    โดยที่แท้    สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว   กลับไปเกิดในนรก   
มีมากกว่า  ฯลฯ  

[๑๗๙๓]
  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ฉนัน้ันเหมือนกนั  สตัว์ทีจุ่ตจิากมนุษย์ไปแล้ว  จะกลบัมาเกดิ
ในพวกมนษุย์  มน้ีอย  โดยท่ีแท้  สตัว์ทีจ่ตุจิากมนษุย์ไปแล้ว  กลบัไปเกดิในก�าเนดิสัตว์
ดิรัจฉาน  มีมากกว่า  ฯลฯ      
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว  จะกลับมาเกิด 
ในพวกเทวดา    มีน้อย    โดยที่แท้    สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว    กลับไปเกิดในนรก   
ในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ในปิตติวิสัย  มีมากกว่า  ฯลฯ  

[๑๗๙๔]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ที่จุติจากเทวดาแล้ว  จะกลับมาเกิด 
ในพวกเทวดา   มีน้อย    โดยที่แท้   สัตว์ท่ีจุติจากเทวดาไปแล้ว   กลับไปเกิดในนรก   
ในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ในปิตติวิสัย  มีมากกว่า  ฯลฯ  

[๑๗๙๕]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ที่จุติจากเทวดาแล้ว  จะกลับไปเกิด 
ในพวกมนุษย์   มีน้อย    โดยที่แท้    สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว   กลับไปเกิดในนรก   
ในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ในปิตติวิสัย  มีมากกว่า  ฯลฯ    

[๑๗๙๖]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว  จะกลับไปเกิด 
ในพวกมนุษย์    มีน้อย    โดยท่ีแท้    สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว    กลับไปเกิดในนรก   
ในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ในปิตติวิสัย  มีมากกว่า  ฯลฯ    
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[๑๗๙๗]
เอวเมว    โข    ภิกฺขเว    อปฺปกา    เต    สตฺตา    เย    นิรยา    จุตา    เทเวส ุ  

ปจฺจาชายนตฺ ิ อถ  โข  เอเตว  พหตุรา  สตตฺา  เย  นริยา  จตุา  นริเย  ปจจฺาชายนตฺ ิฯ   
ติรจฺฉานโยนิยา  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ปิตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๗๙๘]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  ติรจฺฉานโยนิยา  จุตา  มนุสฺเสสุ   

ปจฺจาชายนฺติ   อถ  โข   เอเตว  พหุตรา  สตฺตา   เย  ติรจฺฉานโยนิยา  จุตา  นิรเย   
ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ติรจฺฉานโยนิยา  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ปิตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๗๙๙]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  ติรจฺฉานโยนิยา  จุตา  เทเวสุ   

ปจฺจาชายนฺติ   อถ  โข   เอเตว  พหุตรา  สตฺตา   เย  ติรจฺฉานโยนิยา  จุตา  นิรเย   
ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ติรจฺฉานโยนิยา  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ปิตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๘๐๐]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   อปฺปกา   เต  สตฺตา    เย   ปิตฺติวิสยา   จุตา   มนุสฺเสสุ   

ปจฺจาชายนฺติ    อถ    โข    เอเตว   พหุตรา    สตฺตา    เย   ปิตฺติวิสยา    จุตา   นิรเย   
ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ติรจฺฉานโยนิยา  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ปิตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๘๐๑]
เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา    เต   สตฺตา    เย   ปิตฺติวิสยา   จุตา    เทเวส ุ  

ปจฺจาชายนฺติ    อถ    โข    เอเตว   พหุตรา    สตฺตา    เย   ปิตฺติวิสยา    จุตา   นิรเย   
ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๘๐๒]
เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา    เต   สตฺตา    เย   ปิตฺติวิสยา   จุตา    เทเวส ุ  

ปจฺจาชายนตฺ ิ อถ  โข  เอเตว  พหตุรา  สตตฺา  เย  ปิตติฺวสิยา  จตุา  ตริจฉฺานโยนยิา  
ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๘๐๓]
เอวเมว    โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา    เต   สตฺตา    เย   ปิตฺติวิสยา   จุตา    เทเวส ุ  

ปจฺจาชายนฺติ   อถ  โข   เอเตว  พหุตรา  สตฺตา   เย  ปิตฺติวิสยา  จุตา  ปิตฺติวิสเย   
ปจฺจาชายนตฺ ิฯ  ต  กสิสฺ  เหต ุฯ  อทฏฺิตตฺา  ภกิขฺเว  จตนุนฺ  อรยิสจจฺาน ฯ  กตเมส   
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[๑๗๙๗]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว  จะกลับไปเกิด 
ในพวกเทวดา   มีน้อย    โดยที่แท้    สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว    กลับไปเกิดในนรก   
ในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ในปิตติวิสัย  มีมากกว่า  ฯลฯ  

[๑๗๙๘]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ที่จุติจากก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉานไปแล้ว  
กลับไปเกิดในพวกมนุษย์  มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ที่จุติจากก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉานไปแล้ว  
กลับไปเกิดในนรก  ในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ในปิตติวิสัย  มีมากกว่า  ฯลฯ  

[๑๗๙๙]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตว์ที่จุติจากก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉานไปแล้ว  
จะกลบัไปเกดิในพวกเทวดา  มน้ีอย  โดยทีแ่ท้  สตัว์ท่ีจตุจิากก�าเนิดสตัว์ดริจัฉานไปแล้ว 
กลับไปเกิดในนรก  ในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ในปิตติวิสัย  มีมากกว่า  ฯลฯ

[๑๘๐๐]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว   จะกลับ
ไปเกิดในพวกเทวดา  มีน้อย  โดยที่แท้   สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว   กลับไปเกิด 
ในนรก  ในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ในปิตติวิสัย  มีมากกว่า  ฯลฯ

[๑๘๐๑]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว   จะกลับ
ไปเกิดในพวกมนุษย์   มีน้อย    โดยที่แท้   สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว   กลับไปเกิด 
ในนรก  มีมากกว่า  ฯลฯ  

[๑๘๐๒]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว   จะกลับ
ไปเกิดในพวกเทวดา  มีน้อย  โดยที่แท้   สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว   กลับไปเกิด 
ในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  มีมากกว่า  ฯลฯ

[๑๘๐๓]
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว   จะกลับ 
ไปเกิดในพวกเทวดา  มีน้อย  โดยที่แท้  สัตว์ที่จุติจากปิตติวิสัยไปแล้ว  กลับไปเกิดใน 
ปิตตวิสิยั  มมีากกว่า  ข้อนัน้เพราะเหตไุร ?  เพราะไม่เหน็อริยสจั ๔   อริยสจั ๔ เป็นไฉน ?   
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จตุนฺน ฯ    ทุกฺขสฺส    อริยสจฺจสฺส    ทุกฺขสมุทยสฺส    อริยสจฺจสฺส    ทุกฺขนิโรธสฺส   
อริยสจฺจสฺส    ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย   อริยสจฺจสฺส ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   
ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  โยโค  กรณีโย  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  โยโค   
กรณีโย   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ    โยโค   กรณีโยติ ฯ    อิทมโวจ   ภควา ฯ   
อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทุนฺติ ฯ  

[1]

จกฺกเปยฺยาลิ  สมตฺติ ฯ

สจฺจสยุตฺต  สมตฺต ฯ

มหาวารสยุตฺต  นิฏฺติ ฯ

ตสฺสุทฺทาน

    มคฺคโพชฺฌงฺค  สติยา    อินฺทฺริยสมฺมปฺปธาน  จ
    พลิทฺธิปาทานุรุทฺธา      ฌานานาปานสยุต 
    โสตาปตฺติ  สจฺจฺจาติ      เทสิตานิ  สยมฺภุนา 2 

    มหาวารวคฺคนาเมน     วิสฺสุตานิ  ทฺวาทสาต ิ3 ฯ 

1.  ยุ. อามกธญฺณเปยฺยาล ฯ  จกฺกเปยฺยาลสมตฺติ ฯ
2.  ม. มหาวคฺโคติ วุจฺจตีติ ฯ
3.  ม. อิท ปาททฺวย นตฺถิ ฯ
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๑๒
. ส

จัจ
สัง

ยตุ

คอื  ทุกขอริยสัจ  ทุกขสมทุยอริยสจั  ทกุขนโิรธอรยิสัจ  ทกุขนโิรธคามนีิปฏปิทาอรยิสัจ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ   เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร    เพื่อรู้ตาม
ความเป็นจริงว่านี้ทุกข์  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
  พระผูม้พีระภาคได้ตรสัไวยากรณภาษตินีจ้บลงแล้ว  ภกิษเุหล่านัน้ช่ืนชมยนิดพีระภาษติของพระผูม้พีระภาค  ฉะนีแ้ล.    

จบ  จักกเปยยาล  

จบ  สัจจสังยุต  

จบ  มหาวารวรรคสังยุต  

รวมสังยุตที่มีในมหาวารวรรคนี้  คือ

    ๑. มรรคสังยุต        ๒. โพชฌงคสังยุต      
    ๓. สติปัฏฐานสังยุต          ๔. อินทรียสังยุต
    ๕. สัมมัปปธานสังยุต        ๖. พลสังยุต          
    ๗. อิทธิปาทสังยุต          ๘. อนุรุทธสังยุต
    ๙. ฌานสังยุต          ๑๐. อานาปานสังยุต  
    ๑๑. โสตาปัตติสังยุต        ๑๒. สัจจสังยุต  
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ปทานุกรม
พุทธวจน-ปิฎก  เล่ม ๑๑

สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค

________

  ข้อ/หน้า
อังคะ  แคว้น  ๑๐๑๐/๕๙๑
อันธวัน  ป่า  ๑๒๘๓/๗๔๙
อัญชนมิคทายวัน-มฤคทายวัน  ป่า  ๓๙๔,๙๗๕/๒๔๓,๕๗๗
อจิรวดี  แม่น้�า  ๑๘๖,๒๐๙/๑๑๑,๑๒๗
อชปาลนิโครธ  ต้นไทร  ๗๕๔,๘๒๐/๔๔๓,๔๙๑
อนาถบิณฑิกะ  เศรษฐี  ๑,๓๘๓/๓,๒๓๙
อนุรุทธะ  พระเถระ  ๗๘๑/๔๖๑
อภัย  ราชกุมาร  ๖๒๗/๓๖๕
อริฏฐะ  พระเถระ  ๑๓๑๘/๗๗๕
อโสก  ภิกษุ  ๑๔๗๓/๘๕๗
อโสก  อุบาสก  ๑๔๗๓/๘๕๗
อโสกา  ภิกษุณี  ๑๔๗๓/๘๕๗
อโสกา  อุบาสิกา  ๑๔๗๓/๘๕๗
อัมพปาลิวัน  ป่า  ๖๗๘/๓๙๓
อานนท์  พระเถระพุทธอุปัฏฐาก  ๔,๑๒/๕,๙
อาปณะ  นิคม  ๑๐๑๐/๕๙๑
อิจฉานังคละ  ราวป่า  ๑๓๖๓/๗๙๗
อิจฉานังคละ  เมือง  ๑๓๖๓/๗๙๗
อิสิทัตตะ  ช่างไม้  ๑๔๓๕/๘๓๗
อิสิปตนะ  ป่า  ๑๖๒๕/๙๖๗
อุกกเจละ  นคร  ๗๔๑/๔๓๕
อุณณาภะ  พราหมณ์  ๙๖๖,๑๑๖๒/๕๗๓,๖๘๓
อุตติยะ  พระเถระ  ๘๖,๗๕๐/๔๙,๔๔๑
อุทายี  พระเถระ  ๔๕๐,๔๕๔/๒๗๗,๒๘๑
อุเทน  เจดีย์  ๑๑๒๔/๖๖๑
อุปวาณะ  พระเถระ  ๔๐๓/๒๔๙
อุรุเวลกัปปะ  นิคม  ๑๐๒๗/๖๐๑
อุรุเวลา  ต�าบล  ๘๒๐/๔๙๑
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  ข้อ/หน้า
กัณฏกี  ป่า  ๗๘๑/๔๖๑
กกุฏะ  อุบาสก  ๑๔๗๖/๘๕๙
กฎิสสหะ  อุบาสก  ๑๔๗๖/๘๕๙
กบิลพัสดุ์  นคร  ๑๓๖๙/๗๙๙
กฬิภะ  อุบาสก  ๑๔๗๖/๘๕๙
กาสี  แคว้น  ๑๔๔๐/๘๓๙
กาฬิโคธา  เจ้าศากิยานี  ๑๕๙๖/๙๔๓
กิมิละ  พระเถระ  ๑๓๕๕/๗๙๑
กิมิลา  เมือง  ๑๓๕๕/๗๙๑
กุกกุฏาราม  วิหาร  ๕๖,๗๖๗/๓๕,๔๕๓
กุณฑลิยะ  ปริพาชก  ๓๙๔/๒๔๓
กูฏาคาร  ศาลา  ๑๑๒๓/๖๕๙
โกฏิคาม  บ้าน  ๑๖๙๘/๑๐๒๑
โกศล  บ้านพราหมณ์  ๖๙๑/๓๙๙
โกศล  แคว้น ชนบท  ๖๙๑/๓๙๙
โกสัมพี  เมือง  ๔๐๓/๒๔๙
คงคา  แม่น้�า  ๑๘๓,๒๐๖/๑๐๙,๑๒๕
ควัมปติ  พระเถระ  ๑๗๑๑/๑๐๓๑
คิชฌกูฏ  ภูเขา  ๔๒๐,๖๒๗/๒๖๑,๓๖๕
โคตมกะ  เจดีย์  ๑๑๒๔/๖๖๑
โคธา  เจ้าศากยะ  ๑๕๑๓/๘๘๙
โฆสิตาราม  วิหาร  ๑๐๐๓/๕๘๙
จิตตปาฏลี  ต้นไม้ของพวกอสูร  ๑๐๗๖/๖๒๗
จุนทะ  สามเณร  ๗๓๔/๔๓๑
เจดีย์  แคว้น  ๑๗๑๐/๑๐๓๑
ชาณุสโสณี  พราหมณ์  ๑๒,๑๓/๙
เชตวัน  พระวิหาร  ๑,๓๘๓/๓,๒๓๙
โชติยะ  คฤหบดี  ๑๔๑๖/๘๒๙
ตุฏฐะ  อุบาสก  ๑๔๗๖/๘๕๙
ทนิกัทธะ  อุบาสก  ๑๔๗๖/๘๕๙
ฑีฆาวุ  อุบาสก  ๑๔๑๖/๘๒๙
ธรรมทินนะ  อุบาสก  ๑๖๒๕/๙๖๗
นันทิยะ  ปริพาชก  ๔๕/๒๕
นันทิยะ  เจ้าศากยะ  ๑๖๑๗/๙๕๙
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  ข้อ/หน้า
นันทกะ  มหาอ�ามาตย์  ๑๕๘๐/๙๒๕
นันทา  ภิกษุณี  ๑๔๖๙/๘๕๕
นาฬกคาม  บ้าน  ๗๓๓/๔๓๑
นาฬันทา  เมือง  ๗๒๖/๔๒๕
นิโครธาราม  วิหาร  ๑๓๖๙/๗๙๙
เนรัญชรา  แม่น้�า  ๗๕๔,๘๒๐/๔๔๓,๔๙๑
ปเสนทิ  พระราชา  ๑๔๔๙/๘๔๓
ปาฏลีบุตร  นคร  ๕๖,๗๖๗/๓๕,๔๕๓
ปาริฉัตตกะ  ต้นไม้ของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์  ๑๐๗๓,๑๐๗๕/๖๒๕
ปาวาริกะ  สวนมะม่วง  ๗๒๖/๔๒๕
ปิณโฑลภารทวาชะ  พระเถระ  ๑๐๐๓/๕๘๙
ปิปผลิ  ถ้�า  ๔๑๕/๒๕๙
ปุพพาราม  วิหาร  ๙๖๒,๙๘๗/๕๗๑,๕๘๓
ปุรณกัสสป  เจ้าลัทธิ  ๖๒๘/๓๖๕
พหุปุตตกะ  เจดีย์  ๑๑๒๔/๖๖๑
พาหิยะ  พระเถระ  ๗๔๗/๔๓๙
พาราณสี  นคร  ๑๖๒๕/๙๖๗
ภัททะ  พระเถระ  ๕๖,๗๖๗/๓๕,๔๕๓
ภัททะ  อุบาสก  ๑๔๗๖/๘๕๙
ภัททิยะ  เจ้าศากยะ  ๑๖๑๘/๙๕๙
มคธ  แคว้น  ๗๓๓,๑๔๔๑/๔๓๑,๘๓๙
มัลละ  แคว้น  ๑๐๒๗,๑๔๓๙/๖๐๑,๘๓๙
มหากัสสป  พระเถระ  ๔๑๕/๒๕๙
มหาจุนทะ  พระเถระ  ๔๒๖/๒๖๓
มหากัปปินะ  พระเถระ  ๑๓๒๑/๗๗๗
มหานามะ  เจ้าศากยะ  ๑๓๖๙/๗๙๙
มหาโมคคัลลานะ  พระเถระอัครสาวก  ๑๑๕๕/๖๘๑
มหาวัน  ป่า  ๑๑๒๓/๖๕๙
มหี  แม่น้�า  ๑๘๘,๒๑๑/๑๑๑,๑๒๙
มานทินนะ  คฤหบดี  ๗๙๓/๔๖๙
เมทกถาลิกะ  ศิษย์เรียนศิลปะไต่ราว  ๗๕๘/๔๔๗
โมคคัลลานะ  พระเถระอัครสาวก  ๔๒๐,๗๔๑/๒๖๑,๔๓๕
ยมุนา  แม่น้�า  ๑๘๕,๒๐๘/๑๐๙,๑๒๗
ราชคฤห์  พระนคร  ๔๑๕,๔๒๐/๒๕๙,๒๖๑
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  ข้อ/หน้า
โลมสกังภิยะ  พระเถระ  ๑๓๖๙/๗๙๙
วัชชี  แคว้น  ๗๔๑/๔๓๕
วิสาขา  อุบาสิกา  ๙๖๒,๙๘๗/๕๗๑,๕๘๓
เวฬุวคาม  บ้าน  ๗๐๘/๔๑๓
เวสาลี  เมือง  ๖๗๘/๓๙๓
เวฬุวัน  พระวิหาร  ๔๑๕,๔๒๐/๒๕๙,๒๖๑
เวฬุทวาระ  บ้านพราหมณ์  ๑๔๕๔/๘๔๕
สักกะ  แคว้น  ๔,๑๓๖๙/๕,๗๙๙
สักระ  นิคม  ๔/๕
สัตตัมพะ  เจดีย์  ๑๑๒๔/๖๖๑
สันตุฏฐะ  อุบาสก  ๑๔๗๖/๘๕๙
สคารวะ  พราหมณ์  ๖๐๑/๓๕๓
สรภู  แม่น้�า  ๑๘๗,๒๑๐/๑๑๑,๑๒๗
สรกานิ  เจ้าศากยะ  ๑๕๒๗/๘๙๕
สรฬาคาร  บรรณศาลา  ๑๒๗๙/๗๔๕
สหชนิยะ  เมือง  ๑๗๑๐/๑๐๓๑
สาเกต  เมือง  ๗๘๑/๔๖๑
สารันททะ  เจดีย์  ๑๑๒๔/๖๖๑
สาฬหะ  ภิกษุ  ๑๔๖๙/๘๕๕
สารีบุตร  พระเถระอัครสาวก  ๘,๓๘๓/๗,๒๓๙
สาวัตถี  พระนคร  ๑,๓๘๓/๓,๒๓๙
สิริวัฑฒะ  คฤหบดี  ๗๘๗/๔๖๕
สีสปาวัน  ป่า  ๑๗๑๒/๑๐๓๕
สูกรขาตา  ถ้�า  ๑๐๕๒/๖๑๓
สุชาดา  อุบาสิกา  ๑๔๖๙/๘๕๕
สุมภะ  แคว้น  ๔๕๘/๒๘๓
สุมภะ  ชนบท  ๗๕๘,๗๖๓/๔๔๗,๔๔๙
สุทัตตะ  อุบาสก  ๑๔๖๙/๘๕๕
สุภัททะ  อุบาสก  ๑๔๗๖/๘๕๙
สุมาคธา  สระโบกขรณี  ๑๗๒๕/๑๐๕๓
เสตกะ  นิคม  ๔๕๘/๒๘๓
เสทกะ  นิคม  ๗๕๘,๗๖๓/๔๔๗,๔๔๙
หิมวันต์ หรือ หิมพานต์  ขุนเขา  ๓๕๕/๒๒๕

________
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ธรรมประเภท
พุทธวจน-ปิฎก  เล่ม ๑๑

สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

________

  ข้อ/หน้า

หมวด ๑
อานาปานสติ  ๑  ๑๓๐๕/๗๖๗

หมวด ๒
ส่วนสุด  ๒  ๑๖๖๔/๙๙๙

หมวด ๓
อกุศลวิตก  ๓  ๑๖๖๐/๙๙๓

ตัณหา  ๓  ๓๒๙/๒๐๗

อาสวะ  ๓  ๓๑๕/๒๐๑

อินทรีย์  ๓  ๘๙๗/๕๓๗

อินทรีย์ อีกนัยหนึ่ง  ๓  ๘๙๘/๕๓๙

เอสนา การแสวงหา  ๓  ๒๙๘,๓๐๐/๑๙๑

ขีละ เสาเขื่อน  ๓  ๓๒๑/๒๐๓

ทุกขตา ความเป็นทุกข์  ๓  ๓๑๙/๒๐๓

ภพ  ๓  ๓๑๗/๒๐๑

มลทิน  ๓  ๓๒๓/๒๐๕

มานะ  ๓  ๓๑๓/๑๙๙

เวทนา  ๓  ๘๔,๓๒๗/๔๙,๒๐๗

สุจริต  ๓  ๓๙๗/๒๔๗
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  ข้อ/หน้า

หมวด ๔
อุปาทาน  ๔  ๓๓๗/๒๑๓

โอฆะ  ๔  ๓๓๓/๒๑๑

คันถะ กิเลสเครื่องร้อยรัด  ๔  ๓๓๙/๒๑๓

โยคะ  ๔  ๓๓๕/๒๑๑

สติปัฏฐาน  ๔  ๓๙๘,๖๗๙/๒๔๗,๓๙๓

สัมมัปปธาน  ๔  ๑๐๙๐/๖๓๗

อริยสัจ  ๔  ๑๖๕๔/๙๘๗

อิทธิบาท  ๔  ๑๑๐๘/๖๔๗

ฌาน  ๔  ๑๓๐๐/๗๖๓

เทวบท  ๔  ๑๕๘๗/๙๓๓

ธรรมของพระโสดาบัน  ๔  ๑๔๒๖/๘๓๓

ธรรมาทาส แว่นส่องธรรม  ๔  ๑๔๗๒/๘๕๗

มหาภูตรูป  ๔  ๑๔๙๕/๘๗๕

โสตาปัตติยังคะองค์แห่งธรรม  ๔  ๑๔๒๘,๑๖๒๐/๘๓๕,๙๖๑

  เป็นเครื่องบรรลุโสดา 

ห้วงบุญห้วงกุศล  ๔  ๑๕๘๔/๙๒๙

หมวด ๕
อินทรีย์  ๕  ๘๔๓,๘๔๔/๕๐๗

อินทรีย์  ๕  ๙๑๔/๕๔๙

อินทรีย์  ๕  ๙๖๗/๕๗๓

อุปาทานขันธ์  ๕  ๑๖๗๙/๑๐๐๗

อุทธัมภาคิยสังโยชน์  ๕  ๓๕๑/๒๑๙

อุปกิเลสของทอง  ๕  ๔๖๘,๔๗๒/๒๘๙

อุปกิเลสของจิต  ๕  ๔๗๕-๔๗๖/๒๙๑

อุปาทานขันธ์  ๕  ๒๙๑,๓๔๗/๑๘๕,๒๑๗
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ข้อ/หน้า

โอรัมภาคิยสังโยชน์  ๕  ๓๔๙/๒๑๙

กามคุณ  ๕  ๘๗,๓๔๓/๔๙,๒๑๕

นิวรณ์  ๕  ๓๔๕/๒๑๗

พละ  ๕  ๑๐๙๙/๖๔๓

หมวด ๖

อินทรีย์  ๖  ๙๐๑/๕๔๑

หมวด ๗

อนุสัย  ๗  ๓๔๑/๒๑๕

อปริหานิยธรรม  ๗  ๔๔๘/๒๗๗

ผลานิสงส์แห่งการเจริญโพชฌงค์  ๗  ๓๘๒/๒๓๗

โพชฌงค์  ๗  ๓๕๖,๓๘๓/๒๒๕,๒๓๙

รัตนะ  ๗  ๕๐๕/๓๐๗

หมวด ๘

อริยมรรค  ๘  ๖,๑๖๖๔/๕,๙๙๙

มิจฉามรรค  ๘  ๕๖/๓๕

หมวด ๑๐

อกุศลจิต  ๑๐  ๑๖๖๑/๙๙๕

________









สัน 7.1 ซม.

พุ  ท  ธ  ว  จ  น พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น
 
๑๑

๑๑
สังยุตตนิกาย
มหาวารวรรค




